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Anotace předmětů

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech

1 CBG-Centrum biologie, geověd a envigogiky 1

2 KAN-Katedra anglického jazyka 32

3 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů 53

4 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 54

5 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury 55

6 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod 77

7 KEV-Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky 78

8 KFI-Katedra filozofie 79

9 KFP-Katedra finančního práva a národního hospodářství 80

10 KFY-Katedra fyziky 81

11 KGE-Katedra geografie 84

12 KGM-Katedra geomatiky 91

13 KHI-Katedra historie 92

14 KHK-Katedra hudební kultury 117

15 KCH-Katedra chemie 156

16 KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky 171

17 KMA-Katedra matematiky 173

18 KME-Katedra mechaniky 177

19 KMM-Katedra materiálu a strojírenské metalurgie 178

20 KMT-Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy 179

21 KNJ-Katedra německého jazyka 223

22 KPG-Katedra pedagogiky 246

23 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu 287

24 KPS-Katedra psychologie 288

25 KRF-Katedra ruského a francouzského jazyka 322

26 KRO-Katedra románských jazyků 356

27 KSS-Katedra sociologie 357

28 KTB-Katedra teoretických oborů 359
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29 KTS-Katedra tělesné výchovy a sportu 361

30 KTV-Katedra tělesné a sportovní výchovy 362

31 KVD-Katedra výpočetní a didaktické techniky 393

32 KVK-Katedra výtvarné kultury 408

33 SPP-Středisko pedagogické praxe 436

34 UJP-Ústav jazykové přípravy 437

Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací zodpovídají garantující katedry.
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1 CBG-Centrum biologie, geověd a envigogiky

CBG/AEK Aplikovaná ekologie krajiny 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky aplikované ekologie krajiny. Studenti se učí pracovat a
seznamovat se s uvedenou problematikou na příkladech vybraných jevů a procesů, snaží se porozumět problema-
tice šetrného rozvoje, využívání a ochrany krajiny. Studenti budou následně schopni charakterizovat sledované
procesy a vysvětlit jejich fungování. Studenti budou také připraveni k didaktické transformaci vybraných krajino-
ekologických témat. Způsobilosti: Student definuje současné problémy v aplikaci krajinně-ekologického přístupu,
identifikuje střety zájmu mezi krajinně-ekologickou teorií a rozvojem společnosti a hospodářství. Vysvětlí proble-
matiku projektování a realizace ÚSES. Porovnává ekologickou stabilitu dvou území. Vytváří seznam rizikových
faktorů v daném prostředí. Ilustruje principy procesu EIA a SEA. Interpretuje vlastní názor na problematiku
hodnocení krajinného rázu. Integruje získané znalosti a navrhuje řešení současné situace v malém příměstském
území.
Předpoklady: Pro úspěšné absolvování předmětu se předpokládají znalosti z předmětů GEO1, GEO2, GEO3.
Tento předmět přímo navazuje na znalosti získané v předmětu ZKE.

CBG/ALGO Kurz fykologie 3 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Veronika Kaufnerová možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti fykologického výzkumu (taxonomie, ultrastruktura,
diverzita, rozšíření aj.) a rozšířit tak jejich základní znalosti v této oblasti.
Seznámit studenty s množstvím organismů nacházených na různých biotopech v ČR i mino ni, naučit studenty
práci s determinační a naučnou literaturou a schopnosti samostatně s touto literaturou pracovat.
Představit studentům metody práce běžně využívané při hodnocení chemicko-fyzikálních parametrů vody, při
tvorbě trvalých preparátů a izolace kmenů sinic a řas, při práci s mikroskopem (barvení řas).
Způsobilosti: Student bude schopen charakterizovat jednotlivé taxonomické skupiny, včetně jejich systematického
zařazení, bude umět podrobně popsat ultrastrukturní znaky modelových zástupců jednotlivých skupin.
Student bude znát nejnovější poznatky v oblasti výzkumu fykologie,úzce související s tématem probírané látky.
Student bude schopen prakticky rozpoznávat množství zástupců probíraných taxonomických skupin, bude scho-
pen pracovat s determinační a naučnou literaturou.
Student se bude orientovat v běžných laboratorních metodách, potřebných při hodnocení charakteru vodního pro-
středí (pH, konduktivita), tvorbě trvalých preparátů, barvení řas, práce s mikroskopem. Předpoklady: Znalost
taxonomie řas a sinic a základní charakteristiky větších taxonomických celků (Cyanobacteria; Euglenophyta; Di-
nophyta; Heterokontophyta - Chrysophyceae, Synurophyceae, Bacillariophyceae, Fucophyceae, Xanthophyceae;
Haptophyta, Rhodophyta, třídy skupiny Chlorophyta a Charophyta).

CBG/APBI Aplikovaná biologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s historickým vývojem a významem zemědělství, jako aplikované vědy, proble-
matika světového a našeho zemědělství. Seznámit studenty se základy půdoznalství - vznik, význam a ochrana
půdy, geobotanikou a indikační botanikou, významnými druhy kulturních rostlin a jejich pěstování. Způsobi-
losti: Studenti se budou schopni orientovat v celé šíři problematiky aplikované biologie a reagovat na aktuální
otázky, kterými se zabývá. Předpoklady: Předpokladem je dobrá orientace v základech biologie a ekologie.

CBG/BAP1 Bakalářská práce 1 2 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Prohloubit připravenost studenta pro samostatný terénnní výzkum, pro samostatnou práci v laboratoři
a samostatnou práci s literaturou. Způsobilosti: Student získá schopnost vypracovat zprávu a literární re-
šerši, naučí se kriticky vyhodnocovat vlastní výsledky. Předpoklady: Zvládnutí základních metod terenní a
laboratorní práce v biologických oborech, schopnost samostatné práce s literaturou.

CBG/BAP2 Bakalářská práce 2 10 kr. Zp
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Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru. Způsobilosti: Student se schopen kriticky
pracovat s literaturou, kriticky hodnotit vlastní výsledky a srovnat tyto výsledky s výsledky jiných autorů, je
schopen formulovat závěry. Je schopen závěrečnou práci obhájit před komisí. Předpoklady: Student může
absolvovat předmět pouze se základní předchozí průpravou k odborné práci. K obhajobě může přistoupit až po
získání počtu kreditů rovného šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

CBG/BICL Biologie člověka pro učitele 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty oboru učitelství s fylogenezí člověka a se základy anatomie a fyziologie člověka. Procvičit
anatomickou terminologii. Podat přehled o ontogenezi člověka a s ní spojené problematice. Způsobilosti: Student
bude mít znalosti fylogeneze, anatomie, fyziologie, ontogeneze a genetiky člověka v rozsahu daném přednáškami
a poskytnutými materiály. Předpoklady: Znalost biologie člověka na úrovni gymnaziálního učiva.

Vylučující předměty: CBG/BIČ , CBG/BIZV , CBG/BIZVM , KBI/BIČ , KBI/BIDI ,

KBI/BIODU , KBI/BIU , KBI/BIZV , KPG/9BIZR

CBG/BIČ Biologie člověka 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Biologie jako věda. Cytologie a histologie. Základy anatomie a fyziologie člověka (soustava oporná a pohy-
bová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, nervová aj). Endokrinologie. Genetika člověka. Ontogenetický vývoj
člověka.Člověk a životní prostředí.
Způsobilosti: Student umí aplikovat poznatky z biologie člověka do výchovy a vzdělávání žáků a studentů stu-
dovaného stupně školy. Student si osvojí základní dovednosti první pomoci a uvědomuje si nutnost ochrany
vlastního zdraví i druhých lidí. Poznatky z biologie člověka umí aplikovat a transformovat do oboru svého
studia. Předpoklady: Základní poznatky z oboru biologie člověka ze základní a střední školy.

Vylučující předměty: CBG/BICL , CBG/BIZV , CBG/BIZVM , KBI/BICL , KBI/BIDI ,

KBI/BIODU , KBI/BIU , KBI/BIZV , KPG/9BIZR

CBG/BIOG Biogeografie 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s distribucí organismů na Zemi včetně pochopení principů a sil, které determinují
stávající rozšíření klíčových skupin organismů. Způsobilosti: Absolventi kurzu rozumí důvodům zonálního,
azonálního i extrazonálního rozšíření jednotlivých biomů a znají základy fyto-, zoo- i biogeografického členění
Země. Předpoklady: Studenti by měli znát základní pojmy obecné ekologie.

CBG/BITC Biologická technika 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečností práce v laboratoři, způsoby sběru, preparace a konzer-
vace rostlinného a živočišného materiálu, představit studentům laboratorní vybavení a pomůcky, vysvětlit jim
principy světelná a elektronová mikroskopie, naučit studenty připravovat mikroskopické preparáty, pracovat se
stereoskopickým mikroskopem, dokumentovat biologické objekty (fotografie klasická a digitální, kresba a počí-
tačová grafika) a představit některé základní laboratorní metody používané v biologii. Způsobilosti: Student
pochopí základní rozdíly a principy ve fungování klasického světelného mikroskopu, fluorescenčního, konfokál-
ního a elektronového mikroskopu. Student se naučí zacházet se světelným mikroskopem, vyrábět vlastní nativní
preparáty a jednoduché trvalé preparáty. Předpoklady: Student by měl ovládat středoškolskou látku biologie,
chemie a fyziky.

CBG/BIZV Biologie dítěte a zdrav. výchova 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Prohloubit středoškolské znalosti anatomie a fyziologie člověka s důrazem na pochopení účelu anatomických
struktur a funkci fyziologicých dějů a navázat teoretické znalosti na praktické.
Seznámit studenty s lidskou ontogenezí včetně specifik jednotlivých vývojových fází.
Naučit studenty základy první pomoci, péči o zdraví a seznámit je s vybranými fyzickými a psychickými nemo-
cemi a poruchami, včetně jejich možného vlivu na vzdělávání žáků. Způsobilosti: Student bude mít přehled o
jednotlivých anatomických soustavách člověka i s jejich vývojovými a zdravotními aspekty. Student bude scho-
pen dávat si jednotlivá fakta do souvislostí, například vyvodit souvislost mezi funkcí dýchací soustavy a funkcí
mitochondrií.
Student bude znát základy zásady první pomoci a péče o zdraví. Student dokáže popsat typické příznaky a
projevy vybraných fyzických a psychických chorob a poruch včetně jejich možného vlivu na výchovu a vzdělávání
žáků. Předpoklady: Znalost biologie člověka na úrovni gymnaziálního učiva.

CBG/BIZVM Biologie dítěte a zdrav. výchova pro MŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s vybranými oblastmi biologie člověka - především dítěte od narození do období mladšího
školního věku. Podat studentům základní přehled oboru zdravotní výchovy s důrazem na děti od narození do
mladšího školního věku. Způsobilosti: Student rozumí vývoji člověka, především v prenatálním vývoji a v
dětském věku a je schopen odvodit praktické důsledky teoretických znalostí pro předškolní vzdělávání. Student
zná zásady zdravé výživy, hygieny, zdravého životního stylu, prevence nemocí a úrazů a v je schopen poskytnout
první pomoc. Student má základní vědomosti o vybraných fyzických a psychických chorobách včetně jejich vlivu
na fyzické i mentální možnosti člověka, který jimi trpí. Předpoklady: Znalost biologie člověka na úrovni
gymnaziálního učiva.

CBG/BOT1 Botanika systematická 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přestavit studentům systematické členění tzv. bezcévných rostlin.
Seznámit studenty se základní charakteristikou jednotlivých skupin organismů, jejich zástupci a ekologií.
Praktické seznámení studentů s významnými zástupci probíraných taxonomických celků.
Způsobilosti: Student zvládne problematiku systematického členění organismů skupin tzv. bezcévných rostlin,
bude schopen charakterizovat jednotlivé dílčí celky z hlediska morfologického, fyziologického, ekologického a
taxonomického.
Student bude schopen prakticky rozpoznávat významné zástupce probíraných taxonomických skupin.
Předpoklady: Znalost stavby rostlinné buňky a její srovnání s buňkou živočišnou a bakteriální
Znalosti genetických a metabolických pochodů v buňkách.

CBG/BOT2 Botanika systematická 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou systematiky vyšších rostlin (Cormobiont). Naučit je determinovat
běžné druhy rostlin a modelové organismy vhodné pro výuku na ZŠ či SŠ. Způsobilosti: Student se bude dobře
orientovat v systematice vyšších rostlin (Cormobiont) a bude schopen bez problémů determinovat běžné druhy
rostlin. Předpoklady: Student by se měl dobře orientovat v botanické morfologii a v základech molekulární
biologie.

CBG/BRYO Kurz bryologie a lichenologie 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je determinace mechorostů a lišejníků. Vzácné a ohrožené druhy mechorostů a lišejníků. Mikro-
skopické určovací znaky. Ekologie mechorostů a lišejníků. Práce v terénu. Vyhodnocení výsledků jednotlivých
týmů.
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Způsobilosti: Studenti se naučí determinovat mechorosty a lišejníky. Předpoklady: Předpokladem jsou základní
znalosti morfologie mechorostů.

CBG/BS Seminář k bakalářské práci 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobi-
losti: Student je schopen
- pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
- formulovat cíle a hypotézy,
- správně strukturovat bakalářskou práci,
- správně formulovat závěry,
- obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

CBG/BSLS Biologický seminář LS 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentovi aktuální informace o biologických oborech a ověřit studentovu schopnost samostaté
tvůrčí práce v průběhu letního semestru Způsobilosti: Student se seznámí s vybranými novinkami v biologii.
Student je schopen kriticky hodnotit získané informace, diskutovat o nich a prezentovat výsledky vlastní práce.
Předpoklady: Zájem o biologické vědní disciplíny.

CBG/BSZS Biologický seminář ZS 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentovi aktuální informace o biologických oborech a ověřit studentovu schopnost samostaté
tvůrčí práce v průběhu zimního semestru. Způsobilosti: Student je schopen kriticky hodnotit získané informace,
diskutovat o nich a prezentovat výsledky vlastní práce. Předpoklady: Zájem o biologické vědní disciplíny.

CBG/CYTO Cytologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je podat základní znalosti o buňce jako stavební jednotce organismů. Způsobilosti: Student se bude
orientovat v problematice složení a stavby buňky. Předpoklady: Předpokladem je základní znalost cytologie
na středoškolské úrovni.

CBG/DB1SS Didaktika biologie 1 (SŠ) 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Pochopit předmět didaktiky přírodopisu a biologie a jeho aplikaci do procesuální stránky vyučování. Způ-
sobilosti: Student zvládne pochopit předmětovou didaktiku jako vědu. Seznámit se s dějinami a vý-vojem přírodo-
pisného vyučování. Možnostmi a typy koncipování přírodopisného učiva s ohledem na obecné tendence vyučování
ve společnosti a specifické tendence biologických oborů. Didaktická transformace a její odraz v základních kutiku-
lárních dokumentech. Didak-tická analýza učiva ? zásady a principy jejího vytváření. Předpoklady: Aplikovat
obecně didaktické principy a psychologické zásady do předmětové didaktiky přírodopisu a biologie.

CBG/DB1ZS Didaktika biologie 1 (ZŠ) 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Pochopit předmět didaktiky přírodopisu a biologie a jeho aplikaci do procesuální stránky vyučování. Způ-
sobilosti: Student zvládne pochopit předmětovou didaktiku jako vědu. Seznámit se s dějinami a vý-vojem přírodo-
pisného vyučování. Možnostmi a typy koncipování přírodopisného učiva s ohledem na obecné tendence vyučování
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ve společnosti a specifické tendence biologických oborů. Didaktická transformace a její odraz v základních kutiku-
lárních dokumentech. Didak-tická analýza učiva ? zásady a principy jejího vytváření. Předpoklady: Aplikovat
obecně didaktické principy a psychologické zásady do předmětové didaktiky přírodopisu a biologie.

CBG/DB2SS Didaktika biologie 2 (SŠ) 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Pochopit procesuální stránku vyučování biologie, horizontální a vertikální multilaterální a bilaterální vztahy
v učivu, zvláštností vzdělávacího procesu v přírodopisu a v biologii. Vzdělávací a výchovný význam biologie.
Vytváření představ a pojmů o věcech a jevech v přírodě na SŠ. Základní otázky psychodidaktiky a jejich využití
ve vzdělávání. Učební texty, jejich analýza a možnosti využívání ve vyučování. Způsobilosti: Získat základní
vědomosti a dovednosti týkající se teoretické oblasti didaktiky přírodopisu a biologie i procesuální stránky
vyučování přírodopisu a biologie. Předpoklady: Poznání základního předmětu didaktiky přírodopisu a biologie
a pochopit nosná témata předmětové didaktiky.

CBG/DB2ZS Didaktika biologie 2 (ZŠ) 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Procesuální stránka vyučování přírodopisu, horizontální a vertikální multilaterální a bilaterální vztahy v
učivu, zvláštností vzdělávacího procesu v přírodopisu. Vzdělávací a výchovný význam přírodopisu. Vytváření
představ a pojmů o věcech a jevech v přírodě. Základní otázky psychodidaktiky a jejich využití ve vzdělávání.
Učební texty, jejich analýza a možnosti využívání ve vyučování. Způsobilosti: Získat základní vědomosti a
dovednosti týkající se teoretické oblasti didaktiky přírodopisu a biologie i procesuální stránky vyučování příro-
dopisu a biologie. Předpoklady: Poznání základního předmětu didaktiky přírodopisu a biologie a pochopit
nosná témata předmětové didaktiky.

CBG/DB3SS Didaktika biologie 3 (SŠ) 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Pochopit analýzu a komparaci metod, forem a prostředků biologického vyučování. Vyučování jako pro-
ces. Hodnocení a klasifikace v biologii. Osobnost učitele biologie. Specifika vyučování v jednotlivých oborech
biologie (botanice, zoologii, geologii, biologii člověka, ekologii apod.). Biologická experimentální činnost a po-
zorování. Způsobilosti: Student zvládne teoreticky analyzovat procesuální stránku vyučování přírodopisu a
biologie. Prakticky zvládá procesuální stránku vyučování a je schopen propojovat faktografické a didaktické
poznatky a pochopí pravidla didaktické transformace přírodopisného a biologického učiva. Předpoklady: Prak-
ticky uplatňovat vědomosti a dovednosti z předchozí výuky didaktiky přírodopisu a biologie.

CBG/DB3ZS Didaktika biologie 3 (ZŠ) 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Pochopit analýzu a komparaci metod, forem a prostředků biologického vyučování. Vyučování jako pro-
ces. Hodnocení a klasifikace v biologii. Osobnost učitele biologie. Specifika vyučování v jednotlivých oborech
biologie (botanice, zoologii, geologii, biologii člověka, ekologii apod.). Biologická experimentální činnost a po-
zorování. Způsobilosti: Student zvládne teoreticky analyzovat procesuální stránku vyučování přírodopisu a
biologie. Prakticky zvládá procesuální stránku vyučování a je schopen propojovat faktografické a didaktické
poznatky a pochopí pravidla didaktické transformace přírodopisného a biologického učiva. Předpoklady: Prak-
ticky uplatňovat vědomosti a dovednosti z předchozí výuky didaktiky přírodopisu a biologie.

CBG/DIBP Didaktika biologických pokusů 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Student získá vhled do možnosti biologických pokusů ve škole. Dále přehled o existujících metodických pří-
ručkách a návodech, bezpečnosti práce, virtuálních pokusech a prezentacích a pochopí metodiku jejich využití.
Způsobilosti: Student bude schopen provádět jednoduché biologické pokusy ve škole, bude mít přehled o základ-
ních legislativních omezeních týkajících se zacházení se zvířaty. Předpoklady: Předpokladem je dobrá orientace
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studentů v biologii pro základní a střední školy.

CBG/DIDS1 Didaktika geografie 1 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Markéta Pluháčková možný semestr: ZS

Cíle: Studenti aplikují znalosti obecné didaktiky při přípravě vyučování geografie na úrovni SŠ. Studenti znají
kurikulární dokumenty ČR a jejich základní strukturu a dokáží zhodnotit postavení geografie v rámci těchto
dokumentů. Studenti umí definovat vyučovací cíle a naplánovat vyučovací hodinu geografie. Studenti analyzují a
porovnávají jednotlivé výukové metody (dialogická metoda, výklad, názorně demonstrační metody atd.) a orga-
nizační formy vyučování (individuální, skupinová, hromadná atd.). Studenti hodnotí klady a zápory jednotlivých
metod a forem výuky a posoudí jejich využitelnost při výuce geografie. Studenti dále posoudí možnosti motivace
žáků k výuce geografie. Diskutují také možnosti evaluace a klasifikace žáků. Studenti znají dostupné učebnice
geografie a zeměpisu pro středoškolský stupeň vzdělávání a dokáží je zhodnotit. Studenti znají další učební po-
můcky pro výuku geografie a dokáží je vhodně používat. Studenti diskutují možnosti neformálního vzdělávání
a geografických exkurzí a vycházek. Způsobilosti: - Student zná kurikulární dokumenty ČR a dokáže popsat
postavení geografie v těchto dokumentech.
- Student správně definuje cíle hodiny geografie.
- Student umí plánovat vyučovací hodinu.
- Student zná, analyzuje a porovnává jednotlivé vyučovací metody a umí je vhodně zařazovat a kombinovat v
rámci vyučování zeměpisu na úrovni SŠ.
- Student zná, analyzuje a porovnává jednotlivé organizační formy vyučování a umí je vhodně zařazovat a
kombinovat v rámci vyučování zeměpisu na úrovni SŠ.
- Student dokáže motivovat své žáky pro výuku zeměpisu.
- Student adekvátně hodnotí práci žáků při vyučování zeměpisu.
- Student zná a hodnotí učebnice geografie a zeměpisu pro SŠ.
Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro vyučování na SŠ

CBG/DIDS2 Didaktika geografie 2 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti aplikují své odborné i didaktické znalosti a dovednosti při výuce obecně geografických témat na
úrovni SŠ. Studenti předvedou didaktickou transformaci vybraných jevů. Studenti vybírají relevantní zdroje
geografických informací pro vyučování a vhodně využívají techniku (výukové programy, modely, prezentace,
geografické aplikace atd.). Studenti posoudí přínos neformálního vzdělávání při výuce zeměpisu - na příkladech
exponátů v SC Techmania posoudí didaktickou transformaci vybraných geografických jevů. Způsobilosti: -
Student předvede didaktickou transformaci vybraného obecně geografického tématu.
- Student předvede didaktickou transformaci vybraného environmentálního tématu a dokáže využít zaštiťujícího
postavení geografie při výuce environmentální výchovy.
- Student pro vyučování zeměpisu využívá relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky,
modely atd.).
- Student vhodně zařazuje technické vybavení (výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.), díky
kterým jsou obtížnější geografická témata pro žáky snáze pochopitelná.
- Student diskutuje rozdíl mezi formálním a neformálním vzděláváním.
Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro střední školy - Znalosti obecné fyzické a humánní geografie na
úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia

CBG/DIDZ1 Didaktika geografie 1 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Markéta Pluháčková možný semestr: ZS

Cíle: Studenti aplikují znalosti obecné didaktiky při přípravě vyučování geografie na úrovni ZŠ. Studenti znají
kurikulární dokumenty ČR a jejich základní strukturu a dokáží zhodnotit postavení geografie v rámci těchto
dokumentů. Studenti umí definovat vyučovací cíle a naplánovat vyučovací hodinu geografie. Studenti analyzují a
porovnávají jednotlivé výukové metody (dialogická metoda, výklad, názorně demonstrační metody atd.) a orga-
nizační formy vyučování (individuální, skupinová, hromadná atd.). Studenti hodnotí klady a zápory jednotlivých
metod a forem výuky a posoudí jejich využitelnost při výuce geografie. Studenti dále posoudí možnosti motivace
žáků k výuce geografie. Diskutují také možnosti evaluace a klasifikace žáků. Studenti znají dostupné učebnice
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geografie a zeměpisu pro základní školy a dokáží je zhodnotit. Studenti znají další učební pomůcky pro výuku
geografie a dokáží je vhodně používat. Studenti diskutují možnosti neformálního vzdělávání a geografických
exkurzí a vycházek.
Způsobilosti: - Student zná kurikulární dokumenty ČR a dokáže popsat postavení geografie v těchto dokumentech.
- Student správně definuje cíle hodiny geografie.
- Student umí plánovat vyučovací hodinu.
- Student zná, analyzuje a porovnává jednotlivé vyučovací metody a umí je vhodně zařazovat a kombinovat v
rámci vyučování zeměpisu na úrovni ZŠ.
- Student zná, analyzuje a porovnává jednotlivé organizační formy vyučování a umí je vhodně zařazovat a
kombinovat v rámci vyučování zeměpisu na úrovni ZŠ.
- Student dokáže motivovat své žáky pro výuku zeměpisu.
- Student adekvátně hodnotí práci žáků při vyučování zeměpisu.
- Student zná a hodnotí učebnice geografie a zeměpisu pro ZŠ.
Předpoklady: Znalosti obecné didaktiky pro vyučování na ZŠ

CBG/DIDZ2 Didaktika geografie 2 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti aplikují své odborné i didaktické znalosti a dovednosti při výuce obecně geografických témat
na úrovni výuky na ZŠ. Studenti předvedou didaktickou transformaci vybraných jevů. Studenti vybírají rele-
vantní zdroje geografických informací pro vyučování a vhodně využívají techniku (výukové programy, modely,
prezentace, geograficky zaměřené aplikace atd.). Studenti posoudí přínos neformálního vzdělávání při výuce ze-
měpisu - na příkladech exponátů v SC Techmania posoudí didaktickou transformaci vybraných geografických
jevů. Způsobilosti: - Student předvede didaktickou transformaci vybraného obecně geografického tématu.
- Student předvede didaktickou transformaci vybraného environmentálního tématu a dokáže využít zaštiťujícího
postavení geografie při výuce environmentální výchovy.
- Student pro vyučování zeměpisu využívá relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky,
modely atd.).
- Student vhodně zařazuje technické vybavení (výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.), díky
kterým jsou obtížnější geografická témata pro žáky snáze pochopitelná.
- Student diskutuje rozdíl mezi formálním a neformálním vzděláváním.
Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro základní školy - Znalosti obecné fyzické a humánní geografie na
úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia

CBG/DIPE Didaktika pěstitelství na ZŠ 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základy pěstitelství a aplikované biologie v učivu přírodopisu a pěstitelských prací
na základní škole. Kurikulární dokumenty, jejich didaktická analýza.
Didaktická transformace učiva. Obsah, rozsah, struktura a koncipování učiva z aplikované biologie. Procesuální
stránka vyučování a její specifika. Pěstitelské pokusy, pozorování a vyhodnocení. Zájmová pěstitelská činnost.
Způsobilosti: Studenti by se měli orientovat v základních principech pěstitelství a zemědělství použitelných ve
výuce na ZŠ. Předpoklady: Znalost základů biologie a pěstitelství.

CBG/DIP1 Diplomová práce 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prohloubit znalosti a schopnosti studenta v metodikách vědecké práce v biologii nebo v geografii v souvislosti
s přípravou diplomové práce. Způsobilosti: Student získá schopnost vypracovat zprávu a literární rešerši, naučí
se kriticky vyhodnocovat vlastní výsledky. Předpoklady: Student by měl mít zájem o zvolené téma výzkumu.

CBG/DI1 Didaktická exkurze 1 3 kr. Zp
5 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Identifikovat v rámci exkurze běžně rozšířené druhy flóry, fauny, půd, hornin a dalších přírodnin v ČR
a aplikovat tyto znalosti do výuky ve škole (ZŠ a SŠ). Demonstrovat typické zástupce v terénu s výkladem
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determinačních znaků, ekologie, u živočichů etologie. Analyzovat přírodně a humánně geografické problémy a
připravit jejich prezentaci pro výuku v souladu s RVP. Způsobilosti: Student dokáže didakticky transformovat
přírodovědné poznatky do vybraných vyučovacích forem praktických cvičení, vycházek a exkurzí. Na základě
poznatků z terénu je schopen geografické analýzy a syntézy.
Předpoklady: Znalost základních metod terénní a laboratorní práce v biologických a geografických oborech,
schopnost samostatné práce s literaturou.Znalost botanických, zoologických, mineralogických a petrologických
systémů, zařazení přírodnin do těchto systémů. Dovednost determinace podle určovacích klíčů. Znalost přírodnin
uváděných v učebnicích pro ZŠ a SŠ.

CBG/DI2 Didaktická exkurze 2 2 kr. Zp
5 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Aplikovat znalosti z biologie a geografie do praktické výuky (ve formálním nebo neformálním vzdělávání).
Analyzovat přírodovědný problém a připravit jeho prezentaci - naučný exponát nebo exkurzi. Naučit se sběru
přírodnin a základních měření v terénu s jejich využitím ve formálním i neformálním vzdělávání. Způsobilosti:
Student dokáže didakticky transformovat přírodovědné poznatky do vybraných vyučovacích forem praktických
cvičení, vycházek a exkurzí.
Předpoklady: Znalost základních metod terenní a laboratorní práce v biologických a geografických oborech,
schopnost samostatné práce s literaturou.Schopnost didaktické tranformace odborných znalostí do vedení ex-
kurze.

CBG/DP1 Diplomová práce 1 6 kr. Zp

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vysvětlit metodiku vědecké práce v geografii. Objasnit základy psaní odborného textu, stanovit formální
stránku kvalifikační práce (tzn. rešerše, práce s literaturou, citační etika, struktura práce). Prakticky si vyzkoušet
prezentaci vlastní práce před posluchači. Způsobilosti: Student bude po zpracování diplomové práce schopen:
- identifikovat hlavní cíle práce (výzkumu, projektu), rozpoznat relevantní informace a zvýraznit hlavní výsledky
- vybrat relevantní zdroje (literární, datové apod.) a vlastními slovy vyjádřit informace získané rešerší literatury,
vybrat, vypočítat či změřit potřebná data
- aplikovat metodické postupy - naplánovat postup prací a prokázat schopnost přizpůsobit metodický aparát
individuálním potřebám
- analyzovat data, shrnout výsledky a dát je do souvislostí, identifikovat příčiny jevů a procesů
- zhodnotit a obhájit výsledky před širším plénem
- tvůrčím způsobem přistupovat k řešení úkolů - navrhovat individuální postupy
Předpoklady: Systematičnost a zodpovědnost.

CBG/DP2 Diplomová práce 2 12 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Příprava a závěrečná redakce diplomové práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

CBG/DS Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prohloubit znalosti a schopnosti studenta v metodikách vědecké práce v biologii nebo geografii v souvislosti
s přípravou diplomové práce. Student samostatně pracuje s literaturou a informačními zdroji, zpracovává rešerše.
Získává data k diplomové práci. Výsledky své práce vhodně prezentuje. Způsobilosti: Student získá schopnost
vypracovat zprávu a literární rešerši, naučí se kriticky vyhodnocovat vlastní výsledky. Předpoklady: Student
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musí mít znalost základních výzkumných metod v biologických a didaktických oborech, schopnost samostatné
práce s literaturou.

CBG/DSDG Diplomový seminář z didaktiky geografie 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vysvětlit metodiku vědecké práce v geografii. Zvládnout úvodní práce (rešerše, terénní výzkum, sběr dat)
na zadané diplomové práci. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

CBG/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru. Způsobilosti: Student se schopen
pracovat s literaturou, kriticky hodnotit vlastní výsledky a srovnat tyto výsledky s výsledky jiných autorů, je
schopen formulovat závěry. Je schopen závěrečnou práci obhájit před komisí. Předpoklady: Student může
absolvovat předmět pouze se základní předchozí průpravou k odborné práci. K obhajobě může přistoupit až po
získání počtu kreditů rovného šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

CBG/EDVL Didaktika vlastivědy 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání kompetencí k výuce učiva vlastivědného charakteru v rámci předmětů o přírodě
a společnosti na 1. stupni ZŠ. Student/-ka získá potřebné vědomosti, dovednosti a utváří si adekvátní postoje,
potřebné k provádění didaktických analýz a didaktické transformace příslušného učiva, osvojí si teoreticky a
částečně prakticky (na konkrétních
příkladech) metodické postupy výuky učiva o přírodě a společnosti, a to v kontextu s předchozími kompetencemi,
získanými v obecně pedagogických a psychologických disciplínách. Způsobilosti: Student/-ka:
- pochopí obsah a místo didaktiky vlastivědy v rámci ostatních didaktických disciplín,
- na základě znalostí historických souvislostí, vývojového přehledu výuky vlastivědy na našich školách, některých
příkladů ze zahraničí a znalostí současných výchovně vzdělávacích potřeb, kurikulárních dokumentů a školského
systému pochopí místo a význam vlastivědného učiva a v našem výchovně vzdělávacím systému,
- je schopen/schopna formulovat hlavní a dílčí cíle vlastivědného vyučování, zapracovat je do školního vzděláva-
cího programu,
- dokáže provést didaktickou analýzu učiva a didaktickou transformaci vlastivědných poznatků do vzdělávacího
systému školy i jednotlivých organizačních forem výuky,
- osvojí si odbornou terminologii a doplní si případné mezery ve znalostech obsahového základu předmětu,
- chápe základní zákonitosti, vztahy a souvislosti vlastivědného učiva a dokáže je adekvátně vzhledem k věku
žáků, místnímu regionu i obecným požadavkům kurikulárních dokumentů promítnout v praktické činnosti (při
plánování učiva, přípravách na vyučovací hodiny a vycházky, v projektech ap.),
- zvládá jednotlivé metody, používané ve vlastivědném vyučování,
- dokáže posoudit adekvátně různé didaktické prostředky pro výuku vlastivědy, je schopen jejich vhodného
výběru a v některých případech i jejich vlastní tvorby (např. PowerPointové prezentace, videoukázky, fotografie,
schémata, pracovní listy ap.),
- dokáže přizpůsobit své metodické postupy úrovni a potřebám žáků, podmínkám školy a regionu,
- chápe nutnost a dokáže konkrétně směrovat vyučování vlastivědy tak, aby byly u žáků vytvářeny průběžně
klíčové kompetence,
- je schopen/schopna zapracovat do výuky předmětu problematiku průřezových témat a zvládá výchovnou
problematiku disciplíny,
- je schopen/schopna integrace poznatků různých vědních oborů do výuky předmětu,
- je schopen evaluace v rámci předmětu.
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Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální, kompetence řešení problémů.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence organizační a řídící, didaktické, komunika-
tivní, kompetence reflexe vlastní činnosti. Prohlubovány jsou i kompetence odborně předmětové.
Předpoklady: Obecné: absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů.
Specifické: žádné.

CBG/EDVL1 Didaktika vlastivědy 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání kompetencí k výuce učiva vlastivědného charakteru v rámci předmětů o přírodě a
společnosti na 1. stupni ZŠ (se zaměřením na jejich geografickou složku). Student/-ka získá potřebné vědomosti
a dovednosti z vědních disciplín, které tvoří obsahový základ vlastivědy (rozšiřuje a integruje si vzdělávací
obsahy, týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat, a to
v kontextu historie a současnosti) a na jejich základě si dotváří adekvátní postoje k realitě současné České
republiky a rámcově světa. Osvojí si teoreticky a částečně prakticky (na konkrétních příkladech) metodické
postupy praktických činností v terénu, práce s mapami a různými přístroji tak, aby byl schopen je aplikovat
do výuky učiva o přírodě a společnosti, a to v kontextu s předchozími kompetencemi, získanými v obecně
pedagogických a psychologických disciplínách. Způsobilosti: Student/-ka:
- uvědomuje si význam vlastivědného učiva pro prvotní orientaci dítěte ve světě (složky přírodní i socioekono-
mické) a pro utváření jeho světonázoru,
- uvědomí si výchovný potenciál vlastivědného učiva a nutnost jeho využívání ve školní praxi, jsou schopni
posoudit vhodný výběr příkladů z místního regionu (týkajících se jednotlivých průřezových témat),
- pochopí nutnost znalostí základních vlastivědných charakteristik místa bydliště, místního regionu, ostatních
regionů a celé ČR, orientačně evropských států a rámcově světa pro další studium a práci učitele,
- pochopí nutnost znalosti a osvojí si základní pojmový aparát i základní dovednosti, nutné k výuce vlastivědy
na školách,
- chápe základní zákonitosti, vztahy a souvislosti vlastivědného učiva (výběr poznatků z různých přírodních a
společenských věd, vytvářející ucelený pohled na určitou oblast),
- je schopen/schopna pracovat s kartografickým materiálem a s digitálními mapami a využívat je ve výuce na
primární škole,
- je schopen/schopna orientovat se v terénu podle plánů, map, buzoly, GPS, orientačních bodů, na základě dalších
znalostí,
- umí vytvářet jednoduché plány, náčrty trasy, panoramatické náčrty ap., jsou schopni provádět didaktickou
transformaci a metodické ztvárnění učiva tak, že dovedou k těmto dovednostem i žáky,
- jsou schopni na základě znalostí o regionech různých hierarchických úrovní identifikovat jejich problémy a
výchovně je využít při didaktické transformaci učiva (např. multikulturní výchova, výchova k trvale udržitelnému
rozvoji ap.),
- chápou pojem ?genius loci? místa, jsou přesvědčeni o nutnosti výchovného působení na žáky směrem k budování
pozitivního vztahu k místu domova, k místnímu regionu a k celé ČR,
- dokáží vytvořit PowerPointovou prezentaci vybraného regionu a využít ji k prezentaci učiva ve škole nebo k
prezentaci regionu při vhodné příležitosti na veřejnosti,
- je schopen/schopna evaluace v rámci předmětu, sebereflexe a autoevaluace.
Předpoklady: Obecné: absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů.

CBG/EFG2 Introducing Physical Geography 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se skládá ze tří bloků věnovaných biogeografii, pedogeografii a geomorfologii. Cílem jednotlivých
bloků je:
- seznámit studenty s problematikou ekologické biogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření
organismů na Zemi. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením organismů.
- seznámit studenty s problematikou pedogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření půd na Zemi.
Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením půd na Zemi.
- seznámit studenty se základy geomorfologie. Představit jim zákonitosti ovlivňující vznik a rozšíření základních
geomorfologických forem a procesů. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a působením geomorfo-
logických procesů. Způsobilosti: Po absolvování bigeografické části studenti jsou schopni:
- vysvětlit jak základní ekologické faktory ovlivňují rozšíření organismů na Zemi;
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- rozlišit hlavní geobiomy s ohledem na zde převládající ekologické faktory;
- analyzovat změny rozšíření organismů na Zemi s ohledem na měnící se přírodní podmínky.
Po absolvování pedogeografické části studenti jsou schopni:
- identifikovat základní fyzickogeografické faktory ovlivňující rozšíření půd na Zemi;
- vysvětlit proces pedogeneze a z něho vyplývající členění půd;
- rozlišit hlavní půdní druhy a typy;
- srovnat rozložení geobiomů a hlavních půdních typů;
- analyzovat změny rozšíření půd na Zemi s ohledem na měnící se přírodní podmínky.
Po absolvování geomorfologické části studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní paradigmata geomorfologie a hlavní metody geomorfologických výzkumů;
- rozlišit hlavní strukturní, gravitační, fluviální a glaciální formy;
- analyzovat změny rozložení geomorfologických procesů s ohledem na měnící se přírodní podmínky.
Předpoklady: Znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy. Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se
doporučuje splnění předmětů KGE/GELA, KGE/FG1 nebo KMA/APA

CBG/EGISF GIS in Physical Geography 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby studenti zvládli základní nástroje GIS a jejich aplikaci ve fyzické geografii. Po
absolvování předmětu jsou studenti schopni analyzovat jednoduché fyzickogeografické problémy a navrhovat
postupy (vyjádřené jako pojmové modely) k jejich řešení v prostředí GIS. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu je student schopen:
- aplikovat základní nástroje GIS při řešení fyzickogeografických problémů;
- zvládnout práci s různými typy geografických dat a databází;
- analyzovat zadaný fyzickogeografický problém, navrhnout postup jeho řešení (definovat hypotézy), určit vhodné
nástroje GIS a jejich pořadí - sestavit pojmový model, verifikovat výsledky (hypotézy);
- uvést příklady užití GIS v jednotlivých oborech fyzické geografie;
- srovnat příklady využití GIS v humánní a fyzické geografii. Předpoklady: Základní znalosti GIS a schopnost
praktického využívání GIS nástrojů - KGE/GISB1 nebo KMA/UGI.

CBG/EKOO Ekologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními ekologickými pojmy a souvislostmi. Způsobilosti: Studenti pochopí
základní ekologické jevy, budou schopni vnímat organismy jako součást vyšších celků - populací, společenstev a
ekosystémů. Předpoklady: Ekologie ve středoškolském rozsahu.

CBG/EKOS Ekologie speciální 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Naučit studenty porozumět vztahům mezi rostlinami a mezi živočichy, stejně jako vztahy mezi organismy
a prostředím. Způsobilosti: Student pochopí základní vztahy 1) mezi rostlinami navzájem a rostlinami a
prostředím, 2) mezi živočichy navzájem a živočichy a prostředím a 3) mezi rosltinami a živočichy. Předpoklady:
Znalost základních ekologických pojmů a souvislostí.

CBG/ENVR Environmentální výchova 4 kr. Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty aplikovat znalosti různých oborů přírodních věd s důrazem na biologii a geografii v rámci
průřezového tématu Environmentální výchova ve smyslu RVP. Podpora změny postojů a jednání studentů vůči
ŽP.Výchova vztahu k přírodě, výchova k ochraně přírody, výchova k potřebě čistého prostředí, výchova zaměřená
na životní prostředí.
Způsobilosti: Student dokáže transformovat přírodovědné poznatky do problematiky environmentální výchovy.
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Předpoklady: Znalost základních metod terenní a laboratorní práce v oborech přírodních věd, schopnost samo-
statné práce s literaturou a webovými portály. Transformace těchto poznatků do výuky pro žáky a studenty ZŠ
a SŠ. Využití alternativních přístupů ve výuce environmentální výchovy.

CBG/EOZP Ekologie a ochrana životního prostředí 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámit studenty nebiologických oborů se základy ekologie a hlavními oblastmi ochrany životního
prostředí včetně navázání problematiky na učivo průřezového tématu RVP Environmentální výchova. Způ-
sobilosti: Student má základní znalosti ekologie a problematiky ochrany životního prostředí a orientuje se v
hlavních tématech ochrany životního prostředí. Student je schopend přenést teoretické znalosti do praktické
environmentální výchovy a využít vhodné pedagogické a didaktické prostředky.
Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z biologie a ekologie.

Vylučující předměty: KBI/EKRO , KBI/EKZI

CBG/EVBI Evoluční biologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenta se základními pojmy a mechanismy mikroevoluce, speciace, makroevoluce a významu
evolučních teorií. Způsobilosti: Student zvládne problematiku evoluční biologie, pochopí východiska a principy
mikroevoluce a makroevoluce, pochopí pojetí pojmu evoluce a dopady Darwinovy evoluční teorie do dalších
vědeckých oborů. Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti z obecné zoologie, obecné botaniky,
molekulární a buněčné biologie a genetiky na úrovni bakalářského studia.

CBG/EVK Environmentální výchova v geografii 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje nutné k uplatnění environmentální výchovy ve
výuce. Seznámí se s tématy, vhodnými pro prezentaci minulých i současných environmentálních problémů. Stu-
dent porozumí specifické roli zeměpisu v rámci environmentální výchovy. Získá znalosti a dovednosti nezbytné
pro efektivní zařazení environmentální výchovy do výuky. Student nabude zkušenosti s vedením odborné diskuse
o otázkách životního prostředí. Způsobilosti: Student definuje základní pojmy (např. ekologie, životní prostředí,
krajina) a vymezuje a rozlišuje obsah relevantních oborů (např. krajinná ekologie, komplexní fyzická geografie,
geoekologie, environmentalistika, environmentální výchova, ekologická výchova), rozumí základním problémům
životního prostředí světa, střední Evropy, České republiky a regionu. Tato témata didakticky interpretuje s vy-
užitím vhodných příkladů, má osvojeny základní poznatky z krajinné ekologie, s pochopením dokáže používat
správnou odbornou terminologii v tomto oboru. Rozlišuje ekosystémové a geoekologické pojetí krajiny, dokáže
vyhledat, utřídit a zpracovat informace o životním prostředí a krajině do podoby vhodné k didaktickému využití.
Má přehled o nástrojích ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Vysvětlí a obhájí postavení environmen-
tální výchovy v tomto systému nástrojů. Formuluje základní cíle environmentální výchovy a rozlišuje jednotlivé
úrovně cílů a jejich vztah k učivu zeměpisu. Má přehled o interdisciplinární šíři environmentální výchovy. Ve
výuce zeměpisu vhodně uplatňuje relevantní poznatky z jiných předmětů, analyzuje, popřípadě připravuje plán
na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu konkrétní školy.
Zaujímá vlastní postoj k otázkám životního
prostředí, tento postoj dokáže na základě věcné argumentace obhájit v diskusi, prokazuje schopnost moderovat
diskusi žáků k tématům životního prostředí s tím, že podporuje vzájemnou korektní komunikaci a toleranci
k rozdílným názorům. Má přehled o možnostech zapojení mimoškolních organizací a institucí do environmen-
tální výchovy ve škole. Je schopen využívat vhodné prostředky výuky a environmentální výchovy odpovídající
tématu, věku žáků a podmínkám školy. Dokáže k jednotlivým tématům průřezového tématu environmentální
výchovy podle RVP ZV nalézt jejich uplatnění v rámci výuky zeměpisu. Je schopen připravit celoroční projekt na
uplatnění environmentální výchovy v ŠVP, tematicky orientovaný na integrující roli zeměpisu. Umí navrhnout
metody hodnocení kvality environmentální výchovy. Předpoklady: Student zná základy pedagogiky a obecné
didaktiky.

CBG/EXBI Biologická exkurze 2 kr. Zp
Není 5 [dnů/sem]
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Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se základními a běžně rozšířenými druhy rostlin a živočichů naší přírody, jejich determi-
nací a ekologií. Způsobilosti: Student si osvojí aktivní znalost základních rostlin, hub a živočichů naší přírody.
Předpoklady: Student by měl mít znalost charakteristických živočichů a rostlin naší republiky v rozsahu biologie
střední školy, měl by mít zájem o biologické obory.

CBG/EXBO Exkurze z botaniky 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Exkurze zaměřená na poznávání a ekologii vyšších rostlin v podzimním aspektu na různých biotopech
(louka, les, park, skalní step, okraje vod). Způsobilosti: Studenti získají vhled do problematiky determinace
rostlin. Dále si zopakují morfologii rostlin. Předpoklady: Předpokladem je, že studenti dobře znají morfologii
rostlin.

CBG/EXBO2 Exkurze z botaniky 2 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je opakovaná exkurze zaměřená na poznávání a ekologii rostlin v podzimním aspektu na různých
biotopech (louka, les, park, skalní step, okraje vod). Způsobilosti: Student se naučí determinovat běžné druhy
rostlin.
Předpoklady: Předpokladem je základní znalost determinace rostlin.

CBG/EXGP Geologicko-paleontologická exkurze 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se metodami geologického a paleontologického výzkumu v terénu a význačnými geo-
logickými a paleontologickými lokalitami. Způsobilosti: Student získá základní znalosti o geologické stavbě
Českého masívu a osvojí si základní metody geologického a paleontologického výzkumu. Předpoklady: Nejsou
vyžadovány žádné znalostní předpoklady, nutná je mírná fyzická zdatnost.

CBG/EXME Fauna a flóra Středomoří 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními a běžně rozšířenými druhy mořskými i suchozemskými druhy rostlin a
živočichů a jejich biotopy ve Středomoří. Způsobilosti: Student zvládne znalost základních a modelových druhů
mořské i suchozemské fauny a flóry. Uvědomí si ekologickou krizi Středomoří v antických dobách a její dopady do
současnosti. Předpoklady: Student by měl mít znalosti ze systematické zoologie a botaniky na úrovni střední
školy, měl by mít zájem o biologické obory.

CBG/EXVY Přírodovědná výběrová exkurze 3 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Prakticky seznámit studenty se specifickou oblastí, jako je kras, hory či velehory, vulkanická obast nebo po-
břeží moře. Studenti se seznámí s místními ekosystémy (zástupci živé i neživé přírody) a specifickými krajinnými
systémy (jejich humánní a fyzicko-geografickou složkou).
Způsobilosti: Student si osvojí základy metod k hodnocení krajiny a životního prostředí, naučí se poznávat
některé méně běžné avšak významné druhy živočichů a rostlin. Naučí se poznávat, měřit a mapovat méně běžné
přírodní procesy. Studenti jsou schopni hodnotit vztahy mezi přírodní a humánní složkou krajiny. Předpoklady:
Student by měl mít znalosti z přírodovědných oborů (biologických a geografických), a to obecné i systémové.
Měl by mít zájem o biologické a geografické obory.

CBG/EXZO Exkurze ze zoologie 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]
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Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními a běžně rozšířenými druhy živočichů naší přírody s důrazem na podzimní
odbobí. Způsobilosti: Student si osvojí základní znalost bezobratlých běžných v naší přírodě v podzimním
období. Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti ze systematické zoologie, měl by mít zájem o
biologické obory.

CBG/EXZO2 Exkurze ze zoologie 2 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními a běžně rozšířenými druhy živočichů a jejich bionomií s důrazem na
podzimní odbobí. Způsobilosti: Student si rozšíří a prohloubí znalost bezobratlých běžných v naší přírodě v
podzimním období. Předpoklady: Student by měl mít dobré nebo alespoň základní znalosti ze systematické
zoologie, měl by mít zájem o biologické obory.

CBG/FABO Farmaceutická botanika 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s biologicky aktivními látkami v rostlinách, jejich rozdělením, biosyntézou a účinky na
organismy. Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními fyziologicky účinnými skupinami sekundárních
metabolitů a budou schopni posoudit jejich účinky na lidský organismus.
Předpoklady: Student by měl znát základy rostlinné fyziologie a botanické morfologie.

CBG/FACR Fauna České republiky 2 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty rozšířením, ekologií a významem významných zástupců fauny bezobratlých a obratlovců
na území České republiky s důrazem na otázky jejich ochrany. Způsobilosti: Student získá znalost ekologie vý-
braných skupin našich živočichů a zvládne základy metod biologickéh posouzení území. Osvojí si znalost vývoje
fauny v kvartéru na našem území. Získá přehled o literatuře k determinaci vybraných skupin bezobratlých živo-
čichů a obratlovců. Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti ze systematické zoologie bezobratlých
a ekologie.

CBG/FGCRS Fyzická geografie ČR 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům základní informace o fyzickogeografických poměrech České republiky, a to jak z
pohledu jednotlivých složek krajiny, tak vzájemných souvislostí a vazeb mezi těmito složkami. Součástí předmětu
je též paleogeografický pohled na vývoj území ČR v evropském kontextu. Způsobilosti: Po absolvování předmětu
student prokáže schopnost:
- zapamatovat si základní pojmy spojované s fyzickogeografickými poměry ČR - identifikovat jednotlivé fyzicko-
geografické složky území ČR;
- rozumět základním procesům formujícím území ČR - vybrat hlavní fáze vývoje ČR, vysvětlit vzájemné vazby
mezi jednotlivými složkami fyzickogeografické sféry ČR;
- aplikovat obecné principy fungování FG systémů na příkladě ČR - např. demonstrovat změny FG charakteristik
v závislosti na zonalitě klimatu;
- analyzovat faktory a příčinné souvislosti ovlivňující regionální rozdíly abiotických a biotických složek krajiny;
- hodnotit historický vývoj krajiny ČR - posoudit současný stav FG sféry na území ČR, uvést klady a zápory
změn v přístupech k hospodaření a ochraně přírody a krajiny;
- vytvořit vlastní regionalizaci ČR z pohledu FG a vzájemně porovnat vybrané regiony.
Studenti rozvinou své základní profesní znalosti a dovednosti použitelné pro další pedagogické aplikace na stře-
doškolské úrovni. Studenti budou schopni didaktické transformace probíraných témat
na úrovni SŠ.
Předpoklady: Základní znalosti o fyzickogeografických tématech (hydrologie, pedologie, geologie, geomorfologie,
biogeografie, meteorologie, klimatologie). Znalost místopisu ČR na středoškolské úrovni. Předpokládají se znalosti
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na úrovni základních fyzickogeografických předmětů (GEO1, GEO2, GEO3).

CBG/FGCRZ Fyzická geografie ČR 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům základní informace o fyzickogeografických poměrech České republiky, a to jak z
pohledu jednotlivých složek krajiny, tak vzájemných souvislostí a vazeb mezi těmito složkami. Součástí předmětu
je též paleogeografický pohled na vývoj území ČR v evropském kontextu. Způsobilosti: Po absolvování předmětu
student prokáže schopnost:
- zapamatovat si základní pojmy spojované s fyzickogeografickými poměry ČR - identifikovat jednotlivé fyzicko-
geografické složky území ČR;
- rozumět základním procesům formujícím území ČR - vybrat hlavní fáze vývoje ČR, vysvětlit vzájemné vazby
mezi jednotlivými složkami fyzickogeografické sféry ČR;
- aplikovat obecné principy fungování FG systémů na příkladě ČR - např. demonstrovat změny FG charakteristik
v závislosti na zonalitě klimatu;
- analyzovat faktory a příčinné souvislosti ovlivňující regionální rozdíly abiotických a biotických složek krajiny;
- hodnotit historický vývoj krajiny ČR - posoudit současný stav FG sféry na území ČR, uvést klady a zápory
změn v přístupech k hospodaření a ochraně přírody a krajiny;
- vytvořit vlastní regionalizaci ČR z pohledu FG a vzájemně porovnat vybrané regiony.
Studenti rozvinou své základní profesní znalosti a dovednosti použitelné pro další pedagogické aplikace na zá-
kladoškolské úrovni. Studenti budou schopni didaktické transformace probíraných témat na úrovni ZŠ.
Předpoklady: Základní znalosti o fyzickogeografických tématech (hydrologie, pedologie, geologie, geomorfologie,
biogeografie, meteorologie, klimatologie). Znalost místopisu ČR na středoškolské úrovni. Předpokládají se znalosti
na úrovni základních fyzickogeografických předmětů (GEO1, GEO2, GEO3).

CBG/FGP Terénní praxe z fyzické geografie 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Terénní praxe vede k získání základních dovedností monitoringu přírodní sféry, nabytí schopností zpracování
dat z terénu a k praktickému poznání vztahů v přírodním subsystému krajiny. Cílem je praktické ověření poznatků
z fyzické geografie a poznání metod práce v terénu.
Způsobilosti: Student je schopen terénní práce vedoucí k získání konkrétních informací o přírodní sféře krajiny.
Je schopen monitorovat základními metodami hydrosféru, atmosféru, georeliéf, pedosféru a biosféru s použitím
doporučených pomůcek a přístrojů. Student dovede zpracovat a vyhodnotit data z monitoringu a vytvořit syntézu
poznatků. Student dokáže klasifikovat jevy a procesy v přírodních systémech a vysvětlit jejich vývojové souvislosti
s využitím vhodných zdrojů informací, například tematických map, regionálních studií a tematických databází.
Student zná pravidla pohybu v přírodě a dodržuje bezpečnost práce v terénu. Předpoklady: Pro úspěšné
absolvování se předpokládají znalosti z předmětů z obecné fyzické geografie např. Geovědy 1 a 2.

CBG/FG2 Fyzická geografie 2. 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět se skládá ze tří bloků věnovaných biogeografii, pedogeografii a geomorfologii. Cílem jednotlivých
bloků je:
- seznámit studenty s problematikou ekologické biogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření
organismů na Zemi. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením organismů.
- seznámit studenty s problematikou pedogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření půd na Zemi.
Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením půd na Zemi.
- seznámit studenty se základy geomorfologie. Představit jim zákonitosti ovlivňující vznik a rozšíření základních
geomorfologických forem a procesů. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a působením geomorfo-
logických procesů.
Způsobilosti: Po absolvování bigeografické části studenti jsou schopni:
- vysvětlit jak základní ekologické faktory ovlivňují rozšíření organismů na Zemi;
- rozlišit hlavní geobiomy s ohledem na zde převládající ekologické faktory;
- analyzovat změny rozšíření organismů na Zemi s ohledem na měnící se přírodní podmínky.
Po absolvování pedogeografické části studenti jsou schopni:
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- identifikovat základní fyzickogeografické faktory ovlivňující rozšíření půd na Zemi;
- vysvětlit proces pedogeneze a z něho vyplývající členění půd;
- rozlišit hlavní půdní druhy a typy;
- srovnat rozložení geobiomů a hlavních půdních typů.
Po absolvování geomorfologické části studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní paradigmata geomorfologie a hlavní metody geomorfologických výzkumů;
- rozlišit hlavní strukturní, gravitační, fluviální a glaciální formy;
- analyzovat změny rozložení geomorfologických procesů s ohledem na měnící se přírodní podmínky.
Předpoklady: Znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy. Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se
doporučuje splnění předmětů KGE/GELA, KGE/FG1 nebo KMA/APA

CBG/FYRC Praktikum z fyziologie rostlin 1 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem praktika je prezentovat některé fyziologické děje. Způsobilosti: Studenti pomocí praktických cvičení
pochopí a budou schopni správně interpretovat některé jevy rostlinné fyziologie. Předpoklady: Znalost obecné
botaniky, středoškolské biologie, chemie, fyziky a matematiky.

CBG/FYRP Fyziologie rostlin 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy fyziologie rostlin. Způsobilosti: Absolvent rozumí procesům na
úrovni rostlinné buňky, rostlinných pletiv i celé rostliny; především: ontogenezi a řízení vývoje v rostlinném těle,
včetně role rostlinných hormonů a dalších růstových regulátorů; příjmu, vedení a výdeji vody rostlinou, včetně
významu transpirace na úrovni rostlinných společenstev; transportu asimilátů rostlinou; příjmu a metabolismu
hlavních živin; fotosytosyntéze, vč. navazujících metabolických drah; hlavním respiračním metabolickým drahám;
reakci na stres a produkci významných sekundárních metabolitů. Předpoklady: Středoškolské znalosti biologie,
chemie (vč. biochemie) a fyziky.

CBG/FYZC Praktikum z fyziologie živočichů 1 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s metodickými experimenty z fyziologie živočichů (energetický me-
tabolismus, měření spotřeby kyslíku, příjem a zpracování potravy, vybavování reflexů, měření zrakové ostrosti,
vyšetření barvocitu, topografie vnímání chuti na jazyku aj.). Způsobilosti: Student pochopí díky experimen-
tům fyzikální principy a fungování živočišného organismu (pohyb, nervový přenos, smyslový vjem), metabolické
děje při dýchání a trávení (měření spotřeby kyslíku, příjem a zpracování potravy, vybavování reflexů, měření
zrakové ostrosti, vyšetření barvocitu, topografie vnímání chuti na jazyku aj.). Předpoklady: Student ovládá
středoškolskou látku biologie, chemie a fyziky, dokáže samostatně pracovat.

CBG/FYZP Fyziologie živočichů 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty termodynamickými principy činnosti živočišného organismu, typic-
kými funkcemi živočišného organizmu (pohyb, nervový přenos, smyslový vjem), metabolickými ději při dýchání
a trávení, nervovou a hormonální regulací, termoregulací organismů, osmoregulací, hospodařením s vodou, stár-
nutím a smrtí. Způsobilosti: Student pochopí fyzikální principy a fungování živočišného organismu (pohyb,
nervový přenos, smyslový vjem), metabolické děje při dýchání a trávení, principy nervové a hormonální regulace,
termoregulaci organismů, osmoregulaci, hospodařením s vodou, stárnutí a smrt. Předpoklady: Student ovládá
středoškolskou látku biologie, chemie a fyziky, dokáže samostatně pracovat a studovat literaeturu.

CBG/GELA Základy geologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou endogenní a exogenní dynamiky. Představit jim zákonitosti ovlivňující
rozšíření geologických jevů na Zemi. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti:
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- klasifikují minerály a horniny podle vzniku, základních vlastností a rozšíření;
- rozliší hlavní tektonické struktury a klasifikují je podle jejich rozšíření;
- vysvětlí teorii litosférických desek s ohledem na prostorovou diferenciaci hlavních morfostruktur na Zemi;
- popíší stavbu Země;
- vysvětlí proces zvětrávání a jeho specifika v jednotlivých částech Země;
- vysvětlí geologickou činnost vody (mořské, tekoucí, stojaté a podzemní);
- klasifikují sedimenty vzniklé činností vody;
- vysvětlí geologickou činnost ledovců;
- klasifikují sedimenty vzniklé činností ledovců;
- vysvětlí význam gravitace jako geologického činitele.
Předpoklady: Základní znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy.

CBG/GENE Genetika 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Podrobněji seznámit studenty se základními molekulárně-genetickými procesy (replikace, transkripce, translace)
nejen po stránce teoretické, ale i na úrovni praktické. Bude jim vysvětlen pojem genom a rozdíly v jeho orga-
nizaci u různých typů organismů. Uvést je do problematiky mutací, jejich vzniku a rozdělení. Podrobněji jim
sdělit základní pojmy a zákony z obecné genetiky, dědičnosti a genetiky populací. Představit studentům genetiku
člověka, genealogii, genové inženýrství, biotechnologie a nové trendy v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích
genetiky. Způsobilosti: Student si zopakuje a prohloubí předchozí znalosti z oblasti molekulární biologie a
genetiky, které se týkají NK, proteinů a procesů přenosu genetické informace. Naučí se nejen teoreticky, ale
i prakticky používat znalosti o genové vazbě, mapování chromozómů, dědičnosti, z obecné genetiky, genetiky
člověka, populační genetiky a genealogie. Bude znát nové trendy v oblasti genového inženýrství, biotechnologie
a genové terapie. Předpoklady: Studenti by měli znát chemickou strukturu NK, proteinů a biochemickou pod-
statu replikace, transkripce a translace. Měli by umět popsat strukturu chromozómů, buněčný cyklus, mitózu a
meiózu. Měli by umět vysvětlit základní pojmy gen, genotyp, fenotyp a alela. Měli by mít znalosti o dominanci a
recesivitě alel. Měli by být schopni říci a používat Mendelovy a Morganovy zákony. Dále by měli umět vysvětlit
pojem mutace, jejich vznik a typy.

CBG/GEO Vědy o Zemi 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními vlastnostmi Země, s nerosty a horninami a s geologickými procesy probí-
hajícími v zemském nitru, na zemském povrchu, v hydrosféře a v atmosféře, a s metodami a základní terminologií
stratigrafie. Způsobilosti: Student si osvojí základní znalosti o stavbě a geologickém vývoji Země. Předpo-
klady: Student by měl mít základní znalosti z fyziky a geografie na úrovni střední školy.

CBG/GEO1 Geovědy 1 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentovi základní informace o systémovém přístupu v geografii. Definovat Zemi jako kom-
plexní systém, který je založený na interakcích mezi různými složkami přírodního prostředí, jako je např. atmo-
sféra, oceány, litosféra a biota. Nalézt a analyzovat vzájemné vazby mezi jednotlivými subsystémy (toky látek,
energie a hmoty). Předvést jaký dopad mají změny jedné části systému na ostatní složky, jakým způsobem
geosystém operuje na globální úrovni a jaké následky to má na regionální variabilitu. Na základě těchto zna-
lostí student dokáže lépe okomentovat komplexnost současných globálních změn a bude schopen informovaněji
posoudit povahu a závažnost tohoto tématu. Student dokáže kreativně přistupovat k systémovému pohledu na
přírodní prostředí a vytvořit vlastní modely dílčích přírodních systémů.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu student dokáže:
- identifikovat a definovat základní přírodní geosystémy a jejich prvky;
- využít osvojené znalosti ke generalizaci a nalézání analogických příkladů jednotlivých geosystémů;
- vizualizovat jednotlivé systémy pomocí schémat, grafů a tabulek;
- předvést a obhájit fungování nejen základních přírodních geosystémů, ale i jím navržených subsystémů.
Předpoklady: Znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy.

CBG/GEO2 Geovědy 2 4 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se skládá ze tří vzájemně navazujících bloků věnovaných klimatologii, biogeografii a pedogeografii.
Cílem jednotlivých bloků je:
- seznámit studenty se základy klimatologie. Přiblížit jim problematiku zkoumání klimatu, jeho vývoje v minulosti
a vlivu změn klimatu na ostatní složky živé i neživé přírody;
- seznámit studenty s problematikou ekologické biogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření
organismů na Zemi. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozší rozšířením organismů;
- seznámit studenty s problematikou pedogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření půd na Zemi;
- ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením půd na Zemi.
Cílem závěrečných přednášek je seznámit studenty s problematikou didaktické transformace vhodných témat z
výše uvedených bloků.
Způsobilosti: Po absolvování klimatologické části jsou studenti schopni:
- popsat procesy probíhající v zemské atmosféře;
- vysvětlit problematiku vývoje klimatu v kvartéru;
- analyzovat vliv změn klimatu na ostatní složky živé i neživé přírody.
Po absolvování biogeografické části studenti jsou schopni:
- vysvětlit jak základní ekologické faktory ovlivňují rozšíření organismů na Zemi;
- rozlišit hlavní geobiomy;
- analyzovat změny rozšíření organismů na Zemi s ohledem na měnící se přírodní podmínky.
Po absolvování pedogeografické části studenti jsou schopni:
- identifikovat základní fyzickogeografické faktory ovlivňující rozšíření půd na Zemi;
- vysvětlit proces pedogeneze a z něho vyplývající klasifikaci půd;
- rozlišit hlavní půdní druhy a typy;
- srovnat rozložení geobiomů a hlavních půdních typů.
Po absolvování předmětu jsou studenti schopni probranou látku nejen odborně vysvětlit, ale také vhodně didak-
ticky transformovat a aplikovat ve výuce.
Předpoklady: Znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy. Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se
předpokládají znalosti na úrovni předmětů CBG/GELA, CBG/Geovědy1.

CBG/GEO3 Geovědy 3 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou rozložení vody na Zemi a jejím významem v jednotlivých dílčích fy-
zickogeografických sférách. Definovat význam denudace a eroze. Analyzovat vztah fluviálních a glaciálních geo-
systémů a jejich vazbu na gravitační (svahové) systémy. Popsat jak prostorové rozložení probíraných jevů, tak
jejich změny v průběhu Pleistocénu a Holocénu. Cílem závěrečných přednášek je seznámit studenty s problema-
tikou didaktické transformace vhodných témat z výše uvedených bloků. Způsobilosti: Student stanoví schéma
rozložení vody na Zemi. Analyzuje základní hydrologická data.Definuje základní části fluviálních, gravitačních
a glaciálních systémů. Analyzuje rozložení akumulačních i destrukčních fluviálních, gravitačních a glaciálních
forem. Roztřídí metody výzkumu gravitačních procesů. Porovná aktivitu fluviálních, gravitačních a glaciálních
procesů v Pleistocénu a v současnosti. Předpoklady: Znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy. Pro
úspěšné absolvování se předpokládají znalosti na úrovni předmětů CBG/GELA, CBG/Geo1.

CBG/GISF GIS ve fyzické geografii 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby studenti zvládli základní nástroje GIS a jejich aplikaci ve fyzické geografii. Po
absolvování předmětu jsou studenti schopni analyzovat jednoduché fyzickogeografické problémy a navrhovat
postupy (vyjádřené jako pojmové modely) k jejich řešení v prostředí GIS. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu je student schopen:
- aplikovat základní nástroje GIS při řešení fyzickogeografických problémů;
- zvládnout práci s různými typy geografických dat a databází;
- analyzovat zadaný fyzickogeografický problém, navrhnout postup jeho řešení (definovat hypotézy), určit vhodné
nástroje GIS a jejich pořadí - sestavit pojmový model, verifikovat výsledky (hypotézy);
- uvést příklady užití GIS v jednotlivých oborech fyzické geografie (zejména s ohledem na přírodní hazardy);
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- srovnat příklady využití GIS v humánní a fyzické geografii.
Předpoklady: Základní znalosti GIS a schopnost praktického využívání GIS nástrojů - KMA/UGI.

CBG/GK Geovědní kroužek 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto kurzu je připravit studenty na součást jejich budoucí učitelské praxe - vedení geovědního
kroužku. Studenti se seznámí s možnostmi popularizace geovědní tematiky právě realizací geovědního kroužku.
Studenti si vyzkouší realizaci zábavných a atraktivních geovědních aktivit jak v učebně, tak v přírodě. Výstupem
bude pro studenty příprava portfolia možných aktivit s přihlédnutím k místu budoucí výuky a jejich oborové
kombinace. Důraz bude kladen na multidisciplinaritu a mezipředmětové vazby. Způsobilosti: Student definuje
cíle geovědního kroužku. Sumarizuje přínos geovědního kroužku a dalších mimoškolních aktivit ve vzdělávacím
procesu. Student prezentuje geovědní experiment dle vlastního výběru. Student identifikuje vhodné lokality a
aktivity k půldenní exkurzi v Plzni a okolí. Student posuzuje, porovnává a hodnotí vhodné geovědní aktivity, ze
kterých následně sestavuje své portfolio. Předpoklady: U studentů se předpokládá základní znalost geovědní
problematiky (na úrovni SŠ znalostí).

CBG/GV Geografický výzkum 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ukázat základní metody a metodické postupy v jednotlivých etapách geografického výzkumu, umožnit
srovnání přístupů k výzkumu ve fyzické a sociální geografii. Vysvětlit základní kritéria úspěšnosti geografického
výzkumu - odpovídající volbu cílů a metod práce, vyhodnocení výsledků, etiku vědecké práce, obsahové i formální
náležitosti. Napomoci studentům při volbě jejich výzkumného zaměření. Způsobilosti: Student je schopen
základní geografické analýzy a syntézy. Chápe multidisciplinární charakter oboru. Dokáže logicky postupovat
při řešení geografických problémů a má osvojeny základní metody geografických výzkumů. Má představu o
přístupech k výzkumu ve fyzické i sociální geografii, což mu napomáhá při volbě témat/u vlastní výzkumné
práce. Předpoklady: Základní znalosti a obecné předpoklady pro studium geografie.

CBG/GVH Geovědní hry 4 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Markéta Pluháčková možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je studenty seznámit se zábavným a praktickým způsobem výuky geografie/zeměpisu.
Studenti poznávají možnosti her a zábavných aktivit s geovědní tématikou, které lze zařadit do výuky geogra-
fie/zeměpisu. Probírány jsou jak hry a aktivity určené do třídy, tak venkovní hry v terénu. Studenti si vybrané
hry zkouší a diskutují pozitiva i případná negativa jejich zařazení do výuky. Studenti posuzují faktory ovlivňu-
jící výběr a zařazení hry do výuky (věk žáků, velikost skupiny, předchozí znalosti žáků, probírané téma atd.).
Studenti si vytváří portfolio her a aktivit do výuky.
Způsobilosti: Studenti získají tipy na hry a aktivity s geovědní tématikou, kterými mohou vhodně doplňovat
výuku zeměpisu/ geografie na základních i středních školách. Studenti si vyzkouší vedení her a aktivit a naučí se
vyhodnocovat přiměřenost her žákům a situaci. Předpoklady: Předpokladem je motivace studentů k vyučování
zeměpisu/ geografie.

CBG/GVZE Geovědní zajímavosti, extrémy a cesty 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je studenty zábavnou a atraktivní formou seznámit s vybranými možnostmi popularizace
geovědní problematiky. Studenti se seznámí s některými geovědními zajímavostmi a extrémy regionu, ČR a
světa. Studenti si četbou a přípravou cestopisů osvojí jazyk a slovní zásobu, použitelnou při popisu a popula-
rizaci geovědních zajímavostí. Studentům budou předvedeny možnosti plánování geovědních cest, a budou jim
přednášejícími prezentovány geovědní zajímavosti a specifika života ve vybraných atraktivních místech světa.
Způsobilosti: V průběhu tohoto kurzu se student zábavnou a atraktivní formou seznamuje s geovědními zajíma-
vostmi a extrémy regionu, ČR a vybraných částí světa. Účastník kurzu se také dozví zajímavosti z historických
cest, z cest a výzkumných pobytů uskutečněných přednášejícími, a s možnostmi využití studia cestopisů ve výuce
geografie. Student definuje geovědní zajímavost a popíše některé extrémy. Objasní problematiku extremity a vy-
jádří přitažlivost extrémů a zajímavostí. Student provede detailní rozbor jednoho z extrémů či jedné zajímavosti
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a navrhne možnosti jejího zařazení do výuky zeměpisu. Student se seznámí s možnostmi klasifikace zajímavostí
a extrémů. Student pochopí problematiku plánování geovědních cest. Argumentuje a diskutuje své názory na
problematiku geovědních zajímavostí a extrémů. Předpoklady: U studentů se předpokládá základní znalost
zeměpisu na středoškolské úrovni.

CBG/G21 Základy geografie pro PS 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s významnými výzkumnými tématy současné geografie, s příčinami, průběhem a výsledky
geoprostorové revoluce. Prezentovat užití moderních výzkumných nástrojů, postupů a představit multidiscipli-
nární povahu současných geografických výzkumů ve vztahu k ostatním přírodovědným oborům. Demonstrovat
průniky geografie a dalších přírodních věd při řešení globálních (přírodních i antropogenních) problémů. Prezen-
tovat potenciál geografických témat pro výuku a vzdělávání v přírodních vědách. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu studenti budou schopni:
- vysvětlit vývoj vztahu geografie k ostatním přírodním vědám;
- popsat průběh a přínos geoprostorová revoluce a její odraz ve vědě i v každodenním životě;
- rozlišit metody a nástroje geografického výzkumu a popsat možnosti jejich využití v rámci multidisciplinárních
přírodovědných výzkumů;
- vysvětlit význam zapojení geografie v rámci přírodovědných výzkumů dynamiky klimatických a environmen-
tálních změn v Pleistocénu, Holocénu a současnosti;
- rozlišit potenciál vybraných geografických témat v přírodovědném vzdělávání.
Předpoklady: Základní znalosti z přírodních věd na úrovni střední školy.

CBG/HGPT Paleontologie a historická geologie 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se základy paleontologie, stratigrafie a historická geologie. Způsobilosti: Student si
osvojí základní znalosti o historickém vývoji Země a organismů. Předpoklady: Student by měl mít základní
znalosti ze systematické zoologie a botaniky, měl by mít zájem o biologické obory.

Vylučující předměty: KBI/PHSS

CBG/HIGE Historická geologie 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními etapami historického vývoje Země a života na ní. Způsobilosti: Student
si ozvojí základní znalosti o historickém vývoji Země a evoluluci organismů. Získá znalost o základních zvratech
ve vývoji biosféry a příčinách těchto událostí a jejich dopadů do současnosti. Předpoklady: Student by měl
mít základní znalosti ze systematické zoologie a botaniky, měl by mít zájem o biologické obory.

CBG/HRG Historická a regionální geologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti získají přehled o změnách přírodních podmínek v minulosti (od nejstarších období až po holocén)
Země a rozšíření základních hornin v Českém masívu. Způsobilosti: Po absolvování předmětu jsou studenti
schopni:
- rozlišit jednotlivá geologická období v minulosti Země a uvést jejich specifika;
- vysvětlit rozložení základních geologických jednotek v Českém masívu;
- vysvětlit příčiny environmentálních změn v minulosti Země (se zaměřením na Kvartér);
- uvést důkazy o těchto změnách a vysvětlit jejich prostorovou difernciaci;
- klasifikovat metody využívané při výzkumu environmentálních změn v minulosti Země (zejména se zaměřením
na Kvartér). Předpoklady: Pro úspěšné absolvování se předpokládají znalosti na úrovni předmětu Základy
geologie - KGE/GELA.

CBG/HŠZ Hygiena a školní zdravotnictví 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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Mgr. Petra Vágnerová možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s jednotlivými tématy předmětu, jako je hygiena vyučování a školního prostředí a k
ní se vázající legislativa, vliv životního prostředí na člověka, základy epidemiologie, problematika závislostí a
výchova ke zdraví . Způsobilosti: Student bude schopen uvažovat o výuce a školním prostředí v širších souvis-
lostech. Bude se orientovat v problematice hygieny školního prostředí, zdravého životního stylu, epidemiologie
atd. Předpoklady: Zájem o předmět.

CBG/HYBI Hydrobiologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s vazbami mezi složkami uvnitř vodního ekosystému a objasnit, jak tyto ekosystémy
fungují přirozeně i v podmínkách antropogenního tlaku. Ukázat provázanost
vodních ekosystémů s terestrickými.
Způsobilosti: Studenti získají základní přehled o struktuře a funkci vodních ekosystémů, o jejich vývoji a promě-
nách v prostředí kulturní krajiny. Naučí se porozumět procesům, které vedou k degradaci vodních ekosystémů,
ale také postupům, kterými lze případně jejich dobrý ekologický stav napravit. Předpoklady: U studentů
se předpokládá orientace v chemii, dále alespoň základní orientace v zoologii, zejména v zoologii bezobratlých,
orientace v botanice nižších rostlin a alespoň základní vhled do mikrobiologie. Očekávána je alespoň základní
znalost práce s mikroskopem.

CBG/KEEX Krajinně-ekologická exkurze 5 kr. Zp
5 [dnů/sem]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je studenty přímo v terénu na reálných příkladech seznámit se současným stavem krajiny.
Studenti se také seznámí s možnostmi využití exkurzí v krajině k prohloubení výuky některých geovědních
témat. Studenti přímo v terénu zpracovávají projekty, zaměřené na hlubší pochopení problematiky vertikální i
horizontální struktury krajiny, hodnocení krajinného rázu, trvale udržitelného rozvoje a využívání krajiny. Jeden
z úkolů bude zaměřen na praktický nácvik komplexního krajinně-ekologického výzkumu. Způsobilosti: Student
v terénu ukáže a definuje základní složky vertikální i horizontální struktury krajiny a seznamuje se s možnostmi
využití krajiny k terénní výuce zeměpisu. Interpretuje vazby mezi jednotlivými krajinnými složkami. Přímo v
terénu diskutuje na příkladech problematiku udržitelného rozvoje krajiny. Navrhuje vhodná opatření v krajině k
zachování či zlepšení současného stavu. Student analyzuje současný místní krajinný ráz. Student je schopen po
skončení kurzu navrhnout opatření k omezení negativních vlivů (např. eroze) v krajině. Na závěr kurzu student
argumentuje a obhajuje své názory na současný stav krajiny.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti, odpovídající obsahu předmětů CBG/GEO1, GEO2, GEO3,
UGI, ZKE a AEK.

CBG/KIBO Kurz indikační geobotaniky 2 kr. Zp
Cvičení 4 [dnů/sem]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz si klade za cíl uvést nastínit studentům problematiku indikační botaniky. Prakticky seznámit účast-
níky s problematikou indikační botaniky při exkurzích (problematika kontaminací velké městské aglomerace na
příkladu Plzně; současná flóra a vegetace vesnického typu zástavby, vegetace skládek, apod.) vhodně doplně-
ných přednáškami (znečištění plynnými a kapalnými ropnými uhlovodíky, kontaminace těžkými kovy, zasolení,
eutrofizace, apod.). Způsobilosti: Student se bude orientovat v základních problémech v krajině souvisejících
s činností člověka, bude schopen determinovat druhy vyšších rostlin rostoucích na stanovištích ovlivněných člo-
věkem, bude schopen rozlišit rostliny s normální vitalitou, gigantismy, nanismy, apod. Předpoklady: Student
by se měl dobře orientovat v taxonech vyšších rostlin květeny České republiky a bylo by dobré, kdyby znal
základy ekologie rostlin. Měl by být rovněž schopen determinovat běžné druhy rostlin rostoucích na člověkem
ovlivněných místech.

CBG/KVCR Květena České republiky 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenta do problematiky květeny a vegetace České republiky. Zasazení našeho území do kon-
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textu evropského a světového. Seznámí studenty s květennými elementy našeho území, historií floristicko-
fytogeografického výzkumu ČR, základy fytogeografie území ČR, významnými fytogeografickými okresy oreofy-
tika, mezofytika a termofytika (Šumava, Krkonoše, Krušné hory, Plzeňsko, České Středohoří, Pavlovské vrchy
aj.) a jejich flórou a vegetací. Způsobilosti: Student zvládne problematiku květeny České republiky, bude scho-
pen charakterizovat na obecné úrovni květenu jednotlivých míst České republiky a determinovat běžné taxony
oreofytika, mezofytika a termofytika. Předpoklady: Student by se měl dobře orientovat v základních taxonech
květeny České republiky a měl by být schopen je determinovat. Bylo by dobré, kdy znal základy ekologie rostlin.

CBG/LMBI1 Laboratorní metody v biologii 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními podmínkami práce s biologickým materiálem, před-
stavit jim různé mikroskopické metody (světelná, elektronová mikroskopie, speciální mikroskopické techniky),
způsoby přípravy různých mikroskopických preparátů, kultivační metody autotrofních a heterotrofních orga-
nismů, vysvětlit jim principy fungování a využití laboratorních přístrojů (např. pH-metr, oxymetr, fluorimetr,
centrifuga). Způsobilosti: Student pochopí fyzikální principy a rozdíly ve fungování klasického světelného mik-
roskopu, fluorescenčního, konfokálního a elektronového mikroskopu. Student se naučí zacházet s fluorescenčním
mikroskopem, s laboratorními přístroji, pochopí jejich funkci, naučí se vyrábět různé druhy trvalých preparátů,
využívat barviva, pracovat se sterilním materiálem, naučí se kultivovat autotrofní a heterotrofní organismy.
Předpoklady: Student ovládá středoškolskou látku biologie, chemie a fyziky, dokáže vyrábět mikroskopické pre-
paráty, používat mikroskop, dokáže samostatně pracovat.

CBG/LMBI2 Laboratorní metody v biologii 2 3 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními podmínkami práce s biologickým materiálem, před-
stavit jim různé mikroskopické metody (světelná, elektronová mikroskopie, speciální mikroskopické techniky),
způsoby přípravy různých mikroskopických preparátů, kultivační metody autotrofních a heterotrofních orga-
nismů, vysvětlit jim principy fungování a využití laboratorních přístrojů (např. pH-metr, oxymetr, fluorimetr,
centrifuga). Způsobilosti: Student se naučí pracovat s různým biologickým materiálem a speciálními laborator-
ními přístroji, zvládne složitější přípravu vzorků a trvalých mikroskopických preparátů, naučí se různé kultivační
a izolační metody autotrofních a heterotrofních organismů. Předpoklady: Student ovládá středoškolskou látku
biologie, chemie a fyziky, dokáže vyrábět mikroskopické preparáty a to i trvalé preparáty, umí používat mikro-
skop, dokáže samostatně pracovat. Student chápe fyzikální principy a funkce různých laboratorních přístrojů.
Předmět tématicky navazuje na LMBI 2.

CBG/MFG Metody fyzickogeografického výzkumu 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby student byl připraven na výzkumnou práci v oboru fyzické geografie, tj. získal
znalosti metod a schopnost jejich použití v dílčích disciplínách fyzické geografie. Důraz je kladen na správnou
strukturu výzkumu, počínaje schopností definovat cíle, vymezit zkoumané území, provést rozbor literatury,
vybrat vhodnou metodiku a umět metody výzkumu použít. Způsobilosti: Student definuje základní metody
komplexního fyzickogeografického výzkumu. Má přehled také o metodách dílčích disciplín fyzické geografie.
Student umí definovat cíle výzkumu, provést metodický rozbor literatury, má přehled o možných zdrojích dat
a možnostech monitoringu, umí zpracovávat základními metodami soubory fyzickogeografických dat. Student je
schopen interpretace a prezentace získaných fyzickogeografických dat. Předpoklady: Předpokládají se znalosti
na úrovni obsahu obecných geovědních předmětů (GEO1, GEO2 a GEO3).

CBG/MIKP Mikrobiologie 3 kr. Zp,Zk
4 [dnů/sem]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základy bakteriologie a virologie. Způsobilosti: Studenti budou schopni chápat
problematiku cytologie bakteriální buňky, genetiky bakterií, základy virologie a zástupce patogenních i nepato-
genních bakterií a virů. Předpoklady: Základní znalosti molekulární biologie a cytologie.

CBG/MIPE Geologie pro biology 3 kr. Zp
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Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními nerosty a horninami, jejich vznikem a klasifikací, a interakcí geologického
prostředí a živé přírody. Způsobilosti: Student získá základní znalosti o Zemi, její geologické stavbě a procesech
na ní probíhajících. Předpoklady: Student by měl základní znalosti chemie a geologie na úrovni střední školy.

CBG/MOBB1 Molekulární a buněčná biologie 1 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Zopakovat a dále prohloubit znalosti stavby buňky, jejího chemického složení, genomu (včetně genomu člo-
věka) a jeho struktury. Upevnit a prohloubit znalosti o rozdílech ve stavbě prokaryotické a eukaryotické buňky,
prohloubit a rozšířit znalosti studia genomů a struktury chromozomů. Způsobilosti: Znalost stavby proka-
ryotické a eukaryotické buňky, základních metod studia genomu, pochopení a osvojení si centrálního dogmatu
molekulární biologie. Předpoklady: Znalosti základního učiva molekulární a buněčné biologie v úrovni baka-
lářského studia biologie.

CBG/MOBB2 Molekulární a buněčná biologie 2 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozšířit znalosti studentů o buněčném cyklu, reprodukci na buněčné úrovni, mitóze a meióze. Pochopení
principů karcinogeneze, dále genového imprintingu, seznámení se s charakteristikou virů, diferenciací a vývojem
mmnohobuněčného organismu. Vysvětlit základy imunologie a funkce imunitního systému. Seznámit s některými
biotechnologiemi, klonováním, genovým inženýrstvím a farmakogenetikou. Způsobilosti: Studenti si rozšíří
znalosti o buněčném cyklu, reprodukci na buněčné úrovni, mitóze a meióze. Pochopí principy karcinogeneze,
genový imprinting, seznámí se s charakteristikou virů, diferenciací a vývojem mmnohobuněčného organismu a
tyto poznatky dokáží správně interpretovat. Budou schopni vysvětlit základy imunologie a funkce imunitního
systému. Seznámí se s některými biotechnologiemi, klonováním, genovým inženýrstvím a farmakogenetikou.
Předpoklady: Znalosti molekulární biologie, cytologie, virologie, obecné zoologie na úrovni bakalářského studia.

CBG/MOBI Molekulární biologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s rozdíly mezi viry, eukaryotní a prokaryotní buňkou, s chemickým složením a životními
funkcemi buňky i s molekulární podstatou komunikace mezi buňkami mnohobuněčného organismu.
Představit studentům strukturu genetické informace ve všech známých formách, její přenos a úpravy.
Vysvětlit studentům centrální dogma molekulární biologie a popsat všechny děje, které s ním souvisí.
Sdělit studentům známé podrobnosti o kontrole buněčného cyklu, diferenciaci, apoptóze a dalších podobných
dějích, které v organismu probíhají. Uvést studenty do problematiky metod molekulární biologie, jako je izolace
nukleových kyselin, centrifugace, elektroforéza, PCR, klonování, hybridizace, sekvenovaní, chromatografie atd.
Způsobilosti: Student si osvojí znalosti, které se týkají struktury a složení virů, eukaryotních a prokaryotních
organismů. Obsáhne podrobnosti týkající se forem genetické informace, jejího přenosu a úprav. Bude umět
vysvětlit dogma molekulární biologie a popsat všechny děje, které s ním souvisí. Bude schopen popsat kontrolu
buněčného cyklu, diferenciaci, apoptózu a další podobné děje probíhající v organismu. Zvládne teoretické znalosti,
které se týkají problematiky metod molekulární biologie. Předpoklady: Studenti by měli znát a ovládat
chemické názvosloví. Umět základy biochemie a genetiky. Vědět biochemickou postatu dějů, které probíhají v
živých organismech.

CBG/MODO Modelové organismy ve výuce biologie 4 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu Modelové organismy ve výuce biologie je podat přehled o modelových organismech repre-
zentujících jednotlivé systematické skupiny živých organismů podle moderních
systémů. Vytipovat vhodné a běžně dostupné objekty přednostně se vyskytující v ČR. Srovnat s používanými
modelovými organismy v učebnicích pro SŠ a ZŠ. Způsobilosti: Absolvent dokáže moderní systematické členění
organismů tranformovat do přípravy vlastní výuky s využitím modelových organismů, se kterými se seznámil
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v tomto předmětu. Předpoklady: Znalost systematického členění organismů, poznávání organismů uvádění v
učebnicích pro ZŠ a SŠ.

CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS 4 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům základní informace o akademickém prostředí, s metodami vědecké práce, grantovými
systémy, hodnocením vědecké práce, přípravou odborného textu a obrazové dokumentace. Způsobilosti: Student
si osvojí základní znalosti o akademickém prostředí, o metodách odborné a vědecké práce: práce s literaturou, s
informačními zdroji, s metodikami hodnocení kvality vědecké práce, seznámí se s procesem získávání projektových
prostředků a prezentací výsledků. Předpoklady: Student by měl mít zájem o přírodovědné obory, měl by mít
zájem o odbornou a vědeckou práci.

CBG/MRGS1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti dělí kontinenty (Afrika, Asie, Austrálie) na regiony. Studenti aplikují znalosti obecné fyzické a
humánní geografie do výuky vymezených regionů a propojují tyto znalosti se specifiky jednotlivých regionů.
Studenti předvedou didaktickou transformaci a odvodí model výuky regionální geografie v souvislostech na
úrovni SŠ. Studenti stanoví vhodné metody a organizační formy při vedení modelové hodiny regionální geografie.
Studenti vybírají vhodné a relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky, modelyatd) o
jednotlivých regionech a zařazují tyto informace do výuky. Studenti vhodně využívají techniku (např. interaktivní
tabuli, Google Earth, GIS atd.) při výuce regionální geografie. Způsobilosti: - Student dělí kontinenty (Asie,
Afrika, Austrálie) na regiony.
- Student dokáže aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické i humánní) do výuky vymezených regionů a předvede
propojení těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů.
- Student dokáže provést didaktickou transformaci na úrovni učiva pro střední školy a demonstruje výuku
regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii a klade důraz na souvislosti mezi jednotlivými tématy.
- Student využívá vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie.
- Student používá při výuce regionální geografie vhodnou techniku (výukové programy, modely, prezentace,
Google Earth atd.)
Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro střední školy - Znalosti obecné fyzické a humánní geografie na
úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia

CBG/MRGS2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti dělí kontinenty (Evropa, Severní a Jižní Amerika) na regiony. Studenti aplikují znalosti obecné
fyzické a humánní geografie do výuky vymezených regionů a propojují tyto znalosti se specifiky jednotlivých regi-
onů. Studenti předvedou didaktickou transformaci a odvodí model výuky regionální geografie v souvislostech na
úrovni SŠ. Studenti stanoví vhodné metody a organizační formy při vedení modelové hodiny regionální geografie.
Studenti vybírají vhodné a relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky, modelyatd) o jed-
notlivých regionech a zařazují tyto informace do výuky. Studenti vhodně využívají techniku (např. interaktivní
tabuli, Google Earth, GIS atd.) při výuce regionální geografie. Způsobilosti: - Student dělí kontinenty (Evropa,
Severní a Jižní Amerika) na regiony.
- Student dokáže aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické i humánní) do výuky vymezených regionů a předvede
propojení těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů.
- Student dokáže provést didaktickou transformaci na úrovni učiva pro střední školy a demonstruje výuku
regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii a klade důraz na souvislosti mezi jednotlivými tématy.
- Student využívá vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie.
- Student používá při výuce regionální geografie vhodnou techniku (výukové programy, modely, prezentace,
Google Earth atd.)
Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro střední školy - Znalosti obecné fyzické a humánní geografie na
úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia

CBG/MRGZ1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
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RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti dělí kontinenty (Afrika, Asie, Austrálie) na regiony. Studenti aplikují znalosti obecné fyzické a
humánní geografie do výuky vymezených regionů a propojují tyto znalosti se specifiky jednotlivých regionů.
Studenti předvedou didaktickou transformaci a odvodí model výuky regionální geografie v souvislostech na
úrovni ZŠ. Studenti stanoví vhodné metody a organizační formy při vedení modelové hodiny regionální geografie.
Studenti vybírají vhodné a relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky, modelyatd) o
jednotlivých regionech a zařazují tyto informace do výuky. Studenti vhodně využívají techniku (např. interaktivní
tabuli, Google Earth, GIS atd.) při výuce regionální geografie. Způsobilosti: - Student dělí kontinenty (Asie,
Afrika, Austrálie) na regiony.
- Student dokáže aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické i humánní) do výuky vymezených regionů a předvede
propojení těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů.
- Student dokáže provést didaktickou transformaci na úrovni učiva pro základní školy a demonstruje výuku
regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii a klade důraz na souvislosti mezi jednotlivými tématy.
- Student využívá vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie.
- Student používá při výuce regionální geografie vhodnou techniku (výukové programy, modely, prezentace,
Google Earth atd.)
Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro základní školy - Znalosti obecné fyzické a humánní geografie na
úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia

CBG/MRGZ2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti dělí kontinenty (Evropa, Severní a Jižní Amerika) na regiony. Studenti aplikují znalosti obecné
fyzické a humánní geografie do výuky vymezených regionů a propojují tyto znalosti se specifiky jednotlivých regi-
onů. Studenti předvedou didaktickou transformaci a odvodí model výuky regionální geografie v souvislostech na
úrovni ZŠ. Studenti stanoví vhodné metody a organizační formy při vedení modelové hodiny regionální geografie.
Studenti vybírají vhodné a relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky, modelyatd) o jed-
notlivých regionech a zařazují tyto informace do výuky. Studenti vhodně využívají techniku (např. interaktivní
tabuli, Google Earth, GIS atd.) při výuce regionální geografie. Způsobilosti: - Student dělí kontinenty (Evropa,
Severní a Jižní Amerika) na regiony.
- Student dokáže aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické i humánní) do výuky vymezených regionů a předvede
propojení těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů.
- Student dokáže provést didaktickou transformaci na úrovni učiva pro základní školy a demonstruje výuku
regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii a klade důraz na souvislosti mezi jednotlivými tématy.
- Student využívá vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie.
- Student používá při výuce regionální geografie vhodnou techniku (výukové programy, modely, prezentace,
Google Earth atd.) Předpoklady: - Znalosti obecné didaktiky pro základní školy - Znalosti obecné fyzické a
humánní geografie na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia

CBG/MYEX Kurz mykologie 2 kr. Zp
Terénní cvičení 3 [dnů/sem]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Naučit studenty terénní a laboratorní determinaci nalezených druhů makromycetů. Způsobilosti: Student
dokáže za pomoci literatury a makroskopických znaků určit běžně rostoucí druhy makromycetů. Předpoklady:
Znalost základních morfologických znaků plodnic makromycetů.

CBG/NAPGN Náslechová praxe - navazující (GEO) 1 kr. Zp
Seminář 5 [dnů/sem]

Mgr. Markéta Pluháčková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti během náslechových praxí aplikují znalosti z obecné didaktiky geografie při posouzení reálných
hodin geografie/zeměpisu na škole příslušného stupně (SŠ/ZŠ). Studenti pozorují jednotlivé složky vyučování -
časový plán hodiny, využití metod a organizačních forem, způsoby motivace žáků, způsoby hodnocení a zpětné
vazby. Studenti sledují reakce žáků na způsob vyučování. Studenti hodnotí navštívené hodiny a jmenují pozi-
tiva i negativa, která během hodin zaznamenali. Na základě kvalitního rozboru studenti volí postup pro své
vlastní hodiny, které budou vyučovat při samostatné pedagogické praxi. Způsobilosti: Student získá schopnost
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analyzovat vyučovací proces z hlediska časového rozvržení, použitých výukových metod a organizačních forem,
motivace žáků a jejich hodnocení. Předpoklady: Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu je účast na
předmětu CBG/DIDS1 nebo CBG/DIDZ1.

CBG/NASPN Náslechová praxe - navazující (BIO) 1 kr. Zp
Seminář 5 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s procesuální stránkou výuky formou náslechové praxe na škole. Způsobilosti: Student
získá schopnost analyzovat vyučovací proces z hlediska využívání forem, metod a prostředků. Předpoklady:
Student by měl mít zájem o studium učitelství, měl by mít zájem o biologické obory.

CBG/NASPX Náslechová praxe - bakalářská (BIO) 1 kr. Zp
Seminář 5 [dnů/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s procesuální stránkou výuky formou náslechové praxe na škole. Způsobilosti: Student
získá schopnost analyzovat vyučovací proces z hlediska využívání forem, metod a prostředků. Předpoklady:
Student by měl mít zájem o studium učitelství, měl by mít zájem o biologické obory.

CBG/OBOP Obecná botanika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Alena Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s anatomií a morfologií rostlin, především cévnatých. Způsobilosti:
Absolvent popíše strukturu a funkci primární i sekundární stavby rostlinného těla, rostlinná pletiva, rostlinné
orgány (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod), základní anatomické a morfologické struktury výtrusných a
nahosemenných rostlin, embryogenezi a životní cykly velkých taxonomických skupin a porozumí základním
obecným pojmům užívaným v rostlinné ekologii a biogeografii. Předpoklady: Znalost botaniky v rozsahu
středoškolské biologie, základy molekulární biologie a cytologie.

CBG/OZOP Obecná zoologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s mnohobuněčnými živočichy, jejich tkáněmi a orgánovými soustavami. Sdělit studentům
základní způsoby rozmnožování a ontogenezI živočichů. Způsobilosti: Student si osvojí znalosti a pojmy, které
se týkají vzniku mnohobuněčných organismů jako jsou buněčné kolonie, adhezivita, kohezivita, diferenciace,
mezibuněčné spoje, histogeneze. Naučí se základy z histologie (epitely, pojiva, nervová tkáň, svalová tkáň) a z
imunologie. Seznámí se podrobně s různými způsoby rozmnožování (nepohlavní a pohlavní rozmnožování, vývoj
gamet, rozmnožovací cykly, oplození) a ontogeneze živočichů (blastogeneze, organogeneze, přímý a nepřímý
vývoj, regenerace). Během praktických cvičení získají dovednosti z oblasti mikroskopie, přípravy preparátů
a metodických experimentů. Předpoklady: Studenti by měli znát podrobně stavbu eukaryotické buňky a
funkce jednotlivých organel v ní. Také by měli umět vysvětlit rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou,
jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, tak i rozdíly mezi tkáněmi a orgány. Dále by měli mít přehled
o biochemických a molekulárně-genetických procesech, které probíhají v buňce.

CBG/OZP Ochrana životního prostředí 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenta do problematiky ochrany životního prostředí. Objasnit základní pojmy z ochrany životního
prostředí. Seznámit studenty se základní legislativou ochrany životního prostředí na úrovni České republiky,
Evropské unie a významných mezinárodních smluv. Způsobilosti: Student se bude schopen dobře orientovat v
problematice ochrany životního prostředí, a to jak z pohledu občana České republiky, tak z pohledu odborníka
v této oblasti. Předpoklady: Předpokladem je zájem studentů o problematiku životního prostředí, základní
znalosti z biologie.

CBG/PEP1 Pěstitelské práce 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se základy rostlinné výroby, základy agroekologie. Dále zásady zakládání a hodnocení
pokusů. Práce a pokusy s okrasnými rostlinami. Práce a pokusy se zeleninou. Znalost základních kulturních
rostlin (osivo, sadba, choroby, škůdci, uskladnění, zpracování). Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se
orientovat v základech ovocnářství, zelinářství, okrasného zahradnictví a částečně zemědělství. Měli by rovněž
být schopni zvládnout běžné pěstitelské dovednosti.
Předpoklady: Znalost základů biologie v rozsahu střední školy.

CBG/PEST Pěstitelské práce na ZŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s kulturními rostlinami, jejich historií a významem pro člověka. Současný stav a perspek-
tivy zemědělství v ČR. Meteorologie a fenologie. Plevele. Osivo a sadba, základy šlechtění.Základy pokusnictví.
Druhy zeleniny, jejich rozdělení, význam ve výživě, jejich pěstování. Druhy ovoce, jejich pěstování.Rozmnožování
ovocných rostlin a zeleniny. Kalendář prací na školní zahradě. Méně známé druhy ovoce a zeleniny. Přírodní
zahrada. Způsobilosti: Studenti by se měli orientovat v oborech souvisejících s pěstitelstvím (zahradnictví, ze-
mědělství, genetika a šlechtění rostlin). Předpoklady: Základní znalosti aplikované biologie v rozsahu předmětu
APBI.

CBG/PPZ Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se praktickými stránkami výukového procesu formou vlastní praxe. Způsobilosti: Stu-
dent získá základní praxi ve vyučovacím procesu z hlediska využívání forem, metod a prostředků. Předpoklady:
Student by měl mít zájem o studium učitelství, musí mít znalost biologických oborů (zoologie, botaniky, biologie
člověka a obecné biologie) na bakalářské nebo vyšší úrovni.

CBG/PPZG Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Markéta Pluháčková možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se praktickými stránkami výukového procesu formou vlastní praxe. Způsobilosti:
Student získá základní praxi ve vyučovacím procesu z hlediska využívání forem, metod a prostředků.
Předpoklady: Student by měl mít zájem o studium učitelství, musí mít znalost biologických oborů (zoologie,
botaniky, biologie člověka a obecné biologie) na bakalářské nebo vyšší úrovni.

CBG/PVP Projektové vyučování v praxi 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Markéta Pluháčková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je definovat projektové vyučování z teoretického hlediska - popsat cíle, analyzovat jednot-
livé složky (příprava, realizace, hodnocení) a diskutovat postavení projektového vyučování v rámci současného
kurikula (zařazení projektového vyučování v rámci RVP a ŠVP). Studenti hodnotí výhody a nevýhody zařazení
projektového vyučování při vyučování zeměpisu. Studenti aplikují teoretické znalosti při přípravě a realizaci
vlastních geograficky zaměřených projektů. Studenti diskutují a hodnotí realizované projekty.
Způsobilosti: Studenti získají teoretické znalosti ohledně přípravy, organizace i hodnocení projektového vyučování
a zároveň si sami vyzkouší přípravu, realizaci i hodnocení projektu na zadané téma. Předpoklady: U studentů
se předpokládá základní znalost geovědní problematiky (na úrovni SŠ znalostí)a zájem o vyučování geografie.

CBG/SYNA Synantropní vegetace 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s metodami studia ruderální flóry a vegetace, zavlékání rostlinných druhů člověkem,
sukcese na synantropních stanovištích, možnostmi praktického využití ruderální vegetace. Způsobilosti: Student
zvládne základy flóry a vetace člověkem ovlivněných stanovišť, bude schopen charakterizovat běžné druhy rostlin,
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které je osidlují. Bude se orientovat v dostupné literatuře. Předpoklady: Student by měl znát základy rostlinné
ekologie a orientovat se v běžných druzích rostlin rostoucích na člověkem ovlivněných stanovištích.

CBG/SZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky
studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady:
Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

CBG/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit výstupní znalosti studentů v závěru studia. Způsobilosti: Student prokáže znalost klíčových
poznatků svého studijního oboru, prokáže schopnost obhájit vlastní kvalifikační práci před zkušební komisí.
Předpoklady: Student by měl mít znalosti z obecné biologie, obecné i systematické zoologie a botaniky. Získání
předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: CBG/BAP2 nebo KBI/BAP2

CBG/SZB1 Státní závěrečná zkouška - 1.část 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se koná v rozsahu povinných předmětů daného oboru. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

CBG/SZB2 Státní závěrečná zkouška - 2. část 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se koná v rozsahu povinných předmětů daného oboru. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

CBG/SZB3 Státní závěrečná zkouška - 3. část 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se koná v rozsahu povinných předmětů daného oboru. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

CBG/TCZB Závěrečná státní zkouška zš 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit výstupní znalosti studentů v závěru studia učiteltví pro ZŠ Způsobilosti: Student prokáže znalost
klíčových poznatků svého studijního oboru, prokáže schopnost obhájit vlastní kvalifikační práci před komisí.
Předpoklady: Student by měl mít znalosti ze molekulární a buněčné biologie, genetiky, obecné i systematické zo-
ologie a botaniky na vysokoškolské úrovni. Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných
a povinně volitelných předmětů.

CBG/TPG Terénní praxe z geověd 5 kr. Zp
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5 [dnů/sem]

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je, na základě praktických ukázek a plnění úkolů, vyzkoušet se studenty práci v reál-
ném terénu. Samostatná práce bude probíhat formou terénních projektů, při kterých budou studenti využívat
dostupné přístrojové vybavení. Tematicky budou projekty zaměřeny na fyzickogeografickou charakteristiku a
základní prospekci vybraných zájmových území. Způsobilosti: Po absolvování předmětu student:
- porozumí základní terminologii a pracovním postupům vybraných metod geovědního výzkumu tak, že je scho-
pen definovat cíle projektu, vytvořit seznam metod a vysvětlit jejich účel.
- prokáže schopnost aplikovat získané základní poznatky o metodách v reálném terénu - určit vhodné metody,
načrtnout postup prací, připravit potřebný materiál a přístroje.
- je schopen zanalyzovat odebrané vzorky a z nich získaná data - vzájemně výsledky porovnat, shrnout, dát do
souvislostí a klasifikovat je.
- dokáže zhodnotit použité metody a výsledky - dokáže je obhájit a kriticky posoudit.
- je schopen sám vytvořit komplexní návrh projektu včetně provední terénních prací a zpracování dat a jejich
interpretace.
Předpoklady: Základní přírodovědné znalosti na středoškolské úrovni.

CBG/ZASZ Závěrečná státní zkouška sš 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit výstupní znalosti studentů v závěru studia učitelství pro SŠ Způsobilosti: Student prokáže znalost
klíčových poznatků svého studijního oboru, prokáže schopnost obhájit vlastní kvalifikační práci před zkušební
komisí. Předpoklady: Student by měl mít znalosti z molekulární a buněčné biologie, genetiky, obecné i syste-
matické zoologie a botaniky a biologie člověka na vysokoškolské úrovni. Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

CBG/ZKE Základy krajinné ekologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem kurzu je získání základních znalostí a dovedností z krajinné ekologie ve vazbě na další
geografické vědní obory. Dílčím cílem je zvládnutí terminologie oboru a dovednost použití odborných termínů ve
slovním projevu. Studenti se naučí znalosti aplikovat při hodnocení krajiny a životního prostředí. Dalším dílčím
cílem je naučit se informace o životním
prostředí a krajině vyhledat, odborně posoudit, interpretovat, dát do souvislostí a také prezentovat a provádět
jejich didaktickou transformaci. Způsobilosti: Absolvent předmětu definuje krajinou ekologii, popíše krajinu
a její složky. Dokáže vysvětlit problematiku horizontální a vertikální struktury krajiny. Má schopnost ilustrovat
základní procesy a toky látek i energií, probíhající v krajině. Prokazuje schopnost vysvětlení problematiky
dimenzí i krajinných složek (matrice, enklávy, koridory) a jejich vývoj v čase a prostoru. Umí posoudit a hodnotit
životní prostředí ČR a regionu. Integruje veškeré nabyté znalosti a schopnosti a je schopen diskutovat svůj názor
na problematiku krajinné ekologie.
Předpoklady: Student má základní znalosti obecných ekologických principů (v rozsahu požadovaném předměty
GEO1, GEO2. GEO3) a je rámcově obeznámen s problematikou životního prostředí v rozsahu učiva gymnázia.

CBG/ZOO1 Zoologie systematická 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s morfologií, anatomií, ekologií a charakteristickými taxony základních skupin bez-
obratlých živočichů a prvoků. Způsobilosti: Student získá znalost morfologie, anatomie, ekologie a ekono-
mického významu základních skupin bezobratlých. Získá praktickou znalost charakteristických a významných
druhů bezobratlých. Předpoklady: Student by měl mít znalosti obecné zoologie na bakalářské úrovni a znalost
systematické zoologie na středoškolské úrovni.

CBG/ZOO2 Zoologie systematická 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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Mgr. Jiří Kout, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s morfologií, anatomií, ekologií a charakteristickými taxony základních skupin strunatců
s důrazen na území České republiky a Evropy. Způsobilosti: Student získá znalost morfologie, anatomie, ekologie
a ekonomického významu základních skupin pláštěnců, kopinatců a obratlovců, osvojí si schopnost rozpoznávat
základní druhy obratlovců naším evropské a světové fauny. Předpoklady: Student by měl mít znalosti obecné
zoologie na bakalářské úrovni a znalost systematické zoologie na středoškolské úrovni.

CBG/ZSD1 Zahraniční stáž dlouhodobá 1 10 kr. Zp
90 [dnů/sem]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je motivovat studenty do účasti na dlouhodobých zahraničních stážích a výměnných
programech. Student se na stáži/výměnném pobytu seznamuje se specifiky života v jiných částech Evropy/světa.
Student analyzuje a porovnává způsoby výuky a organizaci studia na zahraničních vzdělávacích institucích a v
ČR. Po návratu student aplikuje do výuky znalosti a dovednosti, načerpané v průběhu stáže. S odstupem student
hodnotí kvalitu vzdělávacího systému i života v ČR a zahraničí a tyto znalosti využívá v budoucím profesním
působení. Způsobilosti: Po absolvování zahraniční stáže student:
- dokáže popsat specifika života v dané zemi.
- porovná vzdělávací systémy domácí a zahraniční univerzity.
- aplikuje získané znalosti a dovednosti v dalším studiu a profesním životě. Předpoklady: U studenta se
předpokládá odpovídající jazyková výbava a schopnost samostatného fungování v prostředí zahraniční instituce.

CBG/ZSD2 Zahraniční stáž dlouhodobá 2 10 kr. Zp
90 [dnů/sem]

RNDr. Václav Stacke, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je motivovat studenty do účasti na dlouhodobých zahraničních stážích a výměnných
programech. Student se na stáži/výměnném pobytu seznamuje se specifiky života v jiných částech Evropy/světa.
Student analyzuje a porovnává způsoby výuky a organizaci studia na zahraničních vzdělávacích institucích a v
ČR. Po návratu student aplikuje do výuky znalosti a dovednosti, načerpané v průběhu stáže. S odstupem student
hodnotí kvalitu vzdělávacího systému i života v ČR a zahraničí a tyto znalosti využívá v budoucím profesním
působení. Způsobilosti: Po absolvování zahraniční stáže student:
- dokáže popsat specifika života v dané zemi.
- porovná vzdělávací systémy domácí a zahraniční univerzity.
- aplikuje získané znalosti a dovednosti v dalším studiu a profesním životě.
Předpoklady: U studenta se předpokládá odpovídající jazyková výbava a schopnost samostatného fungování v
prostředí zahraniční instituce.

CBG/ZTVG Základy terénního výzkumu v geovědách 3 kr. Zp
3 [dnů/sem]

RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s fundamentálními zásadami práce v terénu, souvisejícími především
s materiální přípravou, bezpečností práce a pohybu v přírodě, administrativou a způsobem získávání povolení
pro práci v terénu. Studenti budou též seznámeni s přístrojovým vybavením dostupným na CBG, které budou
mít možnost vyzkoušet a v budoucím studiu též využít v jiných kurzech či při zpracovávání svých kvalifikačních
prací. Způsobilosti: Po absolvování předmětu student:
- porozumí základním pravidlům práce v terénu a v laboratoři, je schopen definovat přípravné kroky práce v
terénu, rozpoznat bezpečnostní rizika a určit administrativní kroky potřebné k uskutečnění výzkumných aktivit.
- aplikuje a demonstruje naučené metodické postupy, načrtne vlastní postup řešení (pracovního/výzkumného/pedagogického)
úkolů.
- je schopen zanalyzovat navržené metodické postupy a zhodnotit jejich vhodnost pro daný individuální úkol, je
schopen je obhájit a kriticky posoudit.
- je schopen vytvořit plán výzkumných, didaktických, projektových aktivit.
Předpoklady: Středoškolské znalosti přírodovědných předmětů.

CBG/9BIM Biologie mládeže a zdrav. prevence 1 kr. Zp,Zk
Přednáška 10 [hod/sem]
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Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních poznatků z oblasti anatomie a fyziologie člověka, dále pak z
oblasti zdravotní prevence, včetně základů první pomoci. Způsobilosti: Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

CBG/9BIZV Biologie dítěte a zdrav. výchova 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/sem] + 4 [hod/sem]

Mgr. Petra Vágnerová možný semestr: ZS

Cíle: Prohloubit středoškolské znalosti anatomie a fyziologie člověka s důrazem na pochopení účelu anatomických
struktur a funkci fyziologicých dějů a navázat teoretické znalosti na praktické.
Seznámit studenty s lidskou ontogenezí včetně specifik jednotlivých vývojových fází.
Naučit studenty základy první pomoci, péči o zdraví a seznámit je s vybranými fyzickými a psychickými nemo-
cemi a poruchami, včetně jejich možného vlivu na vzdělávání žáků.
Způsobilosti: Student bude mít přehled o jednotlivých anatomických soustavách člověka i s jejich vývojovými a
zdravotními aspekty. Student bude schopen dávat si jednotlivá fakta do souvislostí, například vyvodit souvislost
mezi funkcí dýchací soustavy a funkcí mitochondrií.
Student bude znát základy zásady první pomoci a péče o zdraví. Student dokáže popsat typické příznaky a
projevy vybraných fyzických a psychických chorob a poruch včetně jejich možného vlivu na výchovu a vzdělávání
žáků.
Předpoklady: Znalost biologie člověka na úrovni gymnaziálního učiva.
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2 KAN-Katedra anglického jazyka

KAN/AAKS Americká kulturní studia 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým, politickým a kulturním děním a současným životem
ve Spojených státech amerických. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
diskutovat, analyzovat a kriticky hodnotit rozdíly mezi americkým a českým způsobem života
vyjádřit své názory na formování individuální, politické a kulturní identity v USA ve srovnání s Evropou.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AAL Americká literatura 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty znalostmi o specifických směrech americké literatury od počátku ke konci devatenáctého
století, aby mohli se orientovat v různorodnosti a pestrosti literárních textů tohoto období. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni
- definovat hlavní směry americké literatury daného období
- diskutovat o dílech jednotlivých spisovatelů tohoto období (identifikovat hlavní témata a literární formy daného
spisovatele)
- analyzovat vztah jednotlivých spisovatelů k obecným literárním trendům tohoto období
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ABAK Bakalářská práce 12 kr. Zp

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty bakalářského studia kompetencemi potřebnými pro sestavení jednoduché práce mající
ambice k označení vědecká. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KAN/ABKS Britská kulturní studia 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními oblastmi britské kultury a identity. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- popsat britskou národní identitu (různorodost kultur na britských ostrovech v současné době, proměny této
identity pod vlivem společenských změn a v kontextu sjednocující se Evropy), tradiční národní symboly v
současné britské společnosti, regionální identita a její odraz v literatuře (např. dilo Tonyho Harrisona, Herberta
Williamse a Gerryho Adamse).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ABL1 Britská literatura 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty znalostmi o specifických směrech anglické literatury od počátku do konce osmnáctého
století, aby se mohli orientovat v různorodnosti a pestrosti literárních textů tohoto období. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni
- definovat hlavní směry anglické literatury daného období
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- diskutovat o dílech jednotlivých spisovatelů tohoto období (identifikovat hlavní témata a literární formy daného
spisovatele)
- analyzovat vztah jednotlivých spisovatelů k obecným literárním trendům tohoto období
Předpoklady: LPA

KAN/ABL2 Britská literatura 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty znalostmi o specifických směrech anglické literatury od konce osmnáctého století ke konci
devatenáctého století, aby mohli se orientovat v různorodnosti a
pestrosti literárních textů tohoto období. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- definovat hlavní směry anglické literatury daného období
- diskutovat o dílech jednotlivých spisovatelů tohoto období (identifikovat hlavní témata a literární formy daného
spisovatele)
- analyzovat vztah jednotlivých spisovatelů k obecným literárním trendům tohoto období
Předpoklady: ABL1

KAN/ACKA Česká kultura v anglických textech 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

William Bradley Vice, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají dovednosti, které jim dovolí kriticky zkoumat vlastní kulturu a nahlížet na ni z vnějšku.
Studenti si osvojí základní techniky akademického psaní. Způsobilosti: Studenti si osvojí schopnost nahlížet
jinakost vlastní kultury prizmatem příslušníků anglofonních kulturních oblastí, osvojí si základní interkulturní
kompetence a také jazyk a styl literární a filmové recenze a politických komentářů. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ACPA Česká kultura z pohledu angl. autorů 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS

Cíle: Studenti si osvojí schopnost nahlížet jinakost vlastní kultury prizmatem příslušníků anglofonních kulturních
oblastí a seznámí i se specifickým způsobem vyjadřování, který je vlastní textům z oblasti literatury a politiky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
analyzovat anglofonní texty z pohledu stylu tak struktury
vysvětlit, jak je jejich vlastní kultura je vnímána cizinci
psát své vlastní texty z pohledu cizince
osvojit si škálu stylů v psané angličtině Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ADGS Anglofonní díla v glob. souvislostech 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti zkoumají vliv anglofonních autorů v kulturách mimo původní kulturu a na následný proces
transformace a adaptace na odlišnou kulturu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni analyzovat zásadní díla
anglofonních literatur a kulturní produktky a kriticky hodnotit jejich relevanci, recepci a případně adaptaci v
jiných kulturách a souvislostech. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ADID3 Didaktika 3 pro ZŠ 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům principy výuky produktivních dovedností (mluvení, psaní) a ukázat
principy integrace všech jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. st. ZŠ. Studenti se seznámí
se zásadami diferenciace výuky ve vztahu k potřebám žáků a to jak z hlediska jazykového tak i osobnostních
faktorů. Seznámí se s technikami a strategiemi podmiňujícími motivaci a autonomii žáků. Důraz je kladen na
výuku zaměřenou na žáka a jeho aktivní zapojení. Studenti adekvátně argumentují o vhodnosti a nevhodnosti
různých metod a technik práce a prohlubují svojí schopnost aplikovat teoretické poznatky při tvorbě příprav a
materiálů pro výuku anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Plánovat výuku produktivních jazykových dovedností - mluvení a psaní
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Aplikovat teoretické poznatky v rámci plánování diferenciované výuky
Popsat strategie a činnosti podmiňující rozvoj motivace a samostatnosti u studentů anglického jazyka a vysvětlit
jejich vztah k rozvoji vybraných klíčových kompetencí
Reflektovat na potřeby vycházející ze specifik učebního prostředí a individuálních potřeb studentů a adekvátně
použít vhodné výukové postupy, které respektují tyto potřeby
Předpoklady: ADID1, ADID2

KAN/ADID4 Didaktika 4 pro ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti v propojení s výstupovou pedagogickou praxí hodnotí své učitelské dovednosti ve vztahu ke kom-
petencím popsaných v European Portfolio for Student Teachers of Languages a sdílejí své zkušenosti formou
komunitní učební skupiny. Na základě zjištění svých silných stránek a oblastí potřeb dalšího profesního růstu a
problémů, se kterými se studenti setkali v rámci své výstupové praxe, studenti navrhují obsahovou náplň semi-
nářů a definují si cesty dalšího profesního vzdělávání ve spolupráci se spolužáky a vyučujícím. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
Vysvětlit a obhájit postupy efektivní výuky
Analyzovat výuky z různých směrů pohledů
Vyjmenovat nejméně 3 způsoby dalšího profesního růstu v oboru
Používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu
Předpoklady: ADID1, ADID2, ADID3

KAN/ADIS1 Diplomový seminář 1 6 kr. Zp

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží schopnost samostatně zpracovat odbornou literaturu poskytující teoretická východiska
pro jejich zkoumanou problematiku v oblasti didaktiky anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
identifikovat odbornou literaturu na zvolené téma
zpracovat citace formou shrnutí, parafrázování
vytvořit výzkumné otázky
navrhnout metody výzkumu
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ADIS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží schopnost véct výzkum, zpracovat data a diskutovat nad jejich významem ve spojení s
didaktikou anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
statisticky zpracovat data,
analyzovat získaná data,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
představit svou práci ústní formou,
obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KAN/ADI1Z Didaktika 1 pro ZŠ 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se seznámí s aktuálním vývojem vyučování cizích jazyků a jeho prioritami, získají základní te-
oretický rámec, z něhož vychází výuka cizích jazyků v globálním a lokálním kontextu. Naučí se aplikovat tyto
poznatky do dlouhodobého a krátkodobého plánování výuky a práce s učebními materiály v prostředí základního
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vzdělávání. Seznámí se základními aspekty řízení třídy a jejich roli ve vyučovacím procesu anglického jazyka u
žáků na 2. stupni ZŠ. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Vysvětlit aspekty ovlivňující proměnlivost metodiky cizích jazyků.
Vytvořit si vlastní seznam kontrolních otázek zajišťující kvalitní krátkodobé a dlouhodobé plánování výuky
vychazející z teoretických poznatků.
Analyzovat a hodnotit užitečnost výukových materiálů na základě aktuálních kriterií tzn. vycházející z potřeb
učebního kontextu (trendy, ŠVP, potřeby různých typů studentů atd.).
Začít kriticky posuzovat metodické postupy a vysvětlovat jejich vhodnost či nevhodnost pro výuku v daném
kontextu.
Navrhnout řešení různých situací spojených s řízením třídy.
Používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ADI2Z Didaktika 2 pro ZŠ 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět studenty seznámí s didaktikou jazykových systémů (gramatiky, slovní zásoby) a receptivních
dovedností (čtení, poslech) v prostředí základního vzdělávání. Studenti se naučí vnímat roli chyby v procesu
osvojování cizího jazyka. Začínají argumentovat o vhodnosti a nevhodnosti různých metod a technik práce
a prohlubují svoji schopnost aplikovat teoretické poznatky při vlastní přípravě hodiny zaměřené na vybrané
jazykové dovednosti a poznatky a to jak individuálně tak i integrovaně. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Vysvětlit a odůvodnit volbu metod práce
Popsat principy a kroky výuky jednotlivých jazykových znalostí a dovedností (čtení, poslech)
Aplikovat teoretické poznatky výuky jednotlivých jazykových dovedností a jazykových znalostí při vlastní pří-
pravě hodiny zaměřené na jednotlivé jazykové dovednosti a poznatky a to jak individuálně tak i integrovaně
Identifikovat způsoby rozvoje klíčových kompetencí v rámci jazykových aktivit
Vyhledat v odborné literatuře a na internetu jazykové aktivity a hodnotit jejich vhodnost ve vztahu k rozvoji
jazyka jakož i klíčových kompetencí
Hodnotit své učitelské dovednosti a popsat své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických
dovednostech učitele anglického jazyka
Používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu
Předpoklady: ADID1

KAN/ADKM Diagnostické a klasifikační metody 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti jsou seznámeni s metodami a způsoby hodnocení jazykových dovedností. Jsou představeny různé
typy nástrojů hodncení a jejich využití v praxi. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
vysvětlit základní terminologii spojenou s hodnocením
vysvětlit kriteria pro tvorbu efektivních nástrojů hodnocení
aplikovat teoretické poznatky při tvorbě nástrojů pro hodnocení jazykových dovedností a znalostí
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ADLM Literatura pro děti a mládež 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s nejznámějšími díly dětské literatury v anglickém jazyce. Způso-
bilosti: Studenti jsou schopni zkoumat, analyzovat a porovnávat různá literární díla pro dětské čtenáře.
Předpoklady:

KAN/ADOV Ak. dovednosti v anglickém jazyce 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s typy odborných zdrojů v anglickém jazyce, nástroji pro vyhledání odborných textů,
kritérii pro hodnocení kvalitních odborných textů a zdrojů v online prostředí. Aplikují tyto dovednosti ve vý-
zkumu vlastního tématu a jeho následné prezentaci.
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Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
provádět vlastní sekundární výzkum
integrovat do textu sekundární zdroje za použití citační normy
prezentovat své poznatky formou ústní prezentace
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ADSM Anglický diskurz v světových mediích 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

William Bradley Vice, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s odlišnými styly a metodami argumentace a detailně zkoumají klíčové pojmy, názorová
východiska a tvrzení typická pro globální anglofonní prostředí. Způsobilosti: Studenti jsou schopni analyzovat
různé typy diskurzu v globálních médiích a identifikovat různé styly a metody argumentace. Zkoumají klíčové po-
jmy, názorová východiska a tvrzení typická pro globální anglofonní prostředí. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAN/AFC Fonetická cvičení 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Pomoci studentům procvičit některé problémové aspekty anglické výslovnosti a upevnit znalost terminologie
v oblasti anglické fonetiky a fonologie (viz předměty KFA a AFF1). Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- číst neznámý text v angličtině a reagovat na potenciální problémy ve výslovnosti (jak vlastní, tak i výslovnosti
ostatních studentů), a to nejen na segmentální úrovni (jednotlivé fonémy, slovní přízvuk), ale především z hlediska
suprasegmentálních jevů (větný přízvuk, aspekty vázané řeči, intonace)
- aplikovat znalost terminologie a fonetické transkripce při rozboru psaného textu
- analyzovat mluvený projev rodilého mluvčího nebo jiné anglicky mluvící osoby z hlediska základních principů
anglické fonetiky a fonologie
- použít veškeré získané vědomosti v oblasti anglické fonetiky a fonologie k tomu, aby jejich mluvený projev v
angličtině byl srozumitelný a zároveň aby oni lépe porozuměli projevu anglicky mluvících lidí
Předpoklady: Všeobecný přehled v oblasti anglické fonetiky a fonologie, znalost terminologie.

KAN/AFF1 Fonetika a fonologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se systémem anglické fonetiky a fonologie, a to na dvou základních úrovních - segmentální
(samohlásky, dvoj/trojhlásky, souhlásky, slovní přízvuk) a suprasegmentální (větný přízvuk, rytmus, intonace,
aspekty vázané řeči); vybavit studenty nezbytnou terminologií v této lingvistické oblasti tak, aby byli schopni
analyzovat základní principy anglické výslovnosti v mluveném projevu (prostřednictvím ukázek z originálních
anglických zdrojů); přiblížit studentům nejužívanější typ fonetické transkripce - IPA. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni
- aplikovat znalost terminologie a základních principů anglické fonetiky a fonologie při analýze mluveného projevu
rodilého mluvčího nebo jiné anglicky mluvící osoby (fonemická transkripce částí textu, rozbor mluveného slova
z hlediska intonace, větného přízvuku či aspektů vázané řeči);
- identifikovat a komentovat výslovnostní rozdíly mezi základními variantami angličtiny;
- použít veškeré načerpané teoretické znalosti v oblasti anglické fonetiky a fonologie k porovnání rozdílů mezi
českou a anglickou výslovností, a to jak na úrovni jednotlivých fonémů, tak i v oblasti vázané řeči;
srozumitelně přečíst neznámý text a reagovat na potenciální výslovnostní problémy.
Předpoklady: Částečná znalost teorie a terminologie týkající se principů anglické výslovnosti (viz kurz KFA)

KAN/AGAKU Globální anglofonní kultura 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS

Cíle: Studenti porozumí nejvýznamnějším tendencí anglofonní kultury za poslední desetiletí jak v oblasti beletrie,
tak v oblasti grafických románů, básní, filmů, dokumentů a vybraných proudů populární hudby. Způsobilosti:
Studenti si osvojí vnímání starších kulturních fenoménů v mezinárodních kontextech a jsou schopni identifikovat
nové projevy globálních anglofonních kultur.
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Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AGC Gramatická cvičení 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Upevnit, utřídit a procvičit znalosti anglické praktické gramatiky na úrovni středně pokročilý tak , aby
studenti byli schopni používat gramatiku na úrovni B1
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
? popsat anglický systém časů
? používat časy
? kategorizovat slovní druhy a pracovat s jejich vlastnostmi
Předpoklady: APJ

KAN/AICL Integrace všeob. vzděl. př. do výuky AJ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Barbora Benešová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s principy efektivního obsahově a jazykově integrovaného učení a osvojí si postupy
tvorby obsahově a jazykově integrované učební jednotky. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Vysvětlit význam základních termínů z oblasti obsahově a jazykově integrovaného učení.
Popsat rozdíly mezi výukou cizího jazyka, jiného předmětu ve výuce cizího jazyka a výukou, která integruje
obsah a jazyk.
Popsat efektivní postupy plánování a vedení integrované výuky obsahu a jazyka.
Zhodnotit výukové postupy na základě kriterií efektivní práce s obsahem v cizím jazyce.
Vytvořit učební jednotku, která má jak cíle obsahové tak jazykové a splňuje didaktické postupy vedoucí k jejich
naplnění včetně nástrojů hodnocení.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AICT Užití inf. a kom. technologií ve výuce 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti jsou seznámeni s principy efektivního využití a integrace ICT ve výuce jazyků. Osvojí si určití
dovednosti spojené s používanámí ICT. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
popsat a vysvěstlit principy jak efektivně integrovat ICT do výuky
vyjmenovat škálu nástrojů, které maji k dispozici při integraci ICT do výuky
vytvořit a plánovat jazykové činnosti za použití ICT
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AIMPR Interaktivní mluvený projev 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

William Bradley Vice, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si rozvinou a procvičí dovednosti interaktivního mluveného projevu, tzn. v oblasti sociálni interakce
ve dvojici či skupině. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
si vyměnit velké množství informací týkajících se jejich oboru nebo zájmů.
se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů
používat jazyk pružně a efektivně v komunikaci pro společenské a pracovní účely
přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AINT Interkulturní inteligence 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

William Bradley Vice, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se na základě konceptů jako jsou Motivace, Znalost, Strategie a Výkon analyzují texty mezikulturní
komunikace a rozšiřují své pochopení znaků a kódů angličtiny jako globálního jazyka. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni aplikovat koncepty, s nimiž se seznámí v seminárních textech na různé případové studie a zkoumat
efektivnost konkrétních konceptů v knize prezentovaných. Následně jsou schopni sami analyzovat a tak postupně
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zlepšovat své vlastní schopnosti v rámci interkulturní komunikační kompetence a osvojovat si další znaky a kódy
angličtiny jako globálního jazyka, jenž má v sobě mnoho různých vrstev kulturních znalostí. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AJ1 Anglický jazyk 1 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: LS

Cíle: Předmět rozvíjí jazyk nejen z pohledu všeobecných jazykových dovedností, ale i ve vztahu ke kontextu
školního prostředí základních škol. Zohledňuje jazykové potřeby budoucích učitelů, které souvisejí s výukou
anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Cílem je rozvoj jazykových prostředků a řečových dovedností studentů tak,
jak odpovídají úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena schopnost recepce,
interakce a produkce.
Cílem je rovněž osvojit si základních pojmů z fonetiku a fonologie, seznámit studenty s fonetickými symboly,
se zvukovou podobou jazyka a jejím fungováním jako prostředku komunikace. Dále dovést studenty k pocho-
pení stavby fonetického a fonologického systému a jeho používání v reálné mluvní situaci, tedy k porozumění
problematice produkce a percepce řeči.
Způsobilosti: Student porozumí hovoru o základních tématech, jako osobní informace, rodina, nakupování atd.;
porozumí základnímu obsahu prostých zpráv a sdělení; čte s porozuměním texty obsahující předvídatelnou
informaci, jako jsou jízdní řády, jídelníčky, reklamy; porozumí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních
dopisech; komunikuje a reaguje v jednoduchých rutinních situacích; užívá jednoduché obraty k popsání sebe, své
rodiny, vzdělání a práce.
Fonetika a fonologie: Student přečte text fonetické transkripce; objasní základní fonetické a fonologické pojmy
a vysvětlí jejich funkci a využití v jazyce; porovná a zhodnotí jazykové prostředky psaného a mluveného textu;
uplatní zásady správné výslovnosti.
Předpoklady: studenti učitelství 1.stupně

KAN/AJ2 Anglický jazyk 2 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: ZS

Cíle: Předmět rozvíjí jazyk nejen z pohledu všeobecných jazykových dovedností, ale i ve vztahu ke kontextu
školního prostředí základních škol. Zohledňuje jazykové potřeby budoucích učitelů, které souvisejí s výukou
anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Studenti si osvojí jazykové prostředky a dále rozvíjejí řečové dovednosti tak,
jak odpovídají úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozšiřují si slovní zásobu
umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Cílem je rovněž osvojení základních znalostí ze syntaxu a morfologie, tj. pevné postavení větných členů ve větě
jednoduché, identifikace nesložitých souvětí, pravidla tvoření plurálu podstatných jmen, stupňování přídavných
jmen, tvoření a užití některých slovesných časů včetně stránky fonologické a pravidla užívání členu určitého a
neurčitého.
Způsobilosti: Student porozumí hovoru o základních tématech, jako osobní informace, rodina, nakupování ces-
tování atd., porozumí základnímu obsahu prostých zpráv a sdělení; čte s porozuměním texty obsahující předví-
datelnou informaci, jako jsou jízdní řády, jídelníčky, reklamy, jednoduché příběhy; porozumí popisům událostí,
pocitů a přáním v osobních dopisech; komunikuje a reaguje v jednoduchých rutinních situacích, případně i udrží
konverzaci; užívá jednoduché obraty k popsání sebe, své rodiny, vzdělání a práce, volnočasových aktivit.
Gramatika: Student tvoří a užívá některé slovesné časy, určí postavení větných členů ve větě jednoduché, identi-
fikuje nesložitá souvětí, připojuje věty vedlejší, tvoří a užívá plurál podstatných jmen, stupňuje přídavná jména
dle daných pravidel, užívá člen určitý a neurčitý. Předpoklady: studenti učitelství 1.stupně kteří úspěšně
absolvují kurz KAN / AJ1

KAN/AJ3 Anglický jazyk 3 5 kr. Zp,Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjet jazyk nejen z pohledu všeobecných jazykových dovedností, ale i ve vztahu
ke kontextu školního prostředí 1. stupně základních škol. Jsou zohledněny jazykové potřeby budoucích učitelů
anglického jazyka na 1. stupni. Cílem je dále rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak
odpovídají úrovni B1 - B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena schopnost recepce,
interakce a produkce. Cílem je rovněž osvojení základních pojmů z lexikologie, přičemž teoretický výklad bude
doplněn praktickými aktivitami, které jsou modelovány tak, aby byly zároveň využitelné v učitelské praxi na
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1. stupni ZŠ. To vše významně přispěje k rozšíření slovní zásoby, k orientaci v lexiku anglického jazyka a k
upevnění zásad práce s cizojazyčným slovníkem.
Způsobilosti: Studenti
- porozumějí běžným tématům, se kterými se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atd., a hovoří o nich;
porozumějí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat
souvisejících s oblastmi jejich osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně;
- dále porozumějí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se
vztahují k jejich práci;
- porozumějí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech;
- komunikují ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví;
- spontánně hovoří o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života.
Z oblasti lexikologie studenti
- identifikují základní vztahy mezi lexikálními jednotkami (polysemie, homonymie, synonymie, antonymie);
- vysvětlí hlavní způsoby tvoření slov v angličtině;
- poznají rozdíly v lexiku mezi dvěma nejrozšířenějšími regionálními variantami - britskou a americkou angličtinou
- aktivně pracují se slovníkem.
Předpoklady: KAN / AJ 2

KAN/AJ4 Anglický jazyk 4 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjet jazyk nejen z pohledu všeobecných jazykových dovedností, ale i ve vztahu
ke kontextu školního prostředí 1. stupně základních škol. Jsou zohledněny jazykové potřeby budoucích učitelů
anglického jazyka na 1. stupni. Kurz má za cíl rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak
odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena především schopnost
interakce, studenti si upevní komunikativní dovednosti. Způsobilosti: Studenti porozumějí a hovoří o běžných
tématech, se kterými se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atd.; porozumějí smyslu rozhlasových a
televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či
pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně; porozumějí popisům událostí, pocitů a
přáním; komunikují ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví;
spontánně hovoří o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života.
Předpoklady: KAN / AJ1, KAN / AJ2, KAN / AJ3, KAN / ME1, KAN / ME2, KAN / ME3

KAN/AKJR Komplexní jazykový rozbor 3 kr. Zp
3 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vést studenty k záměrnému a soustavnému pozorování a analyzování jazykových jevů na úrovni větných
celků (i vyšších syntaktických útvarů) z hlediska jednotlivých rovin lingvistické analýzy, ke schopnosti usou-
vztažňovat jednotlivé dílčí výsledky analýzy při důrazném uplatnění hlediska komplexnosti, jež odstraňuje izolaci
poznatků získaných v různých předmětech orientovaných na jednotlivé jazykové plány, a tím umožnit studen-
tům plně si uvědomovat vztahy struktur povrchových a hloubkových, jevů sémantických a formálně jazykových.
Způsobilosti: Studenti
- budou schopni analyzovat i složité syntaktické celky z hlediska jednotlivých rovin jazykového rozboru;
- uvědomí si charakteristické rysy AJ jako jazyka analytického, projevující se na jednotlivých úrovních jazykového
systému;
- uvědomí si nominální tendence AJ projevující se ve výstavbě anglické věty;
- budou schopni správně definovat gramatický i lexikální význam slov a víceslovných výrazů
- budou správně využívat jazykové prostředky psaného projevu (interpunkce, koordinace, kondenzace a koheze)
- budou vnímat jazyk z hlediska funkčně strukturalistického jako jednotný systém vzájemně spolu úzce souvise-
jících rovin jazykových jevů, sloužící ke komunikaci
Předpoklady:

KAN/AKK Komunikace a kultura 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti porozumí komunikačním situacím v různých kulturách z lingvistického hlediska a identifikují
případné potíže a nedorozumění, které můžou vzniknout na základě různých společenských a lingvistických norem
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v daných kulturách. Způsobilosti: Student získá hlubší znalosti o problematice mezilidské komunikace v různých
jazycích a s různými kulturními zázemími. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AKOI Anglofonní kultura očima imigrantů 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se prostřednictvím americké a britské literatury seznámí s různými cestami přistěhovalců do anglo-
fonní společnosti a identifikují, jak spisovatelé uchopují nově přijatou kulturu. Způsobilosti: Studenti zkoumají,
jakým způsobem si imigranti osvojují a transformují kulturu hostitelské země a jsou schopni identifikovat pro-
blémy v mezikulturní komunikaci k nimž v tomto procesu dochází. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAN/ALC Lexikální cvičení 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí širší slovní zásoby angličtiny, dovést je k hlubšímu pochopení sémantických
vztahů mezi lexikálními jednotkami ve struktuře anglického lexika a k hlubšímu osvojení nejfrekventovanějších
postupů a metod anglické slovotvorby. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- uplatnit v praktické komunikaci nově nabytou slovní zásobu,
- identifikovat, interpretovat a v praxi aplikovat sémantické vztahy mezi lexikálními jednotkami ve struktuře
anglického lexika,
- identifikovat jednotlivé slovotvorné metody a postupy užité v anglické slovotvorbě a tuto schopnost uplatnit
při lexikální analýze textu,
- tvořit slova odvozená pomocí osvojených anglických slovotvorných metod a postupů.
Předpoklady: minimálně intermediate jazyková úroveň v angličtině

KAN/ALJS Literárně-jazykový seminář 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Prostřednictvím ukázek ze současných beletristických textů seznámit studenty s jejich autory, s různými
aspekty současného života v anglicky mluvících zemích a v neposlední řadě prostřednictvím samostatných stu-
dentských překladů těchto ukázek a jejich následným porovnáním v semináři rozvíjet lingvistické kompetence
studentů. Způsobilosti: Studenti získají přehled o autorech a tématech současné anglofonní literatury a zároveň
první zkušenosti s problematikou literárního překladu a překládáním specifických prvků textu jako jsou vlastní
a místní jména, idiomy a mimojazykové, obecně kulturní a literární narážky apod.
Předpoklady: minimální jazyková úroveň B2

KAN/ALS Lexikologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s teorií předmětu v uvedeném rozsahu, dovést je k pochopení vztahů mezi lexikálními
jednotkami ve struktuře slovní zásoby, k rozšíření jejich vlastní slovní zásoby na úroveň B2 a k jejímu používání na
pozadí znalostí probraných vztahů (např. nahrazování výrazů synonymy, použití eufemismů, tvoření odvozenin,
rozlišování hierarchie významů u polysémantických slov, atd.). Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- funkčně užívat lingvistickou terminologii v oblasti lexikální sémantiky, lexikální morfologie, frazeologie a obecné
lexikologie,
- identifikovat jednotlivé typy lexikálních jednotek a analyzovat jejich vzájemné vztahy ve struktuře slovní zásoby,
a to jak obecně v jazyce vůbec, tak i specificky v jazyce anglickém,
- identifikovat složky lexikálního významu a rozlišit slova stylisticky neutrální a slova stylisticky zabarvená,
- aplikovat jednotlivé typy významových vztahů při identifikaci a užití jejich specifičtějších forem v praktickém
jazyce (eufemismy, internacionální homonyma, synonyma, antonyma, odlišné významy polysémantických slov),
- orientovat se v základních metodách a postupech anglické slovotvorby a identifikovat tyto postupy u různých
typů anglických slov, aplikovat tyto znalosti při praktickém užívání odvozenin,
- uplatnit širší slovní zásobu při užívání angličtiny,
- orientovat se v základech lexikografie a typologie slovníků.
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Předpoklady: základní znalost anglické morfologie a syntaxe

KAN/AMOR Morfologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vést studenty k postupnému uvědomování si rozdílů mezi jednotlivými slovními druhy, vyplývajících z
různé typologie AJ a ČJ, a tak jim
umožnit pochopení morfologického systému AJ jako jazyka analytického.
Vést je k upevňování a dalšímu prohlubování teoretických znalostí a tím zvyšovat jejich jistotu ve vlastním
jazykovém projevu.
Způsobilosti: Studenti
- pochopí charakteristické rysy jednotlivých flektivních slovních druhů AJ
- naučí se uplatňovat komparativní hledisko při vymezování jednotlivých slovních druhů AJ a jejich popisu;
- získají teoretické znalosti konkrétních gramatických jevů, které jim umožní nabývat jistoty v praktickém užívání
jazyka
Předpoklady:

KAN/ANG Anglický jazyk 7 kr. Zp,Zk
Cvičení 6 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Připravit studenty neoborové angličtiny na vstup do dalších předmětů vedlejšího sloupu na úrovni B1
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět a hovořit o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd.
porozumět smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se součas současných událostí nebo
témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a
zřetelně
- porozumět textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují
k jeho práci.
- porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech
- komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.
- hovořit o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života.
- Psát jednoduché texty na známá nebo osobní témata
Předpoklady: Znalost Aj na úrovni B1.

KAN/AOTP Odborné tvůrčí psaní 6 kr. Zp
3 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si procvičí psaní tradičních vysokoškolských žánrů, jako jsou eseje, ale i v oblasti tvůrčího psaní
literárních forem, jako jsou například memoáry, dialog, fan fiction (pokračování prózy kultovního textu fanoušky),
poezie a rap. Způsobilosti: Studenti si osvojí různé lit. formy mj. memoáry, dialog, fan fiction (pokračování prózy
kultovního textu fanoušky), poezie a rap. Tímto si procvičí širší rozsah stylistického rejstříku než umožňuje běžná
vysokoškolská esej. Jsou také schopni porovnávat rozmanité kulturní situace a rozvíjejí dovednosti potřebné v
dalších odborných předmětech. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AOZS Výuka angl. na odbor. zaměřených školách 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se seznámí s problematikou výuky odborné angličtiny (ESP) na středních odborných školách a
následně tyto poznatky aplikují při plánování hodin a tvorbě výukových materiálů. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
popsat základní východiska ESP
udělat analýzou potřeb studentů a poznatky aplikovat při plánování a organizaci výuky
vytvořit výukové materiály a využívat je při výuce tak, aby efektivně přispěly k rozvoji odborných jazykových
dovedností a znalostí Předpoklady:

KAN/APBP Proseminář k bakalářské práci 4 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit szudenty se základními principy a dovednostmi psaní akademických textů a seminárních prací v
anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
rozlišit mezi akademickým a neakademickým textem
napsat odstavec odpovídající organizaci myšlenek v anglickém jazyce
určit různé typy odstavců na základě jejich vlastnosní a takové odstavce napsat
vytvořit osnovu a napsat esej
najít a ohodnotit odbornou literaturu na vybrané téma
použít odborných citací v textu podle vhodného editačního stylu
vyvarovat se nejčastějsích chyb v psaném projevu
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/APGS Pokročilá gramatika a slovní zásoba 4 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si prohloubí schopnost používat komplexnější jazykové prostředky v psané a mluvené formě a
uvědomění důležitosti správného užití jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
identifikovat gramatické struktury pokročilejšího charakteru, popsat jejich funkci a význam
aktivně dané struktury užívat
používat lexikální jednotky pokročilé úrovně
Předpoklady:

KAN/APJ Praktický jazyk 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvinout schopnost aktivně používat anglický jazyk v oblasti gramatiky, slovní zásoby a fonetiky na
úrovni směřující k B2 v oblasti psaní, čtení, poslechu a mluvení. Způsobilosti: Studenti jsou schopni rozumět
hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole,
ve volném čase atd., smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo
témat souvisejících s oblastmi osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny přiměřeně pomalu a zřetelně
rozumět textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho
práci, popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. komunikovat v situacích, které mohou nastat při
cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví, bez přípravy se zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu
známá (např. rodiny, zálib, práce, cestování a aktuálních událostí). jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby
popsali své zážitky a události, odůvodnit a vysvětlit své názory a plány, vyprávět příběh nebo přiblížit obsah
knihy či filmu a vylíčit své reakce napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho
osobně zajímají a psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Předpoklady: Znalost Aj na úrovni B1

KAN/APJ1 Praktický jazyk 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout schopnost aktivně používat anglický jazyk v oblasti psaní, čtení, poslechu a
mluvení na úrovni směřující k C1. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznat implicitní významy textů
se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů
užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely
vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompo-
zičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. Předpoklady: APJ

KAN/APJ2 Praktický jazyk 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout schopnost aktivně používat anglický jazyk v oblasti psaní, čtení, poslechu
a mluvení na úrovni směřující k C1. Předmět navazuje na Praktický jazyk 1 a pokračuje v rozvoji jazykových
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dovedností úzce spojených s akademickým prostředím a schopnosti v takovém prostřední úspěšně komunikovat.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznat implicitní významy textů
se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů
užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely
vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompo-
zičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. Předpoklady: APJ

KAN/APJ3 Praktický jazyk 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout schopnost aktivně používat anglický jazyk v oblasti psaní, čtení, poslechu a
mluvení na úrovni směřující k C1. Předmět navazuje na Praktický jazyk 1 a 2 a pokračuje v rozvoji jazykových
dovedností úzce spojených s akademickým prostředím a schopnosti v takovém prostřední úspěšně komunikovat.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznat implicitní významy textů
se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů
užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely
vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompo-
zičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. Předpoklady: APJ

KAN/APJ4 Praktický jazyk a reálie 4 2 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvinout schopnost aktivně používat Aj v oblasti gramatiky, slovní zásoby a fonetiky na úrovni směřující
k B2 v oblasti psaní, čtení, poslechu a mluvení. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
porozumět hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech
konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti
využít kontextu k pochopení projevu,
číst složité texty a rychle vyhledat konkrétní informace, dokáže odhadnout význam z kontextu
psát zprávy a eseje, zapisovat poznámky, písemně diskutovat i vyjadřovat emoce
Předpoklady: APJ, APJ1, APJ2, APJ3

KAN/APJ5 Praktický jazyk a reálie 5 2 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvinout schopnost aktivně používat Aj v oblasti gramatiky, slovní zásoby a fonetiky na úrovni směřující
k B2 v oblasti psaní, čtení, poslechu a mluvení. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
porozumět hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech
konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti
využít kontextu k pochopení projevu,
číst složité texty a rychle vyhledat konkrétní informace, dokáže odhadnout význam z kontextu
psát zprávy a eseje, zapisovat poznámky, písemně diskutovat i vyjadřovat emoce
Předpoklady: APJ, APJ1, APJ2, APJ3, APJ4

KAN/APMJ Principy osvoj. mateř. a cizího jazyka 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s principy osvojování mateřského a cizího jazyka a dopadem těchto teoretických po-
znatků na učení se cizímu jazyku. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
popsat jednotlivá stadia a procesy osvojování mateřského jazyka a to v rovině lexikální, gramatické i řečové
propojit teorie osvojování s výukou aj
Předpoklady:

KAN/APOS Postkolonialismus 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s vývojem anglofonní kultury od koloniálních kořenů v zemích jako Indie, Austrálie,
Nigérie, Spojené státy americké nebo Irsko a zkoumají, jak se tyto vzájemně odlišné národní kultury proměnily
konfrontací s kolonialismem. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni zkoumat, analyzovat a porovnávat různé podoby kolonialismu a proměny národních kultur
pod vlivem kolonialismu. Předpoklady: Studenti využívají mezikulturní dovedností rozvinuté v předcházejících
letech

KAN/APR1 Překlad 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je objasnit studentům terminologii překladatelství, naučit je analyzovat a interpretovat
texty různých druhů a žánrů z hlediska překladatele se zřetelem ke kontextovým determinantům, dovést je ke
schopnosti řešit různé překladatelské problémy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - objasnit terminologii
překladatelství, - analyzovat a interpretovat texty různých druhů a žánrů z hlediska překladatele se zřetelem ke
kontextovým determinantům, - řešit různé překladatelské problémy.
Předpoklady: minimálně úroveň B2

KAN/APS Překlad v souvislostech 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si aplikují praktické překladatelské kompetence a zároveň zkoumají širší kulturní východiska obsa-
žená v převodu textu z jednoho jazyka do druhého. Způsobilosti: Studenti si osvojují praktické překladatelské
kompetence a zároveň zkoumají širší kulturní východiska obsažená v převodu textu z jednoho jazyka do dru-
hého. Jsou schopni analyzovat stylistické, lexikální ale i kulturní aspekty překládaných textů a to oběma směry.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/ASOC Sociolingvistika 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s obsahem pojmů sociolingvistika a jazyková kultura. Přinéstí různé pohledy na tyto
vědní disciplíny, vymezit úkoly a cíle sociolingvistiky v dnešní společnosti. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit terminologii sociolingvistiky
- odborně analyzovat a popsat texty různých druhů a žánrů - jak pisemné tak i mluvené - se zřetelem ke
kontextovým determinantům.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/AST Stylistika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pomoci studentům procvičit některé problémové aspekty anglické výslovnosti a upevnit znalost terminologie
v oblasti anglické fonetiky a fonologie.
Zdokonalit u studentů schopnost používání mezinárodní transkripce (IPA). Rozvinout analytické schopnosti
studentů při práci s textem a pomoci jim získat komplexnější nadhled při uplatnění dosud získaných znalostí.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- funkčně užívat lingvistickou teorii v oblasti stylistiky,
- aplikovat zásady identifikace funkčního stylu i konkrétní stylistické varianty v práci s autentickým textem,
- identifikovat rozmanité jazykové prostředky užité ve spontánním i systematicky tvořeném jazykovém projevu,
- identifikovat regionální varianty angličtiny z hlediska jejich výslovnosti a gramatických a lexikálních zvláštností,
- uplatnit znalosti zásad jednotlivých funkčních stylů při samostatné tvorbě vybraných stylistických variant.
Předpoklady: ALS

KAN/ASYN Syntax 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: - Na základě funkčního popisu syntaktických vztahů AJ seznámit studenty se základními rysy větné stavby
anglické věty jednoduché a souvětí;
- umožnit studentům pochopit vzájemný vztah syntaktických a morfologických rysů jednotlivých slovních druhů
AJ;
- vést studenty k vnímání jazyka jako funkčního celku, skládajícího se z úzce spolu souvisejících a
vzájemně se ovlivňujících prvků, vytvářejících jednotný systém.
Způsobilosti: Studenti
- pochopí základní pravidla výstavby anglické věty jednoduché a souvětí;
- budou schopni analyzovat jednotlivé větné celky z hlediska gramatického;
- budou schopni vnímat různé možnosti realizace jednotlivých větných členů;
- budou schopni identifikovat jednotlivé typy vět podle slovního pořádku, určit a interpretovat jejich komunika-
tivní funkci (primární a sekundární);
- uvědomí si vzájemné vazby a souvislosti morfologické, syntaktické a pragmatické roviny analýzy textu a nutnost
vnímat text v jeho celistvosti;
- aplikovat tyto znalosti při vlastním jazykovém projevu.
- aplikovat tyto znalosti při vlastním jazykovém projevu.
Předpoklady:

KAN/ATRS Bloková výstupová praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentům prokázat schopnost uplatňovat teorie, přístupy a techniky, se kterými
byli seznámeni v kurzech didaktiky angličtiny a osvojit si základní učitelské dovednosti. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni:
odučit jazykovou jednotku
propojit výuku mezi jednotlivými hodinami a zajistit její souvislost
využít výukové materiály, které jsou jim k dispozici
reflektovat na svůj výstup ve výuce
identifikovat své silné a slabé stránky jako učitel
Předpoklady: ADID1 nebo SDID1

KAN/AVAJ Vývoj anglického jazyka 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: - Umožnit studentům nahlédnout na AJ v jeho historické perspektivě, tj. poznat, čím se dnešní angličtina
liší od předcházejících vývojových období, zvláště angli angličtiny staré a střední;
- Seznámit studenty s vývojovými změnami AJ v jednotlivých jazykových plánech (včetně vlivů cizích jazyků
na AJ), a to v úzké souvislosti s politickým, kulturním a hospodářským vývoj vývojem obyvatelstva britských
ostrovů.
Způsobilosti: Studenti:
- budou schopni orientačně rozlišovat jednotlivá vývojová stádia AJ na časové ose;
- budou schopni popsat historicko-společenské pozadí jednotlivých vývojových stádií AJ;
- budou schopni popsat jednotlivá vývojová období AJ z hlediska jednotlivých rovin jazykového systému (tj.
morfologie, syntaxe, slovní zásoby);
- získají přehled o zásadních literních dílech v jednotlivých vývojových obdobích jazyka
Předpoklady:

KAN/AVJR Všestranný jazykový rozbor 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vést studenty:
- k záměrnému a soustavnému pozorování a analyzování jazykových jevů na úrovni větných celků (i
vyšších syntaktických útvarů) z hlediska jednotlivých rovin lingvistické analýzy;
- ke schopnosti usouvztažňovat jednotlivé dílčí výsledky analýzy při důrazném uplatnění hlediska
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komplexnosti, jež odstraňuje izolaci poznatků získaných v různých předmětech orientovaných na
jednotlivé jazykové plány, a tím umožnit studentům plně si uvědomovat vztahy struktur povrchových a
hloubkových, jevů sémantických a formálně jazykových. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat i složité syntaktické celky z hlediska jednotlivých rovin jazykového rozboru;
- popsat charakteristické rysy AJ jako jazyka analytického, projevující se na jednotlivých úrovních
jazykového systému;
- vysvětlit nominální tendence AJ projevující se ve výstavbě anglické věty;
- objasnit jazyk z hlediska funkčně strukturalistického jako jednotný systém vzájemně spolu úzce
souvisejících rovin jazykových jevů, sloužící ke komunikaci
Předpoklady: AMOR, ASYN

KAN/AVK Viz. kultura: film a televize z USA a UK 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

William Bradley Vice, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti analyzují humor a styl presentace ve vybraných anglofonních filmech, seriálech a diskusních po-
řadech a diskutují společenská a politická témata z USA a Velké Británie, např. feminismus, globální obchod,
sport, imigranti, etnické a náboženské střety. Způsobilosti: Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAN/AVMD Výuka angličtiny dětí mladšího škol.věku 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy a přístupy výuky angličtiny dětí mladšího školního
věku.
Způsobilosti: Studenti
analyzují vzdělávací program (RVP ZV - 1.stupeň) z hlediska. očekávaných výstupů učení žáka a učiva);
naplánují a aplikují výuku angličtiny dětí prvního stupně základní školy;
správně posoudí a interpretují potřeby a schopnosti žáků a vyberou odpovídající metody a postupy výuky;
navrhnou vyučovací hodiny angličtiny různých témat se zaměřením na rozvoj všech řečových dovedností a
jazykových prostředků.
Předpoklady: student/ka studuje učitelský obor, minimální jazyková úroveň B2

KAN/AVTA Vybraná témata ve výuce angl. jazyka 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti se seznámí se současným děním v oboru a s tím související proměnou vzdělávacích procesů, tyto
poznatky diskutují a aplikují ve vztahu k praxi.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
popsat aktuální stav a trendy v oboru
diskutovat proměnu profese
aplikovat teoretické poznatky do plánování a vedení výuky
Předpoklady:

KAN/AZB Zahr. studij. pobyt nebo odborná praxe 6 kr. Zp
6 [týd/sem]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti systematicky reflektují zkušenosti spojené se studiem na zahraniční univerzitě nebo školskou
praxí v zahraničí, identifikují kulturní rozdíly, rozdíly v přístupech ve vzdělávání i využití anglického jazyka
v mezinárodním kontextu Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
systematicky reflektovat zkušenosti spojené se studiem na zahraniční univerzitě nebo školskou praxí v zahraničí
identifikovat kulturní rozdíly, rozdíly v přístupech ve vzdělávání i využití anglického jazyka v mezinárodním
kontextu.
Předpoklady:

KAN/AZM Zahr. studijní pobyt nebo odborná praxe 6 kr. Zp
6 [týd/sem]
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Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti systematicky reflektují zkušenosti spojené se studiem na zahraniční univerzitě nebo školskou
praxí v zahraničí, identifikují kulturní rozdíly, rozdíly v přístupech ve vzdělávání i využití anglického jazyka
v mezinárodním kontextu Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
systematicky reflektovat zkušenosti spojené se studiem na zahraniční univerzitě nebo školskou praxí v zahraničí
identifikovat kulturní rozdíly, rozdíly v přístupech ve vzdělávání i využití anglického jazyka v mezinárodním
kontextu. Předpoklady:

KAN/DS1 Diplomový seminář 1 6 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží schopnost samostatně zpracovat odbornou literaturu poskytující teoretická východiska
pro zkoumanou problematiku v oblasti didaktiky anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
identifikovat odbornou literaturu na zvolené téma
zpracovat citace formou shrnutí, parafrázování
vytvořit výzkumné otázky
navrhnout metody výzkumu
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží schopnost véct výzkum, zpracovat data a diskutovat nad jejich významem ve spojení s
didaktikou anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
statisticky zpracovat data,
analyzovat získaná data,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
představit svou práci ústní formou,
obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KAN/KFA Korektivní fonetika - anglický jazyk 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky anglické výslovnosti s cílem umožnit jim srozumitelně komunikovat v
daném jazyce, vybavit je základními znalostmi o systému anglické fonetiky a fonologie. Materiály a aktivity jsou
založeny převážně na britské angličtině (RP). Způsobilosti: Studenti jsou schopni
porozumět mluvenému projevu rodilého mluvčího nebo jiné anglicky mluvící osoby;
přečíst a analyzovat text z hlediska základních principů anglické fonetiky a fonologie;
aplikovat znalost terminologie při rozboru psaných či mluvených textů;
používat fonetickou transkripci (?IPA chart?);
identifikovat výslovnostní rozdíly mezi 2 základními variantami angličtiny (britská, americká);
porovnat rozdíly mezi českou a anglickou výslovností, a to jak na úrovni jednotlivých fonémů, tak i v oblasti
vázané řeči.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/KPB Klauzurní práce 0 kr. Zp,Szv

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží znalosti a dovednosti získané během svého studia v oblasti jazykových dovedností. Způ-
sobilosti: Studenti jsou schopni: používat anglický jazyk na minimální úrovni B2 podle SERR. Předpoklady:
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Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KAN/LPA Literární propedeutika AJ 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s anglickou literárně teoretickou a kritickou terminologií, základy literární analýzy a
interpretace a se specifickými rysy anglosaské literatury. Představit studentům hlavní směry a proudy britské a
americké literatury a jejich hlavní představitele, seznámit je s historií a současností české anglistiky a nastínit
vývoj literární teorie a kritiky. Prakticky ověřit získané vědomosti při práci s texty různých žánrů. Rozvíjet u
studentů schopnost kritického čtení a hodnocení literárního díla jako základ pro navazující kursy dějin anglické
a americké literatury. Způsobilosti: Studenti jsou schopni definovat základní literárně-teoretické pojmy a
aplikovat tuto terminologii při rozboru literárního textu. Předpoklady: jazyková úroveň B1-B2

KAN/ME1 Didaktika angličtiny 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: ZS

Cíle: Student se seznámí s vývojem vyučování cizích jazyků a jeho prioritami, získá základní teoretický rámec, z
něhož vychází výuka cizích jazyků 8 - 11letých žáků v globálním a lokálním kontextu základní mluvnické stavby
cizího jazyka z didaktického hlediska. Cílem je seznámit studenty s postupy výuky jazykových prostředků: slovní
zásoba z didaktického hlediska; zvuková podoba cizího jazyka z didaktického hlediska; základy mluvnické stavby
cizího jazyka z didaktického hlediska.
Způsobilosti: Student:
vyjmenuje a stručně popíše alespoň 3 různé metodické směry cizojazyčného vyučování z minulosti a jejich vliv
na současnou praxi;
popíše principy a kroky výuky jednotlivých jazykových prostředků slovní zásoba, výslovnost, mluvnice;
aplikuje teoretické poznatky výuky jednotlivých jazykových prostředků při vlastní přípravě hodiny zaměřené na
jednotlivé prostředky a to jak individuálně tak i integrovaně;
vyhledá v odborné literatuře a na Internetu jazykové aktivity a ohodnotí jejich vhodnost ve vztahu k rozvoji
jazyka jakož i klíčových kompetencí;
ohodnotí své získané učitelské dovednosti a popíše své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních
didaktických dovednostech učitele anglického jazyka 1. stupně;
používá odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Předpoklady: KAN / AJ1, AJ2, AJ3

KAN/ME2 Didaktika angličtiny 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí se základními principy efektivního vedení hodiny cizího jazyka. Nabude teoretických
poznatků i praktických dovedností spojených s výukou řečových dovedností (poslech s porozuměním a mluvení)
u 8-11letých žáků. Seznámí se s RVP ZV (vzdělávací oblast 5.1, vzdělávací obsah vzdělávacího oboru cizí jazyk,
1. stupeň). Způsobilosti: Student:
vyjmenuje základní principy efektivního vedení hodiny v anglickém jazyce;
vysvětlí a odůvodní volbu různých technik vedení hodiny;
popíše principy a kroky výuky daných řečových dovedností poslechu s porozuměním a mluvení;
aplikuje teoretické poznatky výuky daných řečových dovedností při vlastní přípravě hodiny zaměřené na jednot-
livé řečové dovednosti a to jak individuálně tak i integrovaně;
identifikuje způsoby rozvoje klíčových kompetencí v rámci jazykových aktivit;
vyhledá v odborné literatuře a na Internetu aktivity a ohodnotí jejich vhodnost ve vztahu k rozvoji jazyka jakož
i klíčových kompetencí;
ohodnotí své učitelské dovednosti a popíše své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických
dovednostech učitele anglického jazyka;
používá odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Předpoklady: KAN / ME1

KAN/ME3 Didaktika angličtiny 3 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]
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Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: ZS

Cíle: Studenti si osvojí další teoretické poznatky i praktické dovednosti spojené s výukou řečových dovedností u
8 - 11letých žáků; osvojí si postupy při výuce čtení s porozuměním a psaní.
Dále se studenti seznámí s teoretickými východisky a praktickými principy hodnocení řečových dovedností (po-
slech, ústní projev, psaní, čtení) včetně práce s chybou. Seznámí se s technikami a strategiemi podmiňujícími
motivaci a autonomii žáků, s využitím Evropského jazykového portfolia a s obsahem Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Rovněž se vyzkoušejí vybrat a ohodnotit dostupné učebnice a učební materiály.
Způsobilosti: Student:
popíše principy a kroky výuky daných řečových dovedností čtení s porozuměním a psaní;
aplikuje teoretické poznatky výuky daných řečových dovedností při vlastní přípravě hodiny zaměřené na jednot-
livé řečové dovednosti a to jak individuálně tak i integrovaně;
vysvětlí a používá odbornou terminologii spojenou s hodnocením;
ohodnotí vhodnost a nevhodnost nástrojů hodnocení z hlediska obsahu a formy;
aplikuje teoretické poznatky při tvorbě nástrojů hodnocení jak řečových dovedností tak i znalostí;
popíše strategie a činnosti podmiňující rozvoj motivace a samostatnosti u studentů anglického jazyka a vysvětlí
jejich vztah k rozvoji vybraných klíčových kompetencí;
analyzuje a zhodnotí užitečnost výukových materiálů na základě aktuálních kriterií tzn. vycházející z potřeb
učebního kontextu (trendy, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), potřeby různých typů
studentů atd.);
vysvětlí propojení RVP ZV se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ) a popíše jazykové
úrovně podle SERRJ;
ohodnotí své učitelské dovednosti a popíše své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických
dovednostech učitele anglického jazyka. Předpoklady: KAN / ME2

KAN/ME4 Didaktika angličtiny 4 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: LS

Cíle: Předmět se zaměřuje na témata, která jsou nad rámec základních znalostí a dovedností získaných v před-
chozích předmětech didaktik a zohlední problematiku ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ, která vychází
z aktuálních témat reflektující potřeby žáků (t.č. např. výuka heterogenních tříd a práce s žáky se specifickými
potřebami učení, Content and Language Integrated Learning (CLIL), využívání informačních technologií, rozví-
jení čtenářské gramotnosti, apod.) Cílem předmětu je seznámit studenty se současným děním v oboru a s tím
související proměnou vzdělávacích procesů. Studenti získají povědomí o vývoji a proměně oboru a nezbytnému
požadavku celoživotního vzdělávání se. Způsobilosti: Studenti
diferencují přístupy k jazykové výuce vycházející z rozličných potřeb žáků;
reflektují potřeby vycházející ze specifik učebního prostředí a individuálních potřeb žáků a adekvátně používají
vhodné výukové postupy, které respektují tyto potřeby;
vysvětlí význam základních termínů z oblasti obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL) a popíšou rozdíly
mezi výukou cizího jazyka, jiného předmětu ve výuce cizího jazyka a výukou, která integruje obsah a jazyk;
vytvoří učební jednotku, která má jak cíle obsahové tak jazykové a splňuje didaktické postupy vedoucí k jejich
naplnění včetně nástrojů hodnocení;
popíšou a vysvětlí principy, jak efektivně integrovat ICT do výuky;
vyjmenují škálu nástrojů, které mají k dispozici při integraci ICT do výuky;
volí mezi různými přístupy k využití anglické literatury pro děti vzhledem k věku a jazykové způsobilostí žáků;
navrhnou způsoby využití literatury ve výuce.
Předpoklady: Didaktika angličtiny - ME1, ME2, ME3

KAN/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření základní představy o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných
teoretickým studiem oboru. Studenti analyzují, reflektují a diskutují problematiku výuky anglického jazyka v
praxi. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
zaznamenat průběh vyučovací hodiny
popsat školní prostředí a současnou výuku anglického jazyka
částečně analyzovat pozorované postupy z pohledy jejich efektivity pro osvojení si ciziho jazyka
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Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření základní představy o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných
teoretickým studiem oboru. Studenti se seznámí s aktuální praxí respektive problematikou výuky anglického
jazyka a školním prostředím. Takovou zkušenost následně písemně reflektují. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
zaznamenat průběh vyučovací hodiny
popsat školní prostředí a současnou výuku anglického jazyka
částečně analyzovat pozorované postupy z pohledy jejich efektivity pro osvojení si ciziho jazyka
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/PRAXE Pedagogická praxe pro zahr. studenty 20 kr. Zp
370 [hod/sem]

Mgr. Danuše Hurtová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je komplexní poznání pedagogické práce učitele na 1. stupni školy základní školy v České republice.
Praxe je rovněž zacílena na studentovu schopnost pod vedením učitele připravit a zrealizovat výuku v angličtině
a tuto výuku reflektovat a uplatnit přitom vlastní znalosti a dovednosti získané během předchozího studia.
Způsobilosti: Student pod vedením učitele připraví a zrealizuje výuku předmětů v angličtině za použití dostup-
ných výukových materiálů, svoje výstupy zhodnotí a identifikuje své silné a slabé stránky jako učitele. Podílí se
na činnosti školy a zapojí se do mimoškolních aktivit jako je vedení zájmových kroužků, výlety apod. Před-
poklady: Předpokládá se, že student studuje učitelství 1. stupně a ovládá anglický jazyk na úrovni C1. Dále je
vybaven znalostí základních pedagogických principů a postupů týkajících se výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ.

KAN/SDID3 Didaktika 3 pro SŠ 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům principy výuky produktivních dovedností (mluvení, psaní) a
ukázat principy integrace všech jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na SŠ. Studenti se seznámí
se zásadami diferenciace výuky ve vztahu k potřebám žáků a to jak z hlediska jazykového tak i osobnostních
faktorů. Seznámí se s technikami a strategiemi podmiňujícími motivaci a autonomii žáků. Důraz je kladen na
výuku zaměřenou na žáka a jeho aktivní zapojení. Studenti adekvátně argumentují o vhodnosti a nevhodnosti
různých metod a technik práce a prohlubují svojí schopnost aplikovat teoretické poznatky při tvorbě příprav a
materiálů pro výuku anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Plánovat výuku produktivních jazykových dovedností - mluvení a psaní
Aplikovat teoretické poznatky v rámci plánování diferenciované výuky
Popsat strategie a činnosti podmiňující rozvoj motivace a samostatnosti u studentů anglického jazyka a vysvětlit
jejich vztah k rozvoji vybraných klíčových kompetencí
Reflektovat na potřeby vycházející ze specifik učebního prostředí a individuálních potřeb studentů a adekvátně
použít vhodné výukové postupy, které respektují tyto potřeby
Předpoklady: SDID1, SDID2

KAN/SDID4 Didaktika 4 pro SŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti v propojení s výstupovou pedagogickou praxí hodnotí své učitelské dovednosti ve vztahu ke kom-
petencím popsaných v European Portfolio for Student Teachers of Languages a sdílejí své zkušenosti formou
komunitní učební skupiny. Na základě zjištění svých silných stránek a oblastí potřeb dalšího profesního růstu a
problémů, se kterými se studenti setkali v rámci své výstupové praxe, studenti navrhují obsahovou náplň semi-
nářů a definují si cesty dalšího profesního vzdělávání ve spolupráci se spolužáky a vyučujícím. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
Vysvětlit a obhájit postupy efektivní výuky
Analyzovat výuky z různých směrů pohledů
Vyjmenovat nejméně 3 způsoby dalšího profesního růstu v oboru
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Používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu
Předpoklady: ADID1, ADID2, ADID3

KAN/SDI1 Didaktika 1 pro SŠ 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se seznámí s aktuálním vývojem vyučování cizích jazyků a jeho prioritami, získají základní te-
oretický rámec, z něhož vychází výuka cizích jazyků v globálním a lokálním kontextu. Naučí se aplikovat tyto
poznatky do dlouhodobého a krátkodobého plánování výuky a práce s učebními materiály v prostředí základního
vzdělávání. Seznámí se základními aspekty řízení třídy a jejich roli ve vyučovacím procesu anglického jazyka u
žáků na SŠ. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Vysvětlit aspekty ovlivňující proměnlivost metodiky cizích jazyků.
Vytvořit si vlastní seznam kontrolních otázek zajišťující kvalitní krátkodobé a dlouhodobé plánování výuky
vychazející z teoretických poznatků.
Analyzovat a hodnotit užitečnost výukových materiálů na základě aktuálních kriterií tzn. vycházející z potřeb
učebního kontextu (trendy, ŠVP, potřeby různých typů studentů atd.).
Začít kriticky posuzovat metodické postupy a vysvětlovat jejich vhodnost či nevhodnost pro výuku v daném
kontextu.
Navrhnout řešení různých situací spojených s řízením třídy.
Používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAN/SDI2 Didaktika 2 pro SŠ 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět studenty seznámí s didaktikou jazykových systémů (gramatiky, slovní zásoby) a receptivních
dovedností (čtení, poslech) v prostředí základního vzdělávání. Studenti se naučí vnímat roli chyby v procesu
osvojování cizího jazyka. Začínají argumentovat o vhodnosti a nevhodnosti různých metod a technik práce
a prohlubují svoji schopnost aplikovat teoretické poznatky při vlastní přípravě hodiny zaměřené na vybrané
jazykové dovednosti a poznatky a to jak individuálně tak i integrovaně. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Vysvětlit a odůvodnit volbu metod práce
Popsat principy a kroky výuky jednotlivých jazykových znalostí a dovedností (čtení, poslech)
Aplikovat teoretické poznatky výuky jednotlivých jazykových dovedností a jazykových znalostí při vlastní pří-
pravě hodiny zaměřené na jednotlivé jazykové dovednosti a poznatky a to jak individuálně tak i integrovaně
Identifikovat způsoby rozvoje klíčových kompetencí v rámci jazykových aktivit
Vyhledat v odborné literatuře a na internetu jazykové aktivity a hodnotit jejich vhodnost ve vztahu k rozvoji
jazyka jakož i klíčových kompetencí
Hodnotit své učitelské dovednosti a popsat své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických
dovednostech učitele anglického jazyka
Používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu
Předpoklady: SDID1

KAN/SZ Státní závěrečná zkouška z oboru AJ 0 kr. Szv

Doc. Justin John Quinn možný semestr: LS

Cíle: Studenti prokáží odborné vědomosti a dovednosti v kulturních a literárně vědních disciplínách anglického
jazyka se zaměřením na globální souvislosti a mezinárodní používání anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni:
prokázat znalost a porozumění, jak kultura ovlivňuje osvojení a užití druhého jazyka. diskutovat o percepci, re-
cepci a reflexi anglofonní kultury v širším kontextu kultury evropské a světové. identifikovat strategie spisovatelů,
novinářů a režisérů, kteří se zabývají anglofonní kulturou s transnacionálním přístupem.
Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných před-
mětů.

KAN/SZA Státní závěrečná zkouška z angl. studií 0 kr. Zp,Szv
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Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží znalosti a dovednosti získané během svého studia v oblasti literatury a kulturních studií.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: prokázat znalosti anglofonní kultury a jejích širších souvislostí, vysvětlit a
diskutovat o problematice komunikace mezi anglofonními a dalšími kulturami. identifikovat kulturní vztahy a
strategie, které přímo ovlivňují použití angličtiny jako globálního jazyka. Předpoklady: Získání předepsaného
počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KAN/SZB Státní závěrečná zkouška z AJ 0 kr. Szv

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží znalosti a dovednosti získané během svého studia v oblasti lingvistiky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
Určit, analyzovat a popsat vybraný gramatický, lexikální a nebo fonetický jev v textu.
Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných před-
mětů.

Podmiňující předměty: KAN/ABAK

KAN/SZD1 SZZ z teorie didaktiky 0 kr. Zp,Szv

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží odborné vědomosti z teorie didaktiky anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni: prokázat znalost a porozumění principům efektivní výuky anglického jazyka v 21. století, metodám a
technikám ve výuce jazykových znalostí a dovedností a hodnocení anglického jazyka ve vztahu k potřebám žáků
způsobům a s využitím různých nástrojů včetně informačních technologií. Předpoklady: Získání předepsaného
počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KAN/SZD2 SZZ z aplikace didaktických poznatků 0 kr. Zp,Szv

Doc. Justin John Quinn možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti prokáží prokáží znalosti a dovednosti související s přípravou učební jednotky, schopnosti obhajoby
diskuse metodických postupů na základě teoretických poznatků, schopnosti představení svého profesního vývoje.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: aplikovat teoretické poznatky výuky jednotlivých jazykových dovedností
a jazykových znalostí při vlastní přípravě hodiny zaměřené na jednotlivé jazykové dovednosti a poznatky a
to jak individuálně tak i integrovaně. rozhodovat a řešit konkrétní situace při vyučování anglického jazyka,
vysvětlit a obhájit zvolené vyučovací postupy, je schopen analyzovat potřeby vycházející ze specifik školního
prostředí a individuálních potřeb studentů diskutovat flexibilně a efektivně o problematice v oblasti didaktiky
a volí jazykové prostředky podle jazykové úrovně posluchačů. sebereflexe a sebehodnocení spojených s výukou
anglického jazyka, tzn., že rozpoznáním svých silných a slabých didaktických dovedností dokáže určit možnosti
dalšího vzdělávání na základě svých potřeb a porozumět vývoji oboru jako nezbytnému požadavku celoživotního
vzdělávání se. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně
volitelných předmětů.
Úspěšné zvládnutí předmětu SZD1.

KAN/UAN Úvod do jazykovědy 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními aspekty lingvistických studií a vytvořit znalostní základ
pro navazující předměty jednotlivých lingvistických disciplin i dalších oblastí anglistiky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- objasnit základní terminologii jednotlivých lingvistických disciplin
- rozlíšit texty ruzných typů v Aj ? z hledisek jak stylistických tak i historických
- analyzovat a interpretovat texty různých druhů a žánrů se zřetelem ke kontextovým determinantům.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
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3 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů

KAP/POL1 Politologie 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je zaměřen za seznámení se základními teoretickými, metodickými a paradigmatickými přístupy
v politologii. Politologie bude zařazena do spektra společenských věd, důraz bude kladen rovněž na kořeny
politické vědy v historických vědách. Následně budou probrána dílčí témata: teorie politického systému, političtí
aktéři, politické strany a zájmové skupiny, stranické systémy a jejich typologie, volby a volební systémy. V
poslední části kurzu budou představeny některé podobory politické vědy - politická sociologie, mezinárodní
vztahy, politická geografie. Způsobilosti: Studenti se obeznámí se základními koncepty a termíny používanými v
politologii, vytvoří se jasnou představu o politologii jako vědě a jejím úkolu. Studenti budou schopni popsat vývoj
a etablování politologie, definovat hlavní objekty jejího zájmu, jmenovat hlavní příbuzné obory a klasifikovat
subdisciplíny politologie. Studenti budou schopni popsat stěžejní politologické koncepty i politické ideologie a
uvést je do souvislosti s politickými a historickými událostmi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PP1 , KAP/ZP , UPV/POL

KAP/POL2 Politologie 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit základní modely demokratických režimů - parlamentní, prezidentský, semipre-
zidentský a konvent. Důraz bude kladen na vývoj volebního práva, vznik politických stran, aktéři politického
života a vliv politických ideologií na život společnosti. V poslední části kurzu budou představeny některé po-
dobory politické vědy - politická sociologie, mezinárodní vztahy, politická geografie. Způsobilosti: Absolvent
kurzu bude schopen interpretace základních politologických kategorií. Bude se orientovat v aktuálním politickém
dění a bude schopen uvádět jednotlivé události do vzájemných souvislostí. Bude schopen aplikace teoretických
poznatků na konkrétní případové studie. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PP2
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4 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů

KAZ/ZPPP Základy první pomoci 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Alena Pistulková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu, který je teoreticko-praktického zaměření, je poskytnout studentovi vědomosti na vědecky
podloženém základě týkající se základů první pomoci. Snaží se vysvětlit rozdělení první pomoci a funkci IZS,
seznamuje studenty se základy anatomie a fyziologie krevního oběhu, dýchacích cest, objasňuje a prakticky
ukazuje resuscitační Guidelines z r.2010 v jednotlivých modelových situacích a usnadňuje pochopení nutnosti
dodržovat vlastní bezpečnost při akutních stavech v přednemocniční péči. Způsobilosti: Student ovládá základní
vědomosti a dovednosti v ošetřování akutního ohrožení života Student umí vyhodnotit aktuální stav postiženého
Student zvládá aktivaci záchranného řetězce Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
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5 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury

KČJ/AA Česká literatura 19. stol. 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního vývoje z hlediska historického, komparativního,
souvislostního i estetického. Způsobilosti: Studenti jsou schopni pochopit historický literární vývoj, jeho sou-
vislosti literární i umělecké, souvislosti národní i mimonárodní, specifikum literární tvorby v různých obdobích.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/AB Česká literatura 19. stol. 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního vývoje z hlediska historického, komparativního,
souvislostního i estetického. Zatím jim to tam nechám. Způsobilosti: Studenti jsou schopni pochopit historický
literární vývoj, jeho souvislosti literární i umělecké, souvislosti národní i mimonárodní, specifikum literární tvorby
v různých obdobích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/BAK Bakalářská práce 12 kr. Zp

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty bakalářského studia kompetencemi potřebnými pro sestavení jednoduché práce mající
ambice k označení vědecká. Způsobilosti: Schopnost vyhledávat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat
na řešení zvoleného tématu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/CJ1 Čeština jako cizí jazyk 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy nově koncipovaného oboru a s vybranými otázkami popisu
a prezentace českého jazyka jako jazyka cílového. Frekventanti kurzu budou vedeni ke schopnosti samostatně
a tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi. V průběhu semináře vypracuje student
referát a zpracuje dílčí úkol (podklad pro práci v hodině češtiny jako cizího jazyka). Způsobilosti: Frekven-
tanti kurzu jsou schopni aplikovat bázové poznatky ve vyučovací praxi (výuka základních řečových dovednosti),
orientují se v problematice komunikativní koncepce výuky češtiny pro cizince, mají přehled o kvalitě a zaměření
vybraných dostupných učebních materiálů i o SERR a o popisech úrovní češtiny jako cizího jazyka (A1-A2-
B1-B2). Předpoklady: Předpokládá se znalost alespoň jednoho cizího jazyka, optimální je paralelní studium
bohemistiky.

KČJ/CJ2 Čeština jako cizí jazyk 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je prohloubit a rozvinout základní poznatky z kurzu ”Čeština jako cizí jazyk 1”. Pozornost bude
věnována zejména problematice popisu a prezentace mluvnice českého jazyka jinojazyčným mluvčím, rozboru
tuzemských i zahraničních učebních materiálů češtiny pro cizince a přípravě posluchačů na práci ve vyučovací
hodině českého jazyka pro cizince. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vykládat gramatiku českého jazyka
(její formální i funkční aspekty, její fungování i řečové užití) jinojazyčnému mluvčímu, dovedou vytvářet sylabus
kurzu, mají zkušenosti s přípravou na vyučovací hodinu češtiny jako cizího jazyka, umějí připravovat různé typy
cvičení, aplikují ve výuce komunikační přístup, umějí analyzovat základní příčiny nejfrekventovanějších chyb.
Předpoklady: Základním předpokladem je úspěšné absolvování kurzu ČCJ 1 a schopnost aplikovat předchozí
získané poznatky a dovednosti.

KČJ/CPP Čeština pro překladatele 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro překládání textů do českého jazyka. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- bezpečně rozlišit texty z hlediska funkčních stylů (a jejich podtypů), slohových postupů a útvarů,
- přiřadit příznakové jevy k jednotlivým stylům a žánrům,
- vybrat vhodné jazykové prostředky pro konkrétní komunikát,
- kreativně pracovat s jazykem při vytváření komunikátu,
- uplatnit zásady správného pravopisu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DA Starší česká literatura 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního vývoje z hlediska historického, komparativního,
souvislostního i estetického, v případě starší literatury i pro chápání specifičnosti literární tvorby tohoho období.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni pochopit historický literární vývoj, jeho souvislosti literární i umělecké,
souvislosti národní i mimonárodní, specifikum literární tvorby v různých obdobích. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DB Starší česká literatura 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního vývoje z hlediska historického, komparativního,
souvislostního i estetického, v případě starší literatury i pro chápání specifičnosti literární tvorby tohoho období.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni pochopit historický literární vývoj, jeho souvislosti literární i umělecké,
souvislosti národní i mimonárodní, specifikum literární tvorby v různých obdobích. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DIDL Didaktika literatury pro ZŠ 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předat studentům teoretický základ současné moderní didaktiky literární výchovy na ZŠ a základ prak-
tických dovedností učitele literární výchovy, utvořit kladný postoj studentů k učitelské profesi češtináře/ky a
k dalšímu sebevzdělávání v oborové didaktice. Formovat schopnosti kontextově transformovat poznatky věd,
především disciplín literární vědy (a lingvistiky), vývojové a pedagogické psychologie a obecné didaktiky a v ne-
poslední řadě teorie pubescentního čtenářství, se zaměřením koncipovat literární výchovu v duchu RVP ZV a při
respektu k estetickovýchovné kvalitě literární složky předmětu Čj. Seznámit je s poznatky o strategii literárněvý-
chovné práce (metodách a organizačních formách výuky) a vybavit je schopností tvořivě tyto poznatky aplikovat
v ovládnutí řídicí pozice v modelových komunikačních situacích literárního vyučování. Způsobilosti: Studenti -
chápou specifičnost literární výchovy jako estetickovýchovného procesu v kontextu dalších estetickovýchovných
předmětů (především v mezipředmětových vztazích s Hv a Vv) - uvědomují si uměleckou literaturu jako činitele
tohoto procesu, který určujícím způsobem poznamenává činitele další (žáka, učitele, učivo, koncepci vyučování),
- ovládají vzdělávací program (RVP ZV) jako rámec pro vlastní pedagogickou práci z aspektu cílů vzdělání žáka
( klíčových kompetencí), obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura (tj. očekávaných výstupů žáka a učiva), - ovládají výchovně vzdělávací strategie, které žákům
pomáhají v utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a v dosahování očekávaných výstupů, především metodiku
problémového učení, zvláště efektivní interpretační metody rozvíjející a kultivující čtenářství žáka, jeho slovesnou
tvořivost, literární a kulturní obzor, - v modelových situacích dokáží respektovat specifičnost didaktických prin-
cipů v literární výchově, v rámci principu přiměřenosti čtenářskou kompetenci, čtenářské zájmy a potřeby žáka
2. stupně ZŠ, - ovládají řídící roli v didaktické interpretaci textu, zvládají ji s respektem k jejím determinantám
ve všech jejích funkcích a modifikacích, - dokáží koncipovat tematický celek učiva z aspektu očekávaných výstupů
žáka a dosahovaných klíčových kompetencí, s uplatněním mezipředmětových vztahů a argumentačně zdůvodnit
volbu vzdělávací strategie (metod a forem literárněvýchovné práce), - znají současné učebnice literární výchovy
pro 2. stupeň ZŠ, další knižní a technické multimediální pomůcky, kriticky je hodnotí se zřetelem k požadavkům
RVP ZV, - zvládnou navrhnout a pedagogicky realizovat multimediální projekt v prostupování vzdělávacích ob-
lastí Jazyk a jazyková komunikace, resp. Český jazyk a literatura a Umění a kultura, - prakticky dokáží funkčně
využívat didaktickou techniku (interaktivní tabuli a literárněvýchovný program pro práci s interaktivní tabulí).
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Student se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test,
písemná práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DIDSŠ Didaktika literatury pro SŠ 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předat studentům teoretický základ současné moderní didaktiky literární výchovy na SŠ a základ prak-
tických dovedností učitele literární výchovy, utvořit kladný postoj studentů k učitelské profesi češtináře/ky a
k dalšímu sebevzdělávání v oborové didaktice. Formovat schopnosti kontextově transformovat poznatky věd,
především disciplín literární vědy (a lingvistiky), vývojové a pedagogické psychologie a obecné didaktiky a v
neposlední řadě teorie pubescentního čtenářství se zaměřením koncipovat literární výchovu v duchu RVPG (a
perspektivně RVPSŠ) a při respektu k estetickovýchovné kvalitě literární složky předmětu Čj. Seznámit je s
poznatky o strategii literárněvýchovné práce (metodách a organizačních formách výuky) a vybavit je schop-
ností tvořivě tyto poznatky aplikovat v ovládnutí řídicí pozice v modelových komunikačních situacích literárního
vyučování.
Způsobilosti: Studenti - chápou specifičnost literární výchovy jako estetickovýchovného procesu v kontextu dal-
ších estetickovýchovných předmětů (především v mezipředmětových vztazích s Hv a Vv) - uvědomují si uměleckou
literaturu jako činitele tohoto procesu, který určujícím způsobem poznamenává činitele další (žáka, učitele, učivo,
koncepci vyučování), - ovládají vzdělávací program (RVPG, SŠ) jako rámec pro vlastní pedagogickou práci z
aspektu cílů vzdělání žáka ( klíčových kompetencí), obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (tj. očekávaných výstupů žáka a učiva), - ovládají výchovně vzdě-
lávací strategie, které žákům pomáhají v utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a v dosahování očekávaných
výstupů, především metodiku problémového učení, zvláště efektivní interpretační metody rozvíjející a kultivující
čtenářství žáka, jeho slovesnou tvořivost, literární a kulturní obzor, - v modelových situacích dokáží respektovat
specifičnost didaktických principů v literární výchově, v rámci principu přiměřenosti čtenářskou kompetenci,
čtenářské zájmy a potřeby žáka SŠ, - ovládají řídicí roli v didaktické interpretaci textu, zvládají ji s respek-
tem k jejím determinantám ve všech jejích funkcích a modifikacích, - dokáží koncipovat tematický celek učiva
z aspektu očekávaných výstupů žáka a dosahovaných klíčových kompetencí, s uplatněním mezipředmětových
vztahů a argumentačně zdůvodnit volbu vzdělávací strategie (metod a forem literárněvýchovné práce), - znají
současné učebnice literární výchovy pro G a další typy SŠ, další knižní a technické multimediální pomůcky, kri-
ticky je hodnotí se zřetelem k požadavkům RVP, - zvládnou navrhnout a pedagogicky realizovat multimediální
projekt v prostupování vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, resp. Český jazyk literatura a Umění
a kultura, - prakticky dokáží funkčně využívat didaktickou techniku (interaktivní tabuli a literárněvýchovný
program pro práci s interaktivní tabulí). Student se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření
výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KČJ/DID1 Didaktika českého jazyka 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku jazykové
složky předmětu český jazyk a literatura v souladu s RVP ZV. Způsobilosti: Studenti jsou schopni - funkčně
propojit jazykovou a slohovou výuku s výukou literární i s výukou ostatních estetickovýchovných předmětů, jako
je výtvarná a hudební výchova, - zařadit do jazykové a slohové výuky mediální výchovu, - aplikovat metodu
dramatizace ve výuce českého jazyka, - navrhnout využití krátkého filmu v jazykové, slohové a komunikační
výuce, - uvést klady a zápory jednotlivých moderních výukových metod, - zdůvodnit vlastní návrhy moderních
výukových metod vzhledem ke stanoveným výukovým cílům a k požadavkům RVP. Student se orientuje v
problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní
zkouška atd.). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DID2 Didaktika českého jazyka 2 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a
slohové výuky v souladu s RVP ZV. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání z hlediska očekávaných výstupů učení žáka
a učiva,
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- navrhnout vyučovací hodiny slohu a komunikační výchovy různého tematického zaměření,
- volit funkčně různé organizační formy pro komunikační a slohovou výchovu,
- vhodně aplikovat, různé vyučovací metody,
- nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární,
- kriticky zhodnotit a porovnat platné učebnice českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ z hlediska jejich struktury,
obsahu učiva i metodických postupů a se zřetelem k požadavkům RVP.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DIJS Didaktika českého jazyka SŠ 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství pro SŠ kompetencemi potřebnými pro výuku jazykové složky předmětu
český jazyk a literatura v souladu s RVPG (a perspektivně RVP SŠ). Způsobilosti: Studenti jsou schopni -
analyzovat vzdělávací program (RVPG, SŠ) z hlediska očekávaných výstupů učení žáka a učiva), - navrhnout
vyučovací hodiny jazykové složky předmětu různého tematického zaměření, - volit funkčně různé organizační
formy pro jazykovou výchovu, - vhodně aplikovat, různé vyučovací metody, - nenásilně integrovat všechny tři
složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární, - kriticky zhodnotit a porovnat platné učebnice
českého jazyka pro střední školy, z hlediska jejich struktury, obsahu učiva i metodických postupů a se zřetelem
k požadavkům RVP. Student se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělá-
vání (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KČJ/DIJZ Didaktika českého jazyka ZŠ 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku českého jazyka v souladu
s RVP. Dovést studenty ke schopnosti orientovat se v didaktickém systému jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni - analyzovat vzdělávací program z hlediska očekávaných výstupů - zhodnotit význam komunikativního
pojetí vyučování českého jazyka - pružně a nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku
(jazykovou, slohovou a literární) - s ohledem na specifikum probíraného učiva a typ hodiny vhodně využívat
vyučovací metody a formy práce - preferovat sémantické hledisko při osvojování jazykových jevů - analyzovat
text na základě soustavy kritérií pro komplexní jazykový rozbor - pochopit systémové souvislosti mezi učivem
jednotlivých jazykových rovin - samostatně vypracovat přípravu na vyučovací hodinu Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DINT Didaktická interpretace liter. textu 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Brčáková možný semestr: LS

Cíle: Předat studentům teoretický základ i praktickou dovednost interpretační metody v poznávání uměleckého
textu ve vztahu významové výstavby textu a kontextů, naučit je rozlišovat literárněvědní, čtenářskou a didak-
tickou interpretaci textu, naučit je respektovat determinanty didaktické interpretace, dodržovat selektivnost a
redukčnost v postupu i výsledku interpretace a další principy didaktické interpretační práce ve vztahu k věku
žáka 2. st. ZŠ a SŠ (včetně víceletého G), k jeho čtenářské kompetenci, dovést studenty ke schopnosti variovat a
aplikovat interpretační metodiku ve vztahu k determinantám jejího užití (žánr a poetika textu, věk žáka a kom-
plexnost jeho komunikačních aktivit, vyučovací cíl v kontextu učiva literární výchovy - viz očekávané výstupy a
klíčové kompetence žáka).
Způsobilosti: Studenti
- chápou specifičnost pubescentního čtenářství - čtenářské zájmy, kompetence a potřeby žáka 2. stupně ZŠ a SŠ,
- dokáží odlišit čtenářskou, literárněvědeckou a didaktickou interpretaci uměleckého textu,
- v modelových situacích interpretace dokáží respektovat determinanty, funkce a principy didaktické interpretace
textu, ovládají řídicí roli v didaktické interpretaci textu, zvládají ji s respektem ke kompetencím žáka, k cílům
rozvoje jeho čtenářství a očekávaným výstupům v osvojení učiva,
- didaktickou interpretaci jsou schopni aplikovat ve vztahu k žánru textu, jeho historické stylovosti a k autorskému
stylu,
- dokáží koncipovat tematický celek učiva z aspektu užití metody didaktické interpretace jako metody motivační,
metody problémové ve výkladu, procvičování a opakování učiva a metody hodnotící,
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- zvládnou navrhnout a pedagogicky realizovat multimediální projekt v prostupování vzdělávacích oblastí Jazyk
a jazyková komunikace, resp. Český jazyk literatura a Umění a kultura s funkčním užití metody interpretační,
- ovládnou výchovně vzdělávací strategie s užitím interpretační metodiky, které žákům pomáhají v utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí a v dosahování očekávaných výstupů, především v rozvoji jejich slovesné tvoři-
vosti.
Předpoklady: Předpokladem osvojení metody didaktické interpretace a její následné funkční aplikace je schopnost
literárnímu dílu v prvé řadě porozumět, samostatně jej vyhodnotit jednak na základě vlastní četby, jednak díky
znalosti sekundární literatury. V opačném případě by totiž docházelo k samoúčelné aplikaci oněch tvůrčích
metod, tj. ke hře s textem - ovšem bez toho, aniž by jeho literární sdělení bylo pochopeno. Více viz položka
”Způsobilosti”.

KČJ/DISS Didaktika slohové a komun. výchovy 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství pro SŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a slohové
výuky v souladu s RVPG (a perspektivně RVP SŠ). Způsobilosti: Studenti jsou schopni - analyzovat vzdělávací
program (RVPG, SŠ) z hlediska očekávaných výstupů učení žáka a učiva), - orientovat žáky SŠ na sdělovací
záměr (vést je k výběru jazykových prostředků podle záměru, kontextu, situace a adresáta), - správně posoudit
a interpretovat komunikační účinky ústních i písemných projevů žáků, - navrhnout vyučovací hodiny slohu a
komunikační výchovy různého tematického zaměření, - volit funkčně různé organizační formy pro komunikační a
slohovou výchovu, - vhodně aplikovat různé vyučovací metody, - nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování
českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární, - kriticky zhodnotit a porovnat platné učebnice českého jazyka
pro střední školy z hlediska jejich struktury, obsahu učiva i metodických postupů a se zřetelem k požadavkům
RVP. Student se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický
test, písemná práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DISZ Didaktika slohové a komunikativ. výchovy 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty učitelství pro ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a slohové výuky
v souladu s RVP pro základní školy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni - analyzovat vzdělávací program z
hlediska očekávaných výstupů učení žáka a učiva, - vést žáky na ZŠ k pochopení podstaty komunikačního záměru
a komunikačního efektu, - žákům vysvětlit vliv objektivních a subjektivních slohotvorných činitelů při tvorbě
textu, - promýšlet a volit účinné metody práce s textem, demonstrovat přístup k různým typům reprodukce, -
uplatňovat metody produkčního slohu (při nácviku slohových postupů a slohových útvarů), - pružně a nenásilně
integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární). Student se orientuje
v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní
zkouška atd.). Předpoklady: Znalost problematiky předmětu KČJ/DIJZ.

KČJ/DL Didaktika literatury 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Novotný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se dobře orientuje v problematice didaktických zásad při výuce literatury; zvládá základní poža-
davky na adekvátní recepci textu v rovině denotátu i konotátu. Vnímá a prakticky aplikuje moderní požadavky
na práci s literárním textem s akcenty interdisciplinárních vazeb, multikulturní výchovy, enviromentální výchovy
apod. Způsobilosti: Student: - teoreticky zvládá a prakticky vhodně aplikuje moderní didaktické zásady při
výuce literatury na 1. stupni ZŠ, - dokáže vhodným způsobem pracovat s jednotlivými složkami struktury textu,
- odpovídajícím způsobem interpretuje vybrané literární texty, - je schopen prokázat vlastní individuální pří-
stup při předpokládané školní výuce (motivace, interpretace, následné činnosti apod.). Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DPRX1 Didaktika prvopočátečního čtení 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poučit o elementárním čtení, o vývoji českého slabikáře, o metodických postupech - zejména 20.a 21.stol.,
Kožíškova metoda, globální metoda, analyticko-syntetická metoda. Seznámit s nejnovějšími slabikáři a uvést
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do praxe současný nácvik čtení v první třídě. Poučit o některých poruchách čtení. Orientovat se v základních
diagnostických metodách . Plánovat a připravit vyučování. Způsobilosti: Student získá základní vědomosti
o problematice vyučování elementárního čtení. Dokáže vymezit a vysvětlit historický vývoj metod počátečního
čtení, rozpozná a zdůvodní rozdíly mezi metodami. Navrhne metodické postupy pro nácvik čtení hlásek, případně
slabik, slov a vět.Zhodnotí metodu analyticko-syntetickou a metodu genetickou. Najde vhodná cvičení a hry pro
rozvoj smyslů, dokáže navrhnout dechové, artikulační a hlasové cviky. Orientuje se v základních diagnostických
metodách. Předpoklady: Student by měl znát základy vývojové psychologie, pedagogické psychologie, speciální
pedagogiky a měl by mít dobré znalosti českého jazyka.

KČJ/DPRX2 Didaktika psaní 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poučit o předmětu psaní na 1. st. ZŠ. Vývoj latinky, analýza psacího pohybu, kvalitativní a kvantitativní
znaky písma, psací dovednosti a návyky. Osobitý rukopis, metody nácviku psaní a vyučování psaní v současné
škole. Nedostatky a poruchy psaní, výzkum dětského písma a příprava na vyučování. Způsobilosti: Před-
poklady:

KČJ/DSČ Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Samostatná práce na první fázi diplomové práce, odborné konzultace s vedoucím diplomové práce. Způ-
sobilosti: Student je schopen: aktivně užívat získaných poznatků z předchozího bakalářského studia, formulovat
výzkumné otázky, navrhnout metody výzkumu, interpretovat získaná data, formulovat závěry, pochopit nejčas-
tější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Témata diplomových prací jsou zadávána pracovníky oborových kateder. Student pod odborným vedením
vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém. Pro udělení zápočtu se vyžaduje předložení alespoň
pracovní verze diplomové práce. Způsobilosti: Student je schopen: statisticky zpracovat data, analyzovat
získaná data, interpretovat získaná data, formulovat závěry, pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a
vyhnout se jim, představit svou práci ústní formou, obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/EIA1 Morfologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Dovést studenty k pochopení českého morfologického systému, vývojových tendencí současné české morfo-
logie, k pochopení pojmů morfologie funkční i formální, k pochopení toho, jak se tvoří tvary slov a jak fungují
ve větě. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- klasifikovat slovní druhy na základě tří klasifikačních kritérií,
- objasnit primární a sekundární funkce základních slovních druhů,
- vysvětlit významy gramatických kategorií,
- odhlížet od mimojazykových skutečností při určování mluvnických kategorií jmen,
- odlišit slovesné tvary určité a neurčité,
- určit mluvnické kategorie jednotlivých slovesných tvarů,
- analyzovat text z hlediska formální i funkční morfologie,
- uvést vztahy mezi morfologickou a syntaktickou rovinou při analýze textu,
- užívat kodifikovaných tvarů jmenných i slovesných,
- na základě znalosti vývojových tendencí zhodnotit, který z variantních tvarů je progresivní. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/FFB Fonetika a fonologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se zvukovou podobou jazyka a jejím fungováním jako prostředku komunikace.
Vést studenty k pochopení stavby fonetického a fonologického systému a jeho používání v reálné mluvní situaci,
tedy k porozumění problematice produkce a percepce řeči. Způsobilosti: Studenti
- umějí zaznamenat mluvený text ve shodě s pravidly fonetické transkripce,
- jsou schopni objasnit základní fonetické a fonologické pojmy a vysvětlit jejich funkci a využití v jazyce,
- porovnají a zhodnotí jazykové prostředky psaného a mluveného textu,
- dovedou vymezit komunikační hodnotu zvukových prostředků řeči a identifikovat výslovnostní jevy stylové i
nářeční,
- ovládají zásady správné výslovnosti,
- aplikují foneticko-fonologické poznatky při studiu cizích jazyků a v oblasti řečových vad,
- analyzují mluvený text a jsou schopni zhodnotit význam užitých zvukových prostředků. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/HIG Historická gramatika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se staročeským jazykovým systémem v návaznosti na vývoj v období
pračeském a z hlediska vývoje do novočeštiny. Způsobilosti: Studenti získají základní znalosti hlavních vývo-
jových procesů ve všech jazykových rovinách češtiny, dovedou je vysvětlit, jsou schopni aplikovat poznatky při
výkladu vybraných staročeských textů. Jsou schopni samostatně interpretovat staročeský text, rozumí diachron-
nímu přístupu k jazyku, dokáží ho aplikovat při hodnocení jazykových jevů současné češtiny. Předpoklady:
Základní znalosti o vývoji jazyka. Znalost normativní mluvnice českého jazyka.

KČJ/ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty dovedností funkčně využívat informační a komunikační technologie ve všech
třech složkách předmětu český jazyk, tj. ve složce jazykové, slohové i literární. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni - porozumět kritériím kvality výukových počítačových programů, - rozlišit klady a zápory jednotli-
vých programů, - funkčně využít počítačových programů v pedagogické praxi, - odlišit důvěryhodné internetové
zdroje od nedůvěryhodných, vést žáky k funkčnímu využívání internetu, - navrhnout různé možnosti využití
Českého národního korpusu ve školní praxi, - sestavit vyučovací hodinu s funkčním využitím interaktivní tabule,
- aplikovat teoretické poznatky o e-learningu při přípravě vlastního e-learningového projektu.
Předpoklady: Standardní počítačová gramotnost.

KČJ/IDSL Interpretace děl starší české literatury 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit kompetencemi pro pochopení specifických rysů starší české literatury. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni porozumět textu starší české literatury ve věcných,historických i estetických souvislostech. Před-
poklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/ISTE Interpretace staročeských textů 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit studentovy dovednosti interpretovat staročeský text a na základě analýzy
staročeských jazykových prostředků rozšířit studentovy znalosti vývojových procesů českého jazyka. Způso-
bilosti: Studenti jsou schopni číst a vykládat staročeský text, analyzovat staročeské jazykové prostředky všech
rovin jazyka se zřetelem k vývojovým tendencím slovanských jazyků, vysvětlit současný jazykový systém jako
výsledek historického vývoje. Jsou schopni aplikovat metodu historickosrovnávací i metodu strukturalistické ja-
zykovědy. Předpoklady: Předpokladem je znalost normy současné češtiny, znalost a dovednosti získané studiem
diachronních disciplín - slavistiky a historické mluvnice.

KČJ/ITPP Interpretace textu čes. poválečné prózy 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář bude zaměřen na literární a stylistický rozbor výrazných děl a stylů české poválečné prózy. Literární
část: motivy a výstavba literárního díla, stylistická: postižení stylu jednotlivých autorů (např. Škvorecký, Vaculík,
Kundera, Páral, Hrabal, Klíma aj. - výběr autorů je dán osnovami střední školy, na základě domluvy jej lze
obohatit). Součástí semináře bude i metodika literárních rozborů vhodná pro pozdější praxi. Způsobilosti:
Student po absolvování disciplíny:
- bude schopen analyzovat a interpretovat umělecký text v kontextu ostatního autorova díla i v širším kontextu
tvůrčím či kulturně politickém
- bude schopen zaujmout zřetelnou výchozí pozici a jasně formulovat předmět, cíl, postup, hodnotící kriteria pro
zkoumání uměleckého textu
- bude schopen toto tvůrčím způsobem aplikovat
- bude schopen výsledky své práce adekvátně obhájit (zdůvodnit). Předpoklady: Základní orientace v pro-
blematice české literatury v období 1945 - 1989; vědomí o kulturně politických okolnostech literárního vývoje v
tomto období; znalost základních specifik jednotlivých komunikačních okruhů (oficiální, samizdatový, exilový),
aspoň elementární přehled o ediční činnosti v jejich rámci.

KČJ/JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je prostřednictvím jazykové analýzy textu vybavit studenta schopností orientovat se v jednotlivých
rovinách jazykového systému češtiny.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit základní lingvistické pojmy,
- zařadit jednotlivé lingvistické pojmy k rovinám jazyka, do nichž patří,
- aplikovat správně lingvistické pojmy při analýze textu z hlediska komunikační situace a výstavby textu, z
hlediska syntaktického, morfologického, lexikálně sémantického, slovotvorného a morfematického, fonetického a
fonologického, pravopisného a stylistického,
- rozlišit při analýze textu jazykové a mimojazykové skutečnosti,
- aplikovat získané vědomosti v oblasti pravopisu lexikálního, morfologického i syntaktického. Předpoklady:
Předpokládá se znalost české mluvnice a českého pravopisu (lexikálního, morfologického i syntaktického) v roz-
sahu středoškolského učiva a úrovně maturanta.

KČJ/JVPV1 Jazyková výchova v předšk. věku 1 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s procesem rozvíjení řeči a jazyka v předškolním věku, vybavit je kompetencemi po-
třebnými pro zajištění podmínek pro rozvíjení řeči a jazyka v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. Způsobilosti: Studenti jsou schopni - porozumět procesu rozvíjení řeči a jazyka v
předškolním věku, - aplikovat teoretické poznatky při vytváření optimálních podmínek pro pozitivní ovlivňo-
vání rozvoje řeči, - identifikovat případné řečové nedostatky u dětí předškolního věku, - minimalizovat možnost
vzniku poruch řeči, - diagnostikovat úroveň vyjadřování dětí, - plánovat činnosti pro rozvíjení řeči a jazyka v
souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KČJ/JVPV2 Literání výchova v předškolním věku 2 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s výběrem vhodné literatury pro děti předškolního věku a zejména s možnostmi jejího
využití při výchovné práci v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni
- porozumět literárním žánrům v literatuře pro děti,
- volit vhodné žánry vzhledem k věkovým zvláštnostem dítěte,
- aplikovat teoretické poznatky o možnostech využití textu při práci s dětmi předškolního věku,
- funkčně využívat ve výchovné práci časopisů pro děti.
- dokáže vést děti ke čtenářství, vysvětlit jim, jak knihy fungují, dokáže využívat encyklopedií a dětské ilustrace
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- při práci s textem dokáže používat vhodné metody, odpovídající RVP PV Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KČJ/KJPH Kultura jazykového projevu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Vaňková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky funkčních stylů češtiny (se zvláštním zřetelem na
funkční styl odborný a administrativní). Seznámit studenty se slohovými postupy a slohovými útvary. Naučit
je orientovat se v otázkách příznakovosti a bezpříznakovosti jazykových prostředků a ve výběru jazykových
prostředků v konkrétních komunikátech. Způsobilosti: Student se orientuje ve stylové diferenciaci jazykových
prostředků, při tvorbě textu dokáže volit jazykové prostředky odpovídající funkčně stylovému zařazení textu.
Umí rozčlenit odborný text z hlediska jeho kompoziční výstavby. Předpoklady: Základy normativní mluvnice,
základní diferenciace z hlediska funkčních stylů.

Vylučující předměty: KČJ/KJP

KČJ/KMPV Kultura mluveného projevu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjet dovednost tvorby kultivovaného mluveného projevu a různých způsobů jeho realizace při respek-
tování komunikačního záměru mluvčího. Způsobilosti: Studenti
- efektivně zacházejí s hlasem a dechem při mluveném projevu,
- využívají hlasu pro zvýšení přesvědčivosti, plasticity a emotivnosti sdělení,
- aplikují ortoepická pravidla v řeči,
- formulují své myšlenky a vyjadřují je srozumitelně a kultivovaně,
- přizpůsobují výslovnostní styl modelové komunikační situaci,
- uplatňují neverbální prostředky komunikace,
- získají a udrží pozornost posluchačů,
- analyzují vlastní přednosti a nedostatky a náležitě s nimi pracují. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KČJ/KSL4 Kapitoly ze světové literatury 4 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s literaturou 20. století, s vybranými neevropskými literaturami 20. století.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - chápat vývojové souvislosti české literatury v kontextu literárního vývoje
20. století. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/KSL5 Kapitoly ze světové literatury 5 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem národních literatur ve 20. století (literatura francouzská, anglická, německá,
ruská a sovětská, italská, americká, výrazné projevy dalších národních literatur - severské, španělské, řecké,
latinskoamerické, středoasijské). Způsobilosti: Studenti jsou schopni: -chápat vývojové tendence české literatury
v kontextu vývoje literatury 20. století. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/LB Lingvistická bohemistika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je uvedení posluchačů do základů filologické práce a do zmíněného oboru, seznámení je se
základní literturou a problematikou oboru. Kurz přináší základní charakteristiku českého národního jazyka (ty-
pologickou, stratifikační, strukturní, jazykovědnou), přibližuje jeho vznik a základní vývojové etapy, prezentuje
teorii spisovného jazyka, seznamuje s vývojem a významnými osobnostmi jazykovědné bohemistiky. Způso-
bilosti: Student dokáže zařadit češtinu do kontextu ostatních jazyků (na základě její typologie aj.) a popsat
její základní relevantní rysy, umí odlišit jazykové prostředky jak na ose spisovnost - nespisovnost, tak v rámci
spisovné češtiny (knižnost/archaičnost - neutrálnost - hovorovost), chápe jejich roli v komunikaci, adekvátně
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interpretuje roli jednotlivých variet českého národního jazyka, orientuje se v české jazykové situaci i v otázkách
jazykové kultury, rozumí základním zákonitostem jazykového vývoje, umí pojednat o základních vývojových
trendech v
lingvistické bohemistice i prezentovat dílo klíčových osobností naší bohemistiky, zvládá základy filologické práce
(zásady bibliografické citace aj.), má přehled o vybraných významných bohemistických dílech i o bázových
etapách vývoje českého jazyka. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/LIČAS Literární časopisy v poválečném období 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit reprezentativní literární časopisy 40. - 80. let minulého století coby složku reflektující kongeniálně
kulturní i politické klima periody. Pozornost bude věnována mj.: Kritický měsíčník (1945 - 1948), Obzory,
Dnešek, Akord, Vyšehrad, Kytice, Tvorba, Host do domu, Květen, Tvář, Orientace, Světová literatura, Analogon,
Rev.revue, Vokno. Způsobilosti: Studenti po absolvování disciplíny budou schopni:
- porozumět úloze časopisů a osobností s nimi spojených jako významným spolutvůrcům kulturně politického
klimatu daného historického úseku
- orientovat se v kulturně politické situaci jednotlivých period,
- využít získaných vědomostí k interpretaci či reinterpretaci literárních textů
- vnímat kulturní aktivity v širším kontextu sociálním a politickém.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/LIFIV Literatura a film 3 kr. Zp
Není 3 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Základní vyjadřovací prostředky filmového umění. Česká literatura a film. Filmové zpracování literární
předlohy jako forma interpretace. Způsobilosti: Interpretovat lit.text v jiném, tj. audiovizuálním, komunikátu.
Předpoklady: Základní orientace ve světové a čs. kinematgrafii cca od 20. let.

KČJ/LIKR Literární kritika 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prezentovat studujícím vývoj české literární kritiky. Prezentovat problematiku kritického soudu a hodnocení
literárních děl. Vést studující k orientaci ve složitém poli literární tvorby a k jejímu nezávislému a kritickému
hodnocení. Způsobilosti: Student má na základě čtenářských zkušeností zvládnout samostatné kritické myšlení,
dílo nevnímat jen obsahově nebo podle dojmové líbivosti a nelíbivosti, nýbrž určovat a analyzovat jeho hodnoty.
Předpoklady: Kulturní rozhled a orientaci v české a světové literatuře prohloubit o fundovaný kritický přístup.

KČJ/LIMLZ Literatura pro mládež ZŠ 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Brčáková možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se specifickými znaky a funkcemi literatury pro děti a mládež (LDM), s dětským aspek-
tem v historickém vývoji LDM v kontextu literatury pro dospělé. Představit ústřední žánry LDM (se zaměřením
na četbu pubescentů) a jejich význačné představitele, zvláště v české literatuře. Způsobilosti: Studenti - dovedou
odlišit intencionální literaturu pro děti a mládež od neintencionální, - znají žánry LDM, dokáží je charakterizovat
v jejich vývoji a uvést jejich význačné představitele, zvláště české, - mají přehled o historickém vývoji české LDM
v kontextu literatury pro dospělé, - orientují se v klasických autorských adaptacích folklórních předloh a umí je
odlišit od historických pretextů, - dokážou interpretovat významy dětského aspektu ve vybraném titulu LDM v
rovině tematických a jazykových složek. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/LIPČM Literatura v období protektorátu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíle: Seznámit studenty se specifiky vývoje literatury (žánrů, tematiky, uměleckých forem) v období pro-
tektorátu Čechy a Morava (dále jako PČM). Představit instituce a osoby, které měly rozhodující vliv na celý
kulturní život. Analyzovat texty na pozadí protektorátního dění. Způsobilosti: Studenti dokáží charakterizo-
vat žánrový a tematický vývoj protektorátní literatury a uvést hlavní představitele. Mají přehled o historickém
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vývoji a orientují se v jednotlivých institucích a osobách protektorátního kulturního života. Dokáží interpre-
tovat texty s ohledem na kulturně politický a literárněhistorický kontext. Předpoklady: Základní znalosti o
historickém a kulturním kontextu 30. let a v období protektorátu.

KČJ/LI19 Lit. inter. textu čes. lit. 19. stol. 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Novotný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty dovedností provádět interpretaci vybraných textů lyriky a epiky 19. stol. se zaměřením na
vývoj zvoleného jevu (pojetí času, zobrazení prostoru, charakter dialogu, pojetí postavy, autorská subjektivita,
objektivita, kompozice, funkce figur a trópů, vývoj verše a metaforiky). Způsobilosti: Student:
- je schopen samostatně řešit předmětnou problematiku,
- si průběžně zvyšuje interpretační dovednosti a čtenářskou kompetenci,
- dokáže objektivizovat a argumentačně podpořit vlastní názory a nová zjištění,
- vhodně komparuje dobovou tematiku s tematikou textů z jiných období.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/LI20 Literatura 1. pol. 20. století 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do historické, kulturní, estetické a filozofické problematiky od roku 1895 do roku 1945
na základě studia odborné literatury a beletrie. Objasnit jim literární fakta, způsoby interpretace uměleckého
textu, směřovat od analýzy k syntéze a zhodnocení kulturních, literárních a estetických hodnot. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni funkčně užívat odborných a čtenářských znalostí pro aplikaci poznatků v oblasti odborné,
kulturní, filozofické a estetické.
Předpoklady: Kulturní rozhled, čtenářské návyky, základní orientace v české a světové literatuře.

KČJ/LLTSA Lexikologie, lexikografie a tvoření slov 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty se základními pojmy a systémovými vztahy v lexikologickém systému a s fungo-
váním lexémů jako součásti textu, vést je ke klasifikaci lexikologických jevů. Kurz studentům prezentuje základy
lexikologie, analyzuje slovotvorný systém především z hlediska procesuálního, vybavuje posluchače kompetencí
analyzovat výsledek slovotvorného procesu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni objasnit funkci slova v textu
jako komplexní jednotky jazyka, vymezit lexikální systém jazyka, jeho disciplíny a jednotky, interpretovat roz-
díl mezi slovem a lexémem, demonstrovat pochopení paradigmatických a syntagmatických vztahů v lexikálním
systému jazyka, odborně popsat základní zásady lexikologické práce, funkčně užívat lexikologickou a základní
lexikografickou odbornou terminologii, kategorizovat druhy a typy slovníků, interpretovat zásady deskripce slo-
votvorného systému, analyzovat slovotvorný proces, popsat způsob a postup vzniku nových slov, aplikovat zde
získané vědomosti a dovednosti. Předpoklady: Znalost lexikologického a slovotvorného učiva v rámci maturitní
zkoušky.

KČJ/LLTSV Lexikologie a tvoření slov 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Umožnit studentům hlubší poznání lexikálního plánu jazyka, vybavit je dovedností vyhledávat a správně
klasifikovat lexikální jazykové prostředky, jejich funkce a vhodnost užití v různých typech textů, prezentovat
vývojové tendence projevující se v lexikonu současné češtiny. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- samostatně analyzovat text z lexikálního hlediska,
- klasifikovat lexikální jazykové prostředky,
- vymezit specifiku užití jednotlivých lexikálních prostředků v konkrétních komunikátech,
- porovnat funkci vybraných lexikálních prostředků v daných typech textů,
- odborně popsat záměr autora textu a záměrný vliv a působení textu na adresáta.
Využít současný lexikon a pohyb v něm jako motivační element ve výuce. Předpoklady: Absolvování předmětu
LLTSA.

KČJ/LMNŠ Literatura pro děti a mládež 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
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Mgr. Jiří Novotný možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se specifickými znaky a funkcemi literatury pro děti a mládež (LDM), s dětským aspek-
tem v historickém vývoji LDM (zvláště české), ve vztahu ke grafickému řešení knihy a k ilustrační tvorbě.
Představit ústřední žánry LDM (se zaměřením na četbu prepubescentů) a jejich význačné představitele, zvláště
v české literatuře. Způsobilosti: Studenti
- dovedou odlišit intencionální literaturu pro děti a mládež od neintencionální,
- znají žánry LDM, dokáží je charakterizovat v jejich vývoji a uvést jejich význačné představitele, zvláště české,
- mají přehled o historickém vývoji české LDM i v kontextu knižní a ilustrační tvorby
- orientují se v klasických autorských adaptacích folklórních předloh a umí je odlišit od historických pretextů,
-dokážou interpretovat významy dětského aspektu ve vybraném titulu LDM pro prepubescenty v rovině tema-
tických a jazykových složek. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/MONA Moderní metody a formy práce 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty dovedností zařazovat funkčně do vyučovacích hodin jazykové, slohové a ko-
munikační složky předmětu český jazyk moderní motivující a aktivizující metody a organizační formy výuky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- funkčně propojit jazykovou a slohovou výuku s výukou literární i s výukou ostatních estetickovýchovných
předmětů, jako je výtvarná a hudební výchova,
- zařadit do jazykové a slohové výuky mediální výchovu,
- aplikovat metodu dramatizace ve výuce českého jazyka,
- navrhnout využití krátkého filmu v jazykové, slohové a komunikační výuce,
- uvést klady a zápory jednotlivých moderních výukových metod,
- zdůvodnit vlastní návrhy moderních výukových metod vzhledem ke stanoveným výukovým cílům a k požadav-
kům RVP.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/MPU Mluvený projev učitele a žáka 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro rozvíjení komunikační schopnosti vlastních žáků z hlediska
užití mateřského jazyka jako dorozumívacího prostředku.
Naučit studenty aplikovat získané poznatky ve vzdělávacím procesu. Způsobilosti: Studenti
- ovládají správnou techniku řeči,
- využívají adekvátních nonverbálních prostředků,
- aplikují ortoepická pravidla v řeči,
- jsou schopni vytvořit kultivovaný mluvený projev s ohledem na komunikační záměr mluvčího,
- identifikují stylové i nářeční jevy ve výslovnosti vlastní i cizí,
- pohotově slovně reagují, diskutují a argumentují,
- aplikují zásady asertivní argumentace,
- umějí vést případné žáky při mluveném projevu ke správnému výběru jazykových prostředků podle záměru,
kontextu, situace a adresáta,
- jsou schopni analyzovat a zhodnotit mluvený projev žáků. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KČJ/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti (formou náslechů vyučovacích hodin a jejich analýzy) ze školní praxe.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- zaznamenat průběh vyučovací hodiny
- aktivně se podílet na analýze vyučovací hodiny
- posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem práce
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Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti (formou náslechů vyučovacích hodin a jejich analýzy) ze školní praxe.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- zaznamenat průběh vyučovací hodiny
- aktivně se podílet na analýze vyučovací hodiny
- posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem práce Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KČJ/ONSE Onomastický seminář 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Umožnit studentům hlubší poznání systémového charakteru propriálního systému, seznámit studenty se
specifikou proprií v komparaci se systémem apelativním, vybavit je znalostmi o struktuře onomastiky a o obtíž-
nějších případech propriálních forem. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- demonstrovat specifika proprií,
- klasifikovat jejich druhy a typy,
- analyzovat funkce proprií,
- uvědomovat si hranici mezi apelativy a proprii a jejich vzájemné přesahy,
- popsat systém vniřní klasifikace onomastiky,
- za pomoci odborné literatury vypracovat výklad původu vybraného propria,
- řešit ve shodě se současnou kodifikací otázky pravopisu a výslovnosti proprií.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/PARA Paraliteratura 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Zaměření na genezi a vývoj postulátů tzv. masové kultury ve spektru literárních žánrů i nové situaci
literární tvorby v tzv. mediálním světě. Kromě klasických žánrů jako rodokaps, červená knihovna či agitační
politická literatura budou analyzovány i takové žánry jako televizní a rozhlasové seriály (zejména ke vztahu k
literární předloze) a probrány teoretické aspekty daného problému. Konkrétní program bude rozšířen a upřesněn
po dohodě s posluchači. Způsobilosti: Po absolvování discipliny student bude schopen
- orientovat se v problematice geneze a vývoje postulátů tzv. masové kultury
- orientovat se ve spektru literárních žánrů a v nové situaci literární tvorby
- kvalifikovaně posoudit vztah inspirovaného uměleckého díla k dílu inspirujícímu (literární či jiná předloha)
- analyzovat, komentovat a hodnotit produkty tzv. mediální scény
- analyzovat kromě klasických žánrů (rodokaps, červená knihovna či agitační politická literatura) žánr televizního
a rozhlasového seriálu
- aplikovat získané vědomosti kreativním způsobem (vlastní tvůrčí činnost).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/PDF Přehled a poetika malých divadel 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Představit tradici, kořeny, vývojové etapy a poetiku tzv. divadel malých jevištních forem od počátku 20.
Stol. s důrazem na období 60. Let. Seznámit s pojmy literární kabaret,divadlo poezie, autorské divadlo, text-
appeal, se specifikami tvůrčích postupů a s repertoárem vybraných scén (mj. Divadlo Na Zábradlí, Semafor,
Činoherní klub, Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku) a protagonisty souborů. Způsobilosti: Studenti
budou schopni
- analyzovat div představení, charakterizovat poetiku jednotlivých souborů zvl.tzv.divadel malých forem
- porovnat inscenaci s literární předlohou, případně filmovou adaptací
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- zařadit dramatický text či jeho realizaci do širšího kulturního či kulturně politického kontextu. Předpoklady:
Zákl.orientace a informace o poetice tzv.malých scén na přelomu 50. a 60.let.

KČJ/PECP Předškol. aspekty element. čtení a psaní 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poučit o elementárním čtení a psaní. Vývoj českého slabikáře. Metodika přípravného období na čtení a psaní,
rozvoj dětské řeči a grafomotoriky. Jazykové hry a hry na rozvoj smyslů, zejména zraku a sluchu. Grafomotorická
cvičení. Způsobilosti: Student se bude orientovat v jazykové výchově předškolního věku, objasní problematiku
rozvoje grafomotoriky, dokáže připravit a zdůvodnit vhodnost kresebných cviků pro uvolňování dětské ruky,
bude dbát na správný úchop kresebného náčiní a naučí se aplikovat metodické pokyny pro práci s levorukým
dítětem. Bude znát didaktické jazykové hry a dokáže je využít k rozvoji dětské řeči, výslovnosti a k rozvoji
smyslů, zejména zraku a sluchu. Seznámí se s výukou čtení a psaní v 1. třídě a současnými učebnicemi.
Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti z vývojové psychologie, pedagogické psychologie a obecné
didaktiky. Měl by se orientovat v logopedické problematice a mít elementární lingvistické základy v českém
jazyce.

KČJ/PEZŠ Výstupová praxe ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti (formou jejich samostatných výstupů a analýzy odučených vyučovacích
hodin) ze školní praxe. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- navázat na náslechovou praxi
- samostatně zpracovávat písemné přípravy na vyučovací hodiny
- absolvovat samostatné výstupy
- provádět sebehodnocení při výstupové činnosti
Předpoklady: Úspěšné absolvování náslechové praxe na ZŠ.

KČJ/PRAV Pravopisný proseminář 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se současným pravopisným systémem v češtině, umožnit jim poznat současnou kodifikaci
pravopisu a její zdroje, pomoci s uplatněním znalostí a vědomostí z jiných rovin jazyka v rovině ortografické.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- prakticky ovládat jevy lexikálního, morfologického a syntaktického pravopisu v současné češtině
- uplatňovat princip lingvistického přístupu při odůvodňování pravopisných jevů
- reagovat na kodifikační změny v českém pravopisu v r. 1993.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/PS Public speech 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s verbálními a neverbálními prostředky mluvené komunikace a s jejich funkcí, představit
typy a formy veřejné komunikace, upevnit dovednost veřejně prezentovat zadané téma (z oblasti českých reálií
- historie, geografie, kultury atd.)
Způsobilosti: Studenti
- efektivně zacházejí s hlasem a dechem při mluveném projevu,
- využívají hlasu pro zvýšení přesvědčivosti , plasticity a emotivnosti sdělení,
- aplikují ortoepická pravidla v řeči,
- formulují své myšlenky a vyjadřují je srozumitelně a kultivovaně,
- jsou schopni vytvořit kultivovaný mluvený projev s ohledem na komunikační záměr mluvčího,
- uplatňují neverbální prostředky komunikace,
- získají a udrží pozornost posluchačů,
- analyzují vlastní přednosti a nedostatky a náležitě s nimi pracují. Předpoklady: —-

KČJ/PSŠ Výstupová praxe SŠ 2 kr. Zp
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Seminář 10 [hod/sem]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti (formou jejich samostatných výstupů a analýzy odučených vyučovacích
hodin) ze školní praxe. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- navázat na náslechovou praxi
- samostatně zpracovávat písemné přípravy na vyučovací hodiny
- absolvovat samostatné výstupy
- provádět sebehodnocení při výstupové činnosti Předpoklady: Úspěšné absolvování náslechové praxe na SŠ.

KČJ/PUCJ Práce s učebnicemi v jazyce 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky učebnice jako základního edukačního média, pokusit se vybavit je kompe-
tencí kriticky hodnotit učebnicové texty, prezentovat možnosti práce s učebnicí ve vyučovacím procesu.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni základním způsobem:
- poznat a analyzovat stávající vzdělávací program,
- kriticky hodnotit prezentaci učiva v jednotlivých učebnicích českého jazyka,
- porovnat způsob zpracování učebnicového textu v učebních materiálech,
- uvádět do vztahu výkladový text a jeho konkrétní aplikaci v učebnici,
- vyhledat didaktický cíl a záměr autora učebnice,
- kategorizovat typy cvičení,
- posoudit vhodnost či nevhodnost výběru informací v učebnici,
- obhájit svůj názor na učebnici z hlediska daného didaktického cíle.
Předpoklady: Absolvování alespoň jednoho semestru výuky didaktických disciplín v rámci magisterského studia.

KČJ/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 5 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Práce s
literaturou a informačními zdroji. Získání dat k přípravě bakalářské práce. Způsobilosti: Student je schopen:
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci, správně formulovat závěry, obhájit práci před komisí. Předpoklady:
Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KČJ/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 7 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně studuje, shromažďuje a zpracovává podklady
pro vypracování bakalářské práce. Příprava bakalářské práce. Příprava prezentace.
Způsobilosti: Student je schopen: pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat
zdroje, formulovat cíle a hypotézy, správně strukturovat bakalářskou práci, správně formulovat závěry, obhájit
práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KČJ/SČJ1 Současný český jazyk 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Dovést studenty k pochopení českého morfologického systému, k pochopení vývojových tendencí současné
české morfologie, vybavit je dovedností užívat ve spisovných projevech kodifikovaných tvarů, dovedností umět
vysvětlit žákům 1. stupně ZŠ pojmy morfologie funkční i formální.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- provést morfologickou analýzu slovních tvarů v textu,
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- identifikovat slovní druhy,
- vysvětlit různé typy slovnědruhových přechodů,
- zdůvodnit didakticky přesně jednotivé jevy pravopisu morfologického,
- provést slovotvornou a morfematickou analýzu slov.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/SČJ2 Současný český jazyk 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Na základě seznámení s tradičními českými teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového sys-
tému dovést studenty k dovednosti analyzovat správně větné celky a k dovednosti aplikovat teoretické poznatky
v pravopise syntaktickém, seznámit studenty se stylovou diferenciací českého jazyka a vybavit je dovedností volit
jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni
- identifikovat významové a formální vztahy mezi větnými členy,
- analyzovat větu jednoduchou a určit jednotlivé větné členy,
- naznačit správně stavbu věty jednoduché grafem lineárním i planimetrickým,
- porovnat tradiční závislostní a moderní sémanticky orientovanou syntax a jejich přístupy k syntaktickému
zkoumání,
- analyzovat souvětí,
- rozlišit věty hlavní a věty vedlejší,
- určit druhy vedlejších vět,
- naznačit stavbu souvětí graficky i větným vzorcem, který se používá na 1. stupni ZŠ,
- identifikovat nepravidelnosti ve stavbě větné, tj. odchylky motivované i nemotivované,
- vysvětlit podstatu nemotivovaných odchylek,
- nahradit nemotivovanou odchylku správným vyjádřením,
- psát správně interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí,
- porozumět stylové diferenciaci českého jazyka,
- volit jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/SČLA Současná česká literatura 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Synchronní výklad soudobé situace české literatury, zahrnující i charakteristiku literárního života a fe-
noménů literární kultury. Kritické recepce nových tendencí v literární tvorbě, program nejnovější básnické a
prozaické literární generace.
Způsobilosti: Studenti jsou po absolvování discipliny schopni
- orientovat se v problematice tvorby literárních dějin obecně
- interpretovat dějiny české literatury po r. 1945 včetně vývoje dramatu v kontextu kulturním, sociálním, poli-
tickém i v širším kontextu evropské či světové produkce literární
- analyzovat strukturní dominanty textu, tvůrčím způsobem je aplikovat v praktické činnosti
- vnímat umělecký text v kulturně politickém a estetickém kontextu.
- aplikovat nejnovější poznatky literární vědy
- pracovat s nejnovějšími odbornými prameny a tvůrčím způsobem je aplikovat v pedagogické či vědecké praxi.
Předpoklady: Základní orientace v kulturních, literárních i časopiseckých aktivitách půlstoletí.

KČJ/SČLB Současná česká literatura 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Synchronní výklad soudobé situace české literatury, zahrnující i charakteristiku literárního života a fe-
noménů literární kultury. Problematika postmodernismu, kritické recepce nových tendencí v literární tvorbě,
program nejnovější básnické a prozaické literární generace. Způsobilosti: Studenti jsou po absolvování disci-
pliny schopni
- orientovat se v problematice tvorby literárních dějin obecně
- interpretovat dějiny české literatury po r. 1945 včetně vývoje dramatu v kontextu kulturním, sociálním, poli-
tickém i v širším kontextu evropské či světové produkce literární
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- analyzovat strukturní dominanty textu, tvůrčím způsobem je aplikovat v praktické činnosti
- vnímat umělecký text v kulturně politickém a estetickém kontextu.
- aplikovat nejnovější poznatky literární vědy
- pracovat s nejnovějšími odbornými prameny a tvůrčím způsobem je aplikovat v pedagogické či vědecké praxi.
Předpoklady: Základní orientace v kulturních, literárních i časopiseckých aktivitách půlstoletí.

KČJ/SL Světová literatura 4 kr. Zp
Přednáška 4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního vývoje z hlediska historického, komparativního,
souvislostního i estetického. Způsobilosti: Studenti jsou schopni pochopit historický literární vývoj, jeho
souvislosti literární i umělecké, souvislosti národní i nadnárodní, specifikum literární tvorby v různých obdobích
a oblastech. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/SLMV Světová literatura pro mládež 3 kr. Zp
Není 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Brčáková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s pojmem světová literatura a s metodickými přístupy k jejímu zkoumání. Představit jim
vývoj světové literatury pro děti a mládež (LDM) v její žánrové struktuře napříč velkými národními literaturami.
Upozornit studenty na přední autory v jednotlivých národních literaturách a na jejich reprezentativní díla,
pozornost zaměřit na autory a tituly, které se v překladech staly četbou českých dětí a mládeže a ovlivnily vývoj
české LDM. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit specifičnost intencionální literatury pro děti a mládež,
- interpretovat rozdílnou kvalitu dětského aspektu ve starší literatuře a v literatuře moderní,
- aplikovat znalost žánrových a obsahových konstant světové LDM v literárněteoretickém a literárněhistorickém
kontextu v interpretaci uměleckých textů,
- demonstrovat svou čtenářskou zkušenost portfoliem o světové LDM,
- interpretovat vybraný titul světové LDM se zřetelem k českému dětskému čtenáři (pokus o literární kritiku
překladu).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/SLS Slavistika a staroslověnština 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit základní vývojové procesy v praslovanském období. Seznámit s vnějšími dějinami staroslo-
věnštiny. Vysvětlit základy staroslověnského jazykového systému. Způsobilosti: Student vysvětlí základní
praslovanské vývojové tendence, a to zejména v hláskoslovné rovině jazyka, čte a interpretuje jednoduché sta-
roslověnské texty v normalizovaném znění, objasní vztah staroslověnštiny k češtině a k ostatním slovanským
jazykům, aplikuje historickosrovnávací metodu při rekonstrukci vývoje slovanských jazyků. Dovede základním
způsobem porovnat stav staroslověnský a český v rovině morfologické, syntaktické a foneticko-fonologické. Umí
aplikovat vědomosti o jazykovém systému slovanských jazyků na češtinu a dokáže využít vědomosti a dovednosti
získané v dané disciplíně pro deskripci českého jazykového systému a při výkladech o něm. Předpoklady:
Znalost vnějších dějin českého jazyka a základních vývojových procesů češtiny od praslovanského východiska v
rozsahu předmětu Vývoj jazyka (VJB). Dovednost interpretace jazykového textu staršího vývojového období.

KČJ/SMCJC Sociokulturní minimum pro učitele 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se v sociokulturních znalostech a dovednostech spjatých s
českým kulturním kontextem. Vést studenta ke schopnosti pracovat s informacemi sociokulturního charakteru
(odbornou literaturou) a předávat tyto informace. Naučit studenta rozpoznat problematické oblasti v socio-
kulturní sféře komunikace a předcházet konfliktům, popř. ovládat komunikační strategie pomáhající konflikty
řešit, dokázat vytvořit podklady pro výuku. Způsobilosti: Student dokáže jinojazyčným mluvčím učícím se
český jazyk adekvátním způsobem předat relevantní vědomosti, dovednosti, návyky. Dovede jednat s různými
typy mluvčích, umí předcházet základním konfliktním situacím, je poučen o celé řadě národních sociokulturních



72

specifik (včetně problémových okruhů, tabuových otázek aj.). Předpoklady: Předpokládají se velmi dobré
všeobecné znalosti českých reálií.

KČJ/STB Stylistika 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Suda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s podstatou jazykového stylu jako integračního principu výstavby komunikátu. Způ-
sobilosti: Studenti jsou schopni: - pochopit syntetizující charakter stylistiky, - ovládnout základní terminologii
disciplíny, - orientovat se v soustavě funkčních stylů, - analyzovat texty jednotlivých funkčních stylů, - odlišovat
stylotvorné jazykové prostředky od prostředků neutrálních, - ovládnout základy textové syntaxe. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/SYNT Syntax 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Vaňková možný semestr: ZS

Cíle: Cílem disciplíny je uvést studenty do problematiky syntagmatických vztahů na úrovni slov a vět, objasnit
problematiku dvouvrcholové a jednovrcholové teorie věty, naučit je chápat rozdíl mezi syntaktickými vztahy na
rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové, vést je k poznání formálních prostředků vyjádření
těchto vztahů. Cílem je dále ukázat základní rozdíly v syntaktickém popisu jazyka z pohledu závislostní syntaxe
(větné členy) a z pohledu sémantické syntaxe (větné struktury).
Způsobilosti: Student je schopen vymezit základní rozdíly mezi jednovrcholovým a dvouvrcholovým chápáním
věty. Dokáže interpretovat větu z hlediska formálního i sémantického. Je schopen určovat syntaktické a sémantické
vztahy a prostředky jejich vyjadřování. Orientuje se v problematice větných členů, zvládne základní otázky
sémanticky orientované syntaxe (gramatický větný vzorec, sémantický větný vzorec)
Předpoklady: Předpokladem jsou znalosti jazykového systému češtiny z hlediska synchronního.

KČJ/SYNTX Syntax a textová lingvistika 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jana Vaňková možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta chápat problematiku nadvětné syntaxe (hypersyntaxe), modifikaci
stavby textu, naučit ho vnímat text na základě všech jeho aspektů, zejména z hlediska obsahové struktury textu a
koherence textu. Způsobilosti: Student je schopen analýzy textu z hlediska aktuálního větného členění, orientuje
se v problematice obsahově-sémantických vztahů v textu, chápe principy modifikace větné stavby textu. Orientuje
se v textu jako v základním útvaru jazykové komunikace, přesně rozlišuje pojmy text a promluva. Dokáže vymezit
náplň předmětu textová lingvistika, porozumí jednotlivým jejím pojetím. Dokáže vysvětlit pojmy komunikační
akt, jeho složky, fáze, obsahová struktura textu, významové vztahy mezi textovými jednotkami, koherence textu
(prostředky koherence textu v širším a užším slova smyslu, tematické posloupnosti). Dokáže popsat a zachytit
vývojové změny v prostředcích koherence textu. Předpoklady: Znalost syntaxe češtiny na úrovni předmětu
KČJ/SYNT.

KČJ/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KČJ/BAK

KČJ/SZNŠ Státní závěrečná zkouška NŠ 0 kr. Szv

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
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zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KČJ/TEPS Problematika odborného funkčního stylu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jana Vaňková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet texty teoreticko-odborného stylu, vést je k osvojení si znaků
charakteristických pro texty nocionálního charakteru, ke schopnosti volit náležité jazykové prostředky (zejména
prostředky lexikální a syntaktické). Způsobilosti: Student se orietuje v kompozici odborných komunikátů, zná
její pravidla a dokáže je aplikovat. Dokáže volit jazykové prostředky odpovídající odbornému funkčnímu stylu.
Pochopí principy kondenzace a intelektualizace textu. Dokáže vytvořit smysluplný, koherentní odborný text. Je
schopen opravit defektní text.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/TL Teorie literatury 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do teoretického myšlení o literatuře, především umělecké, vybavit je znalostmi o specifické
znakovosti a komunikační podstatě umělecké literatury ve všech jejích druzích a žánrech,o metodách jejího
teoretického hodnocení, dále poznatky o poetice uměleckého textu a utvářet jejich schopnost odborně text
interpretovat. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- funkčně užívat literárněteoretickou terminologii,
- orientovat se ve vývoji literárněvědecké metodologie, osvojit si základy strukturalistické metody a základy
receptivní estetiky,
- odborně popsat proces umělecké komunikace a významovou výstavbu uměleckého textu,
- aplikovat poznatky o poetice uměleckého textu v interpretační metodě,
- analyzovat a interpretovat umělecký text všech literárních druhů a žánrů se zřetelem k autorské záměrnosti v
jeho významové výstavbě a ke kontextovým determinantám.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/TP Tvůrčí psaní 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s rozmanitými způsoby uměleckého psaní. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: -
aplikovat poznatky o poetice uměleckého textu při vlastní tvůrčí činnosti - vytvářet umělecké texty pro konkrétní
cílovou skupinu - analyzovat a interpretovat umělecký text - kriticky hodnotit vlastní i cizí tvorbu - samostatně
vyhledávat podněty k tvůrčí práci Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/TSKB Teorie spis. jazyka a jazyková kultura 2 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do teoretického myšlení o spisovném jazyce, vybavit je znalostmi o základních pojmech
teorie spisovného jazyka a jazykové kultury. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- reprodukovat a vysvětlit základní pojmy teorie spisovného jazyka a jazykové kutury,
- aplikovat na konkrétní jazykové projevy poznatky o kodifikaci a jazykové kultuře,
- hodnotit jazykové projevy z hlediska jejich jazykové kultury,
- rozlišit progresivní vývoj ve spisovné češtině a negativní vývojové jevy. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KČJ/UDLB Úvod do lingvistické terminologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základní lingvistickou terminologií, pomoci jim osvojit si poznatky
o systémovém uspořádání prostředků jazyka, vyložit význam lingvistických termínů, usouvztažnit středoškolské
poznatky o zvukové stránce jazyka, o morfematice, morfologii, syntaxi, slovotvorbě, lexikologii, stylistice a nauce
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o textu. Způsobilosti: Student zvládne základní lingvistickou terminologii, osvojil si poznatky o systémovém
uspořádání prostředků jazyka, dokáže vyložit význam lingvistických termínů a zná vzájemné vztahy mezi nimi.
Předpoklady: Základní znalost normativní mluvnice.

KČJ/ÚJFNŠ Úvod do studia českého jazyka NŠ 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky současného českého pravopisu jako do systému lexikálních, morfologických
a syntaktických jazykových jevů.
Seznámit studenty s fonetickým systémem češtiny a s jeho realizací v jazykové praxi.
Vést studenty k samostatnému a efektivnímu využívání různých informačních zdrojů a k ovládnutí základní
terminologie oboru. Způsobilosti: Studenti
- identifikují pravopisné jevy v textu ve smyslu jejich typů,
- umějí vysvětlit základní principy lexikálních, morfologických a syntaktických pravopisných jevů a nejčastějších
odchylek,
- rozpoznají pravopisné nedostatky v defektním textu,
- rozumějí podstatě fonetického systému češtiny a jeho fungování v reálné mluvní situaci,
- analyzují mluvený text,
- ovládají a aplikují zásady správné výslovnosti,
- jsou schopni porovnat jazykové prostředky psaného a muveného textu a zhodnotit jejich funkci a komunikační
hodnotu,
- ovládají základní lingvistickou terminologii,
- účelně využívají odborné literatury a dalších informačních zdrojů pro rozšiřování svých znalostí. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/USL Úvod do studia literatury 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního díla z hledisek recepčních, komparativních, souvis-
lostních a estetických. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vnímat a interpretovat literární dílo v souvislotech
estetických, informativních a formativních, a to při reflexi kontinuity literárního vývoje. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/VJ Vývoj jazyka 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozšířit základní poznatky studentů o dějinách spisovné češtiny od počátků do 20.
století, na vybraných jazykových textech studenty naučit základním interpretačním dovednostem a aplikaci
diachronního přístupu ke zkoumání jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni číst a vysvětlit vybrané texty ze
všech historických období vývoje češtiny, na základě rozboru jazykových prostředků hodnotit jazykovou situaci v
různých obdobích vývoje češtiny, objasnit současnou normu spisovné češtiny i současnou jazykovou situaci jako
výsledek historického vývoje jazyka. Zvládnou základní dovednosti jazykové interpretace historického textu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/VJARZ Všestranný jazykový rozbor 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty provádět komplexní analýzu textu, a to z pohledu všech jazykových rovin
(syntaktické, slovotvorné a lexikální, slovnědruhové a tvaroslovné, zvukové a grafické). Způsobilosti: Student
prokáže dovednost provést komplexní analýzu textu. Umí charakterizovat typ textu, analyzovat jeho kompozici,
identifikovat komunikační situaci. Dokáže provádět rozbor syntaktický, slovotvorný a lexikální, slovnědruhový
a tvaroslovný, dokáže provést stylovou charakteristiku textu a vymezit užité jazykové prostředky. Je schopen
tvořit a řešit korekturní úkoly, analyzovat mluvený projev. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KČJ/VJB Vývoj jazyka 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Eva Pasáčková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do diachronní metody zkoumání jazyka. Vybavit je základními poznatky o dějinách spi-
sovné češtiny od prehistorických počátků do 20. století. Dovést je k pochopení základních vývojových procesů a
tendencí. Způsobilosti: Znalosti
Studenti charakterizují vývoj jazykové situace na našem území od počátků do poloviny 20. století,
vysvětlí vývojové proměny funkcí češtiny v závislosti na historickém vývoji české společnosti,
vyjmenují a popíší nejdůležitější prameny poznání každé vývojové etapy.
Popíší hlavní vývojové procesy hláskoslovného a morfologického subsystému českého jazyka.
Dovednosti
Studentis porozuměním čtou vybraný transliterovaný text z kteréhokoliv období vývoje češtiny,
charakterizují užité jazykové prostředky z hlediska jejich funkčnosti a z hlediska kontextu vývoje češtiny v daném
období.
Předpoklady: Znalosti
Student vysvětlí kritéria klasifikace českých hlásek. Vysvětlí slovotvorné způsoby a postupy v současné češtině.
Vysvětlí stavbu tvaru slova, morfologické významy jmen a sloves v současné češtině, deklinační a konjugační
systém současné češtiny. Klasifikuje indoevropské a slovanské jazyky.
Dovednosti
Student interpretuje komunikát současné češtiny v rovině hláskoslovné, lexikální a morfologické.

KČJ/VJBZ Vývoj jazyka 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do diachronní metody zkoumání jazyka. Vybavit je základními poznatky o dějinách spi-
sovné češtiny od prehistorických počátků do 20. století. Dovést je k pochopení základních vývojových procesů a
tendencí. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- objasnit základní pojmy jazykového vývoje,
- rozpoznat a vysvětlit příčiny základních jazykových změn,
- hodnotit jazykovou situaci v různých časových obdobích,
- aplikovat teoretické poznatky na rozbor jazykového materiálu z různých vývojových období češtiny. Předpo-
klady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/X2ZŠ Syntax 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Vaňková možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty schopnostmi analyzovat různé typy komunikátů z hlediska užitých
jazykových (syntaktických) prostředků se zřetelem na jejich funkci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni rozebrat komunikáty jednotlivých funkčních stylů, posoudit užité jazykové
(syntaktické) prostředky z hlediska jejich vhodnosti (nevhodnosti). Dokáží opravit defektní texty, správně po-
soudit komunikační účinky ústních a písemných projevů.
Předpoklady: KČJ/SYNT

KČJ/ZAJA Úvod do studia jazyka 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty jazykových oborů znalostmi obecných rysů vývoje, existence, funkcí a výstavby přiroze-
ného jazyka jako systému i jako realizace systému; naučit studenty základům současného lingvistického myšlení
a jeho historického vývoje. Způsobilosti: Studenti jsou schopni rozpoznávat jednotlivé typy jazyků podle je-
jich strukturních vlastností; chápat jazyk jako organizovanou znakovou soustavu; aplikovat vícerovinný přístup
k jazyku; rozlišit jednotky roviny langue a parole; rozpoznat a charakterizovat vztahy jednotek roviny langue
a parole; vydělit, klasifikovat a charakterizovat prostředky jednotlivých rovin jazykového systému; rozpoznat
vysoce systémově integrované (centrální) jazykové prostředky a prostředky izolované (periferní); nahlížet na
současný stav lingvistického bádání a chápat ho ve vývojových souvislostech; reflektovat zákonitosti fungování
vztahu jazyk - společnost. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KČJ/ZSČS Závěrečná státní zkouška SŠ 0 kr. Szv
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Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obsahem zkoušky je aplikace teoretických poznatků z lingvistických, literárněhistorických, literárněvědných
a didaktických disciplín na konkrétních textech. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti
prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a
aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KČJ/DS2

KČJ/ZSČZ Závěrečná státní zkouška ZŠ 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Obsahem zkoušky je aplikace teoretických poznatků z lingvistických, literárněhistorických, literárněvědných
i didaktických disciplín na konkrétních textech. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží,
že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na
řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných
a povinně volitelných předmětů.
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6 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod

KEM/STAPS Statistika pro psychology 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty základním postupům při sběru, zpracování a vyhodnocování statistických dat pro jejich
aplikovaní v psychologii. Při výuce bude hojně využíván statistický software (Excel, STATISTICA) s důrazem
na správnou interpretaci výsledků. Způsobilosti: Student je schopen:
- určit vhodný postup zpracování různých typů reálných dat,
- pomocí vhodného softwaru zpracovat data,
- správně interpretovat a prezentovat závěry šetření.
Předpoklady: Žádné.
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7 KEV-Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky

KEV/PEM Průmyslová elektronika a mechatronika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Václav Kůs, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Jeden ze základních předmětů, který ukazuje na nutnost synergie vědních disciplín. Cílem je pochopení
řízeného procesu na základě požadavku praxe.
Seznámit studenty s částmi mechatronického zařízení. Uvést studenty do problematiky ovládání mechatronických
zařízení - od kontaktového přes elektronické prvky až po moderní techologie - programovací zařízení. Představit
studentům užití v praxi. Seznámit se základy robotiky a elektromagnetické kompatibility.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu se student dokáže orientovat v mechatronickém systému. Při následných
specializovaných předmětech bude znát využití a spojení s dalšími částmi.
Uvědomí si potřebu užití elektrických strojů, elektronických analogových, digitálních a spojovacích systémů pro
řízený proces. Je si vědom užití kvalitní snímací a měřící techniky.
Dokáže se orientovat v následných studijních oborech a specializacích. Předpoklady: Předmět je koncipován
tak, že nevyžaduje žádné předchozí vysokoškolské znalosti. Stačí základy středoškolské matematiky a fyziky.
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8 KFI-Katedra filozofie

KFI/ETIP Etika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi, s nimiž pracuje
filosofická etika. Představeny budou vybrané koncepce etiky s přihlédnutím k dějinám
filosofie a také relevantní teorie psychologie morálky. Diskutována budou témata aktuální
etické problematiky (např. ekologická etika). Výklad etických kategorií je doveden k
současným etickým koncepcím a konfrontován s výsledky empirických věd, např. psychologie,
biologie apod. Způsobilosti: Studenti a studentky se obeznámí se základními kategoriemi filosofické
etiky. Rozpoznají jednotlivé způsoby zdůvodnění etiky a identifikují jejich důsledky.
Dále budou znát vlivné psychologické a biologické vysvětlení morálky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/EPU , KFI/ETH , KFI/ETH1 , KFI/ETP , KFI/ETPR

KFI/FCLO Filozofie člověka 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s (níže uvedenými) vybranými problémy a tématy filosofické antropologie
v systematické i historické perspektivě. Zároveň představí významné autory a jejich koncepce (od antických po
současné) s akcentem na jejich úvahy o člověku v jejich proměnách i vzájemných souvislostech. Způsobilosti:
Studenti budou schopni rozpoznat a charakterizovat hlavní znaky filozofie člověka a filozofické antropologie.
Zapamatují si klíčové osobnosti a pojmy z oblasti filozofické antopologie. Na konkrétních příkladech studenti
budou schopni popsat, jak ovlivnila filozofická antopologie filozofické proudy 20. století. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FCLA , KFI/FCLU , KFI/FČL , KFI/FIAH , KFI/FIAN

KFI/PCK Prameny české kultury 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vyložit studentům základní etapy utváření české kultury od příchodu Slovanů na naše území, typologii a
vývojové etapy kultury. Představit studentům historické kořeny slovanské kultury v souvislosti s křesťanstvím
se zaměřením na lidové svátky a zvyky včetně jejich transformace vlivem křesťanství, počátky české státnosti v
souvislosti s křesťanstvím a vliv reformačního a protireformačního hnutí na kulturní vývoj v Čechách. Způso-
bilosti: Studenti budou schopni vymezit a popsat základní etapy vývoje české kultury a její typologii od příchodu
Slovanů na naše území. Určit historické kořeny slovanské kultury a vysvětlit vliv křesťanství na proměny lidových
svátků a zvyků, na formování české státnosti a vliv reformačního a protireformačního hnutí na kulturní vývoj v
Čechách. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/UDF Úvod do filozofie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout úvod do filosofie a představit základní filosofické kategorie a pojmy. Způsobi-
losti: Studenti vymezí a popíší základní filosofické proudy od antiky po současnost. Rozliší jednotlivá filosofická
stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují
si, popíšou a vymezí základní filosofické kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do souvislosti fi-
losofické postoje různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály. Shrnou i
zhodnotí jejich význam pro studium historie. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FFIL , KFI/SFH , KFI/ZF
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9 KFP-Katedra finančního práva a národního hospodářství

KFP/BPATV Právní aspekty TVS 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky sportovního práva v kontextu práva občanského, obchodního, pracovního
a trestního a to v předmětu ”Právní aspekty tělesné výchovy a sportu”. Způsobilosti: Student:
- objasní právní základy z práva občanského, obchodního, pracovního a trestního a práva
sportovního
- získané poznatky aplikuje na modelové situace
- právně analyzuje životní situace a problémy vzniklé při sportovní a
tělovýchovné činnosti
vymezí a popíše podnikatelské aktivity ve sportu
- rozpozná a identifikuje nelegální praktiky ve sportu
- identifikuje a popíše občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za škodu ve sportu a
tělesné výchově
- definuje pojem doping a vymezí a popíše jeho právní úpravu
- popíše právní postavení a činnost institucí činných v oblasti sportu
Předpoklady: U studenta se předpokládá právní minimum v rámci výuky SŠ či VOŠ.
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10 KFY-Katedra fyziky

KFY/AJF Atomová a jaderná fyzika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky fyziky atomového obalu a atomového jádra. Představit jim základní zá-
konitosti kvantové mechaniky a její aplikace na atom a jeho součásti. Seznámit je s klasifikací elementárních
částic. Způsobilosti: Student dokáže vysvětlit jevy, které souvisejí s fyzikálními zákonitostmi atomového obalu
(například vznik rentgenova záření, tvar emisního spektra, vazby v molekulách, vlnové vlastnosti mikročástic,
periodickou soustavu prvků, magnetooptické jevy). Umí aplikovat pochopené zákonitosti v atomovém jádru na
pozorovatelné jevy v makrosvětě (například jaderná magnetická rezonance, radioaktivita, její využití a detektory,
urychlovače částic, jaderný reaktor a jaderná elektrárna). Dokáže vysvětlit vlastnosti jednotlivých mikročástic
na základě klasifikace a složení. Předpoklady: Student by měl ovládat základní části vysokoškolského kurzu
obecné fyziky, zvláště mechaniku a elektřinu a magnetismus. Dále by měl zvládnout základní výpočty algebry a
matematické analýzy.

KFY/EMG Elektřina a magnetismus 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ucelení a prohloubení látky z elektrostatiky.
Ucelení a prohloubení látky z elektrokinetiky - ustálený elektrický proud a a jeho zákonitosti.
Ucelení a prohloubení látky z magnetostatiky.
Propojení a vzájemná vazba elektrostatiky a megnetostatiky.
Ucelení a prohloubení látky z proměnného magnetického pole.
Propojení jevů magnetických a elektrických. Způsobilosti: Student zvládne základní představy o elektrostatic-
kém poli, umí pracovat s veličinami elektrický náboj, intenzita elektrického pole, elektrický potenciál, kapacita
kondenzátoru.
Student zvládne základní představy o elektrickém proudu v kovových vodičích, Ohmovy a Kirchhoffovy zákony.
Student zvládá základní představy o vedení elektrického proudu v plynech, kapalinách, polovodičích a ve vakuu.
Student zvládá základní představy o magnetických jevech ve vakuu a látkovém prostředí.
Student má základní představu o zákonitostech elektromagnetické indukce.
Student zvládá základní zákonitosti střídavých proudů.
Student zvládá základní představy elektromagnetického pole. Předpoklady: Předpokladem je zvládnutí stře-
doškolského kurzu z tématu ”Elektřina a magnetismus”, jeho základních veličin a zákonitostí. Student by měl
mít základní představu o propojenosti jevů elektrických a jevů magnetických.

KFY/FPL Fyzika pevných látek 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Porozumět stavbě pevných látek a roli symetrie. Poznat hlavní mechanické a tepelné vlastnosti PL. Seznámit
se se základy elektronové teorie PL. Způsobilosti: Student porozumí zákonitostem struktury pevných látek a
jejího vlivu na různé fyzikální vlastnosti.Seznámí se s experimentálními výsledky FPL. Předpoklady: Znalost
fyziky v rozsahu úvodního kursu. Elementární poznatky kvantové teorie a atomové fyziky.

KFY/FPLU Fyzika pevných látek pro učitele 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je dát studentům dostatečný základ, pokud jde o principy a techniky fyziky pevných
látek. Tématy zahrnutými do předmětu jsou struktura látek,a jejich tepelné, elektrické a magnetické vlastnosti.
Způsobilosti: Po ukončení studia předmětu student
* bude znát základní myšlenky a nástroje fyziky pevných látek a bude je schopen aplikovat v jiných oborech
* bude rozumět tomu, jakou strukturu mohou látky mít a jaké typy látek existují v pevném stavu
* bude znát fyzikální původ vlastností látek
* bude znát některé základní metody, které jsou k dispozici pro zkoumání látek
* bude schopen aplikovat získané znalosti k pochopení řady úloh ve fyzice pevných látek
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* bude schopen analyzovat problémy fyziky pevných látek při využití vhodných matematických nástrojů Před-
poklady: Student by měl být seznámen se základy fyziky, tak jak je podává úvodní výuka fyziky.

KFY/KVT Kvantová teorie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Detailně popsat vybrané poznatky a jevy z oblasti nerelativistické kvantové fyziky: jejich význam, důsledky
a matematické vyjádření (kombinace s teoretickými cvičeními). Poskytnout studentům hluboké znalosti souvise-
jícího matematického formalismu a kinematických a dynamických postulátů. Poskytnout teoretický základ pro
studium specializovaných oborů využívajících kvantovou teorii. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti
budou: rozumět principům kvantové a jaderné fyziky, včetně kvantování, kvantových čísel a energiových stavů;
znát související matematiku a matematické vztahy, včetně Diracovy notace a Schrodingerovy rovnice; schopni
použít tyto koncepty pro popis struktury atomů a jader, pro popis vlnově-částicové duality a pro ocenění jejích
důsledků pro fyzikální jevy schopni aplikovat tyto koncepty v jiných oblastech kde se používá kvantová fyzika.
Předpoklady: Dostupné všem studentům.

KFY/OPT Optika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky geometrické a vlnové optiky, seznámit je s fyzikální
podstatou světla a experimentálně předvést některé ze studovaných zákonnitostí (odraz a lom světla v optických
soustavách, interferenční, difrakční a polarizační jevy, optické klamy apod.)
Způsobilosti: Student zvládne problematiku základních zákonnitostí geometrické a vlnové optiky, orientuje se ve
fotometrii, fyziologii oka, atmosférické optice a dalších oblastech souvisejících s probíranou tématikou. Před-
poklady: Předpokládá se znalost středoškolské optiky.
Student by měl dále umět používat matematické operace a metody na úrovni předmětů MAMEF, MPF2M a
MPF3S.

KFY/PMF Přednášky z moderní fyziky 4 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se hlouběji seznámí se základy speciální teorie relativity, s hlavními myšlenkami kvantové teorie a se
základy fyziky pevných látek. Pozná některé výsledky moderní fyziky. Způsobilosti: Student dokáže formulovat
a vyložit základní poznatky STR, kvantové teorie a fyziky pevných látek. Teoretické poznatky dovede aplikovat
při výkladu soudobých fyzikálních objevů a některých přírodních jevů. Předpoklady: Student ovládá základy
klasické fyziky v rozsahu úvodního vysokoškolského kurzu. Dovede užívat matematický aparát pro fyziku.

KFY/SPFTU Seminář z progr. fyz. techn. pro učitele 4 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Zorganizovat sérii nezávislých přednášek otevřených všem studentům na aktuální výzkumná témata. Po-
skytnout studentům široký přehled atraktivních fyzikálních technologií a funkcionálních materiálů vyvinutých v
nedávné minulosti pro specifické účely. Motivovat studenty prostřednictvím otevřeného a atraktivního pohledu
na současnou aplikovanou fyziku. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti budou: schopni popsat řadu
nedávno vyvinutých fyzikálních technologií a různých typů funkcionálních materiálů; mít přehled o současných
atraktivních výzkumných tématech aplikované fyziky; schopni prozkoumat do větší hloubky jedno téma z apli-
kované fyziky (vybran z témat přednášek) a vypracovat příslušnou písemnou zprávu. Předpoklady: Nejsou
žádné požadavky na studenta .

KFY/TME Teoretická mechanika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je dát studentu
solidní základy základních metod teoretické fyziky v nejjednodušším případě teoretické mechaniky
schopnost aplikovat tyto metody v jednoduchých případech
znalost omezení deterministických modelů díky přítomnosti (deterministického) chaosu
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Způsobilosti: Absolvent tohoto předmětu by
se měl seznámit se základními metodami teoretické fyziky
se měl naučit metodám teoretické mechaniky a být schopen je použít v jednoduchých případech
měl znát problémy objevujícími se díky výskytu deterministického chaosu
Po ukončení studia předmětu student
* by měl znát základní myšlenky a nástroje teoretické mechaniky a bude je schopen aplikovat v jiných oborech
* by měl rozumět tomu, jak teoretická mechanika popisuje dynamické systémy v Lagrangeově a Hamiltonově
formalismu
* by měl umět použít Lagrangův formalismus pro popis problému dvou těles, kmitů a pro popis pohybu tuhého
tělasa
* by měl rozumět proč většina dynamických systémů vykazuje chaotické chování.
Předpoklady: Student zapisující si tento předmět by měl absolvovat základní kurs mechaniky.

KFY/TP Teorie pole a spec. teorie relativity 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s matematickým aparátem teorie pole, s maxwellovými rovnicemi a
jejich obecnými důsledky. Studenti si prohloubí znalosti elektrostatického pole, stacionárního elektromag. pole,
kvazistacionárního elektromag. pole. Získají znalosti o elektromag. vlnách, elektromag. poli v látkovém prostředí.
Dále se naučí základnímim postulátům STR., lorentzovým transformacím a jejich důsledkům. Seznámí se s
relativistickou kinematikou a dynamikou, elektrodynamikou a optikou a se základy experimentálního ověřování
STR. Získají též základní znalosti myšlenek OTR.
Způsobilosti: Student dokáže formulovat základní zákony teorie elektomagnetického pole, řešit některé úlohy a
vysvětlit fyzikální obsah teoretických vztahů. Dovede řešit některé složitější úlohy TP a STR. Předpoklady:
Student ovládá nauku o elektřině a magnetismu v rozsahu úvodního kurzu fyziky. Má základní poznatky z
diferenciálního, integrálního a vektorového počtu.
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11 KGE-Katedra geografie

KGE/AGZN Geografie zdraví a nemoci v angličtině 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Jiří Preis, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s konkrétními vazbami mezi geografickým prostředím a zdravotním stavem populace
a nastínit souvislosti mezi geografickým prostředím a šířením (či naopak nešířením) infekčních i neinfekčních
nemocí. Způsobilosti: Student je schopen: - vysvětlit souvislosti mezi zdravotním stavem obyvatelstva, pro-
středím a chováním na straně jedné, a geografických faktorů na straně druhé, - interpretovat tyto souvislosti jak
v kontextu globálního světa, tak jednotlivých regionů. Předpoklady: Znalost práce s geografickými zdroji dat.
Velmi dobrá znalost angličtiny.

KGE/EG1 Ekonomická geografie 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s prostorovou organizací ekonomických aktivit ve světě; představit prostorové rozmístění
ekonomických aktivit, ekonomických vazeb mezi místy či ekonomických změn míst či regionů; pozornost je
věnována zejména globalizačním procesům, kterými se mění ekonomická tvář krajiny. Poskytnout studentům
přehled o současné podobě primárního sektoru světového hospodářství, jeho prostorovým aspektům, problémům
a trendům včetně konkrétních případů agrárních politiky na příkladu Evropské unie a ČR. Způsobilosti:
Student:
- porozumí reálnému světu a způsobům, kterými se mění ekonomická tvář krajiny;
- rozpozná determinanty rozmístění ekonomických aktivit v prostoru stejně tak jejich regionální dopady;
- vysvětlí souvislosti rozmístění těchto aktivit s globalizačními procesy a regionální charakteristikou daného
území;
- pochopí zákonitosti prostorového rozmístění zemědělství ve světě;
- identifikuje problémy spojené s moderní zemědělskou výrobou.
Studenti studiem ekonomické geografie porozumí reálnému světu a způsobům, kterými se mění ekonomická tvář
krajiny. Předpoklady: Student by měl mít základní přehled o světových socioekonomických aktivitách (v
rozsahu učiva SŠ) a též zájem o aktuální události ve světové ekonomice.

KGE/EG2 Ekonomická geografie 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vysvětlit prostorové rozmístění průmyslové výroby ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické
faktory lokalizace se zdůrazněním změn prostorových modelů těchto aktivit v čase.
Představit prostorové rozmístění světové průmyslové produkce dle hlavních odvětví.
Způsobilosti: Student porozumí a bude schopen vysvětlit rozmístění průmyslové výroby ve světě, rozpozná de-
terminanty těchto rozmístění stejně jako jejich regionální dopady. Vysvětlí souvislosti rozmístění průmyslových
aktivit s globalizačními procesy i s regionální charakteristikou daného území. Student identifikuje problémy
spojené s moderní průmyslovou výrobou. Předpoklady: Základní znalosti a obecné předpoklady pro studium
geografie.

KGE/EG3 Ekonomická geografie 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vysvětlit prostorové rozložení dopravy ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické poměry se
zdůrazněním změn prostorových modelů dopravy v čase. Představit prostorové rozmístění světové dopravy dle
jednotlivých druhů. Vysvětlit prostorové rozmístění služeb a obchodu ve vazbě na sociální a ekonomické pod-
mínky. Představit prostorové rozmístění světového obchodu. Vysvětlit prostorové rozmístění cestovního ruchu
ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické faktory. Představit prostorové rozmístění světového ces-
tovního ruchu dle hlavních destinací. Způsobilosti: Student porozumí a bude schopen vysvětlit rozmístění
dopravy ve světě, rozpozná determinanty tohoto rozmístění stejně jako regionální dopady. Vysvětlí souvislosti
rozmístění dopravy s globalizačními procesy i s regionální charakteristikou daného území. Student identifikuje
problémy spojené s moderní dopravou. Student porozumí a bude schopen vysvětlit rozmístění obchodu, služeb a



85

cestovního ruchu ve světě, rozpozná determinanty těchto rozmístění stejně jako jejich regionální dopady. Vysvětlí
souvislosti rozmístění obchodu, služeb a cestovního ruchu s globalizačními procesy i s regionální charakteristikou
daného území. Student identifikuje problémy spojené s rozvojem cestovního ruchu. Předpoklady: Základní
znalosti a obecné předpoklady pro studium geografie.

KGE/EU Evropská unie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ukázat vývoj, současnou strukturu a potenciál (přírodní, humánní) EU, pozici EU v globálním světě.
Vysvětlit politiku EU na nadnárodní, národní i regionální úrovni.
Způsobilosti: Student má přehled o vnitřní struktuře a o potenciálu EU. Analyzuje a rozlišuje dopady politiky
EU v různých hierarchických úrovních (evropská, národní, regionální). Předpoklady: Základní geografické
znalosti Evropy, přehled o současném dění ve světě.

KGE/FG1 Fyzická geografie 1. 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Jan Kopp, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti a dovednosti z oboru fyzické geografie, konkrétně z oborů me-
teorologie, klimatologie a hydrologie. Získá základní odborné přepodklady pro další studium fyzické geografie,
regionální geografie a učitelství.
Způsobilosti: Student prokazuje základní orientaci v oborech meteorologie, klimatologie a hydrologie. Rozumí
souvislostem mezi přírodními jevy a procesy, dokáže poznatky aplikovat v jednoduchých úlohách. Má schopnost
poznatky srozumitelně vysvětlit. Dovede získat informace z uvedených oborů z relevantních zdrojů a dále je
zpracovat do odborné prezentace. Zná základní metody
výzkumu v meteorologii, klimatologii a hydrologii. Předpoklady: Student prokazuje základní znalosti geografie,
matematiky a fyziky na úrovni střední školy.

KGE/GISHG GIS v humánní geografii 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu naučit používat geografické informační systémy při humánně geografickém výzkumu, vytvá-
řet a analyzovat tématické mapy, hodnotit rozmístění objektů či jevů na základě jednoduchých geostatistických
metod, analyzovat horizontální strukturu na základě mapy využití ploch, při krajinných a socioekonomických
analýzách aplikovat vytvořený digitální model reliéfu, metody překrývání a metody mapové algebry, provádět
klasifikaci regionů na základě hodnocení atributů a vytvářet typologii regionů, analyzovat dopravní sítě a tvořit
mapu dopravní dostupnosti. Způsobilosti: Studující se naučí vytvářet a analyzovat tématické mapy, mapy
využití ploch, zvládne hodnocení rozmístění bodů a tvorbu povrchů (kontinuálního pole). Umí analyzovat digi-
tální model terénu, zvládne analýzy pomocí prostorového překrývání a pomocí mapové algebry i regionalizaci
s podporou GIS. S podporou GIS vytváří klasifikaci a typologii regionů, zvládne řešit dopravní dostupnost a
modelování dopravních sítí. Předpoklady: Studující zvládl(a) základní operace s geografickými informačními
systémy, získal(a) základní poznatky z kartografie a humánní geografie.

KGE/GMO Geografie malé oblasti 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickou analýzou přírodního i socioekonomického prostředí
malé oblasti (obce nebo mikroregionu). Způsobilosti: Studující umí:
- zpracovávat geografickou charakteristiku malé oblasti - obce nebo mikroregionu,
- spojit získané informace do geografické syntézy.
Předpoklady: Základní poznatky o fyzickogeografické sféře, obyvatelstvu na Zemi a o socioekonomické sféře.
Základní poznatky o mapách a práci s mapami.

KGE/GOS Geografie obyvatelstva a sídel 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky geografie obyvatelstva a sídel. Poskytnout přehled o rozložení obyvatelstva,
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jeho dynamice a struktuře, charakterizovat sídelní systémy. Naučit studenty pracovat s demografickými daty a
ukazateli. Vést studenty k zaujímání adekvátních postojů ke globálním problémům, souvisejícím s obyvatelstvem.
Způsobilosti: Student: - pochopí postavení oboru v systému věd a vazby na ostatní vědní disciplíny, - zvládne
odbornou terminologii předmětu, - získá přehled o základní literatuře z oborů geografie obyvatelstva a sídel a
demografie, - orientuje se ve zdrojích statistických dat o obyvatelstvu a sídlech, - chápe význam různých demo-
grafických ukazatelů, dokáže je vypočítat z primárních dat, vyhodnocovat je a dále s nimi pracovat, - pochopí a
je schopen vysvětlit různé demografické procesy a jevy, chápe souvislosti mezi nimi, - je schopen charakterizovat
strukturu obyvatelstva podle různých kritérií, - dokáže vystihnout charakteristiku různých typů osídlení, chápe
souvislosti v sídelním systému, - umí vysvětlit základní globální problémy, související s obyvatelstvem Země,
zaujímá k nim adekvátní postoje, je schopen navrhovat alespoň dílčí možnosti, které by mohly přispět k jejich
řešení. Předpoklady: Žádné.

KGE/GPL Globální problémy lidstva 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Jiří Preis, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s konkrétními výzvami soudobého globalizovaného světa. Dal-
ším cílem je dávat podněty k diskusi o současných problémech a hledání odpovědí, jak se podílet na jejich
řešení. Způsobilosti: Student prohloubí své znalosti o některých z globálních problémů. Porozumí vazbám a
bude schopen diskutovat možné přístupy k řešení na globální i lokální úrovni. Předpoklady: Schopnost orien-
tace v cizojazyčném textu. Základní povědomí o globálních problémech a ochota se zapojit do diskuse.Aktivita
v seminářích.

KGE/HGCRS Humánní a regionální geografie ČR 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Student získá základní informace o poloze České republiky, jejím obyvatelstvu a hospodářství a je scho-
pen s nimi dále pracovat. Uvědomuje si vzájemné vazby a souvislosti fyzickogeografickými poměry ČR a jejím
hospodářstvím a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími země navzájem, je schopen je vysvětlovat. Do-
káže podat humánně-geografickou charakteristiku menších územních celků (krajů, jinak definovaných regionů).
Způsobilosti: Student/ka:
- získá přehled o poloze, obyvatelstvu, sídelním systému a hospodářství České republiky, je schopen/a tato
témata na požadované úrovni odbornosti i různé hierarchické úrovni regionů vysvětlit,
- je schopen/a pracovat s různými mapami České republiky, včetně digitálních,
- zvládá terminologicky učivo,
- zná zdroje statistických dat o ČR, umí tato data zpracovávat, analyzovat a vyvozovat potřebné výsledky,
- je obeznámen/a se základní odbornou literaturou o České republice, běžně a s porozuměním s ní pracuje,
- získá přesvědčení o nutnosti neustálé aktualizace poznatků v souvislosti s vývojem společnosti a hospodářství,
- je schopen/a vybírat a aplikovat obecné poznatky do charakteristik vybraných dílčích regionů,
- v případě, že se připravuje na učitelskou dráhu, zvládá výběr informací o ČR pro potřeby didaktické transfor-
mace učiva na úrovni SŠ.
Předpoklady: Absolvování předmětů nebo znalosti v rozsahu předmětů FG1, FG2, HMG1, HMG2, HMG3.

Vylučující předměty: KGE/GČRB , KGE/HGCRZ

KGE/HGCRZ Humánní a regionální geografie ČR 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Student získá základní informace o poloze České republiky, jejím obyvatelstvu a hospodářství a je scho-
pen s nimi dále pracovat. Uvědomuje si vzájemné vazby a souvislosti fyzickogeografickými poměry ČR a jejím
hospodářstvím a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími země navzájem, je schopen je vysvětlovat. Do-
káže podat humánně-geografickou charakteristiku menších územních celků (krajů, jinak definovaných regionů).
Způsobilosti: Student/ka:
- získá přehled o poloze, obyvatelstvu, sídelním systému a hospodářství České republiky, je schopen tato témata
na požadované úrovni odbornosti i různé hierarchické úrovni regionů vysvětlit,
- je schopen pracovat s různými mapami České republiky, včetně digitálních,
- zvládá terminologicky učivo,
- zná zdroje statistických dat o ČR, umí tato data zpracovávat, analyzovat a vyvozovat potřebné výsledky,
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- je obeznáme se základní odbornou literaturou o České republice, běžně a s porozuměním s ní pracuje,
- získá přesvědčení o nutnosti neustálé aktualizace poznatků v souvislosti s vývojem společnosti a hospodářství,
- je schopen vybírat a aplikovat obecné poznatky do charakteristik vybraných dílčích regionů,
- v případě, že se připravuje na učitelskou dráhu, zvládá výběr informací o ČR pro potřeby didaktické transfor-
mace učiva na úrovni ZŠ.
Předpoklady: Absolvování předmětů nebo znalosti v rozsahu předmětů FG1, FG2, HMG1, HMG2, HMG3,
FGCRZ.

Vylučující předměty: KGE/GČRB , KGE/HGCRS

KGE/HGP Terénní praxe z humánní geografie 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem terénní praxe je umožnit studentům praktické ověření poznatků z humánní geografie v terénu.
Způsobilosti: Student porozumí socioekonomickým složkám daného regionu a bude schopen vysvětlit vzájemné
vztahy mezi těmito složkami. Předpoklady: Student by měl mít znalosti odpovídající předmětům HMG1,
HMG2 a HMG 3 a měl by být schopen propojit je do vzájmených souvislostí.

Vylučující předměty: KGE/SRGV1 , KGE/SRGV3

KGE/HIGE Historická geografie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do geografického výzkumu lokality či regionu a geografických změn během časového období.
Důraz je kladen zejména na objasnění historických kořenů současného stavu geografické organizace společnosti
v území. Způsobilosti: Student: - zvládne analyzovat literaturu a na základě poznatků z této literatury pak
najít souvislosti mezi historickými událostmi a současnou prostorovou organizací konkrétních lokalit či regionů,
- objasní historické kořeny současného stavu geografické organizace společnosti území. Předpoklady: Student
by měl umět pracovat hlavně s literaturou, texty a internetovými zdroji. Měl by mít logické myšlení a měl by
umět nalézat souvislosti mezi informacemi.

KGE/HMG1 Humánní geografie 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky geografie obyvatelstva a sídel. Studenti získají přehled o
rozložení obyvatelstva, jeho dynamice a struktuře, jsou schopni charakterizovat sídelní systémy. Naučí se pracovat
s demografickými daty a ukazateli. Jsou vedeni k zaujímání adekvátních postojů ke globálním problémům,
souvisejícím s obyvatelstvem.
Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí postavení oboru v systému věd a vazby na ostatní vědní disciplíny,
- zvládne odbornou terminologii předmětu,
- získá přehled o základní literatuře z oborů geografie obyvatelstva a sídel a demografie,
- orientuje se ve zdrojích statistických dat o obyvatelstvu a sídlech,
- chápe význam různých demografických ukazatelů, dokáže je vypočítat z primárních dat, vyhodnocovat je a
dále s nimi pracovat,
- pochopí a je schopen vysvětlit různé demografické procesy a jevy, chápe souvislosti mezi nimi,
- je schopen charakterizovat strukturu obyvatelstva podle různých kritérií,
- dokáže vystihnout charakteristiku různých typů osídlení, chápe souvislosti v sídelním systému,
- umí vysvětlit základní globální problémy, související s obyvatelstvem Země, zaujímá k nim adekvátní postoje,
je schopen navrhovat alespoň dílčí možnosti, které by mohly přispět k jejich řešení.
Předpoklady: Žádné.

KGE/HMG2 Humánní geografie 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Umožnit studentům porozumět prostorovému rozmístění světové zemědělské a průmyslové produkce, jež
je ovlivňována měnícími se fyzickogeografickými, sociálními a ekonomickými faktory, stejně tak i globalizačními
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procesy. Pozornost bude věnována změnám prostorových modelů těchto aktivit v čase. Způsobilosti: Student
porozumí a bude schopen vysvětlit rozmístění zemědělské a průmyslové výroby ve světě, rozpozná determinanty
těchto rozmístění stejně tak jejich regionální dopady, dále vysvětlí souvislosti rozmístění těchto aktivit s globali-
začními procesy a regionální charakteristikou daného území. Student též identifikuje problémy spojené s moderní
zemědělskou a průmyslovou výrobou.
Předpoklady: Student by měl mít základní přehled o světových socioekonomických aktivitách a též zájem o
aktuální události ve světové ekonomice.

KGE/HMG3 Humánní geografie 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vysvětlit studentům důležitost dopravy z lokální i globální perspektivy. Vysvětlit vztahy mezi dopravou a
geografií, diskutovat historický vývoj dopravy, představit hlavní druhy dopravy a jejich uzly a trasy a mezinárodní
a městský dopravní systém. Seznámit studenty s geografií služeb, zejména pak geografií cestovního ruchu.
Způsobilosti: Student porozumí a bude schopen vysvětlit prostorové rozmístění různých druhů dopravy (jejich
uzlů a tras) ve světě, bude schopen odůvodnit toto rozmístění z hlediska historického vývoje i přírodních a soio-
ekonomických předpokladů regionů světa, a stějně tak bude schopen vysvětlit význam dopravy pro ekonomické
aktivity člověka. Student též porozumí postavení různých regionů světa z pohledu cestovního ruchu a jeho ekono-
mickému významu pro tyto regiony. Předpoklady: Student by měl mít přehled o základních charakteristikách
různých druhů dopravy a jejich významu pro ekonomické aktivity člověka. Stějně tak je důležité, aby student
měl základní informace o atraktivitě různých lokalit a regionů světa z hlediska cestovního ruchu.

KGE/KT Kartografie a topografie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky kartografie. Představit studentům mapu jako kartografické dílo, které je
hlavní vizualizační formou vyjádření geografických jevů. Seznámit studenty se současným státním mapovým
dílem České republiky, jeho genezí a geodeticko-kartografickými základy. Způsobilosti: Student umí vysvětlit
základními termíny oboru geodézie a kartografie, zná podstatu kartografického zobrazování, zorientuje se v
souřadnicových systémech, rozumí genezi, jazyku a obsahu geografických a topografických map. Student dovede
aplikovat teoretické poznatky na tvorbu mapy v jednoduchém zobrazení. Předpoklady: Základní matematické
znalosti a dovednosti na úrovni střední školy.

KGE/MG Matematická geografie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Pavel Červený možný semestr: ZS

Cíle: Prezentovat základní charakteristiky planety Země z hlediska jejího tvaru, rozměrů, postavení ve vesmírů
a pohybů, které vykonává. Zaměřit se na důsledky pohybující se Země především z hlediska vlivu na život
člověka. Na konkrétních zajímavostech ukázat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými důsledky. Vytvořit základ
pro vzdělávání v dalších přírodovědných předmětech s důrazem na předměty geografické. Podpořit teoretickou
část praktickými výpočty především v rámci sférické trigonometrie. Způsobilosti: Studenti prezentují zákadní
charakteristiky planety Země z hlediska jejího tvaru, rozměrů, postavení ve vesmíru a pohybů, které vykonává.
Uvědomují si důsledky pohybující se Země na život člověka. Prezentují konkrétní příklady důsledků pohybující se
Země. Orientují se na nebeské sféře. Pomocí astronomických souřadnic dokáží vyjádřit polohu těles na nebeské
sféře. Matematicky řeší konkrétní situace na nebeské sféře v důsledku zdánlivých pohybů vesmírných těles.
Uvědomují si význam matematické geografie pro studium dalších přírodovědných předmětů. Předpoklady:
Zvládnutí matematickogeografické problematiky především v souvislosti s postavením planety Země ve vesmíru
a důsledky pohybující se Země na úrovni základní a střední školy.

KGE/PKG Politická a kulturní geografie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům současný stav politického, ekonomicko-geografického a kulturního rozdělení světa,
zasazený do historických souvislostí. Nastínit studentům hlavní myšlenky světové geopolitiky. Způsobilosti:
Student: - zná základní termíny z politické a kulturní geografie, - rozumí vybraným problémům současného
světa, - orientuje se na politické mapě světa, - umí interpretovat hlavní myšlenky geopolitických směrů, - dovede
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aplikovat teoretické poznatky na konkrétní státy nebo regiony. Předpoklady: Znalost práce s geografickými
zdroji dat.

KGE/RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit principy regionální politiky v různých hierarchických úrovních - evropská, národní, regionální.
Vysvětlit kritéria regionálního rozvoje s přihlédnutím k různým teoriím regionálního rozvoje a dopady regionální
politiky na regionální rozvoj českých regionů. Způsobilosti: Student má přehled o české i evropské regionální
politice, rozumí vztahu regionální politiky a regionálního rozvoje. Student dokáže vysvětlit dopady regionální
politiky na regionální rozvoj s využitím vybraných teorií regionálního rozvoje. Předpoklady: Základní před-
poklady pro studium geografie.

KGE/SGMS Statistické a grafické metody v geogr. 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní informace e o základních statistických a grafických
metodách, běžně používaných v geografii. Studenti se naučí vytvářet statistické tabulky, různá grafická znázornění
statistických údajů a teoreticky i prakticky zvládnou vytvoření základních charakteristiky statistických souborů
a další statistické metody. Způsobilosti: Student/-ka:
- zvládne zpracování statistických tabulek a různých typů grafů, a to i v digitální podobě,
- je schopen správně citovat zdroje použitých statistických dat,
- orientuje se v základní statistické literatuře a v různých zdrojích statistických informací,
- chápe význam statistiky a statistického zpracování dat pro geografii a pro praxi obecně,
- zvládá základní statistickou terminologii,
- je schopen podávat základní charakteristiky statistických souborů,
- zvládá další vybrané statistické metody (viz obsah předmětu). Předpoklady: Nejsou potřebné žádné specifické
předpoklady.

KGE/TRG Teorie a metodologie geografie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem geografického myšlení, se zařazením oboru geografie mezi vědní discipliny,
vysvětlit současné přístupy ke zkoumání geografické reality, charakterizovat základní principy vědecké geografické
práce a seznámit s jednotlivými skupinami metod výzkumu. Způsobilosti: Studující umí definovat základní
geografické pojmy, zařadit geografii mezi vědní discipliny, charakterizovat jednotlivé geografické discipliny i
geografickou organizace v hierarchickém uspořádání reality. Dokáže popsat základní geografické pravidelnosti a
geografická paradigmata.
Dále zná teoretické přístupy v současné geografii a umí popsat i prakticky využít základní formy geografického
výzkumu. Předpoklady: Studující potřebuje znát základní teoretické zákonitosti z fyzické a humánní geografie,
měl by prakticky zvládat také některé základní metody odborné práce (základní statistické metody, metody
terénního šetření, práce s GIS, kartografické metody).

KGE/UG Úvod do studia geografie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

RNDr. Jiří Preis, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní a základní informace o studiu geografie na KGE ZČU v
Plzni. Studenti se seznámí s metodami rešeše, anotace a bibliografických záznamů. Naučí se správně citovat a
odkazovat na použitou literaturua a prameny a uvedenou činnost prakticky zvládnou. Seznámí se se základními
geografickými metodami výzkumu, jazykem geografie a jeho postavením v systému vědních disciplín. Osvojí si
základní etapy geografického poznávání a dějin geografie.
Způsobilosti: Student zvládá správné používání bibliografických citaci, odkazů na zdroje a literaturu, bibliogra-
fických záznamů. Orientuje se v základních etapách vývoje geografického poznání, získal potřebné znalosti o
historii geografie. Naučí se používat základní metody geografického poznání a výzkumu. Chápe postavení geo-
grafie v systému přírodních a společenských věd, orientuje se v problemaitce objektu a předmětu geografického
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bádání. Chápe strukturu krajinné sféry, je schopen integrovat jednotlivé prvky a složky a vyvozovat vzájemné
vazby.
Předpoklady: Určeno především pro studenty, kteří si zvolili geografii jako hlavní či vedlejší studijní předmět.
Středoškolské znalosti z geografie.

KGE/ÚP Územní plánování a urbanismus 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem urbanismu od starověku do poč. 21. století, s urbanistickou koncepcí města
(bydlení a občanská vybavenost, výroba - průmysl - zemědělství, doprava, technická infrastruktura, rekreace),
s tvorbou dokumentů územního plánování (subjekty a účastníci v tvorbě územních plánů, úrovně územního
plánování). Objasnit realizaci územního plánování v praxi a seznámit s nástroji uplatňování územních plánů v
kontextu aktuálního zákona o územním plánování a stavebním řádu a prostorově-plánovacích diskusí v rámci
EU. Způsobilosti: Student je schopen:
- odborně diskutovat základní otázky urbanismu a městského a regionálního plánování (územního a strategického
plánování měst a regionů);
- používat (aplikovat) jednotlivé nástroje a postupy územního a strategického plánování měst a regionů; Před-
poklady: Žádné.

KGE/VMEGS Výchova k myšlení v glob. souvislostech 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem předmětu je obrátit pozornost studentů na globální problémy lidstva a globalizaci, vést je k
jejich sledování, k zamýšlení se nad těmito problémy a nad možnostmi přispění k jejich řešení v obecné i osobní
rovině. Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí, dokáže vysvětlit a v kontextu aplikovat pojmy globalizace, globální problémy lidstva, globalizace v
obchodě, v ekonomice, v kultuře atd., lokální a regionální problémy ve vztahu k globálním problémům,
- umí zařadit časově vznik procesu globalizace a pojmenovat jeho hlavní aktéry,
- kriticky posuzuje pozitivní a negativní stránky globalizace, její perspektivy,
- důkladně zvažuje s kriticky posuzuje informační zdroje, týkající se globálních problémů, snaží se ověřovat jejich
věrohodnost a pravdivost,
- základě analýzy jednotlivých příkladů dokáže posoudit vliv globalizace na vybrané státy, národy, oblasti (mo-
delově),
- snaží se realisticky posuzovat dopady růstu populace světa (problémy sociální, zdravotnické, ekonomické, ekolo-
gické. . .),
- dokáže pojmenovat, posoudit a zvážit možné dopady globálních problémů, týkajících se bezprostředně člověka i
jako jednotlivé lidské bytosti (problém šíření nemocí a drog, problém chudoby, problematika terorismu, problémy
ilegální migrace lidí ap.) na společnost (v globálním a regionálním pohledu) i na jednotlivce,
- hledá, identifikuje a chápe globální změny a problémy v životním prostředí, snaží se pochopit a svojí možnou
mírou přispět k jejich neprohlubování, zvažuje možné strategie citlivé exploatace přírodních zdrojů, snaží se
svými postoji v životě přispívat k trvale udržitelnému rozvoji, dokáže své postoje vysvětlit a obhájit,
- posuzuje a odhaduje realisticky aktuálnost, naléhavost či poten- cionalitu různých globálních problémů,
- snaží se chápat národnostní a náboženské aspekty, související s globalizačními procesy, chápe nut-nost multi-
kulturní výchovy, je tolerantní,
- chápe problémy současné Evropy, proces vzniku evropanství a potřebnou protiváhu v uvědomění si specifik
jednotlivých oblastí, národů, kultur.
Rozvíjeny jsou především kognitivní procesy, související s pochopením globálních problémů, kompetence k sa-
mostatnému studiu a řešení problémů, kompetence občanské a částečně komunikativní. Student/ka jsou vedeni
k utváření adekvátních postojů ke sledované problematice na základě rozvoje poznání.
Předpoklady: Student nemusí prokazovat žádné specifické předpoklady.
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12 KGM-Katedra geomatiky

KGM/GK Geografická kartografie 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Absolvent předmětu KMA/GKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení
na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), současnými tematickými mapami a především s
kartografickými interpretačními metodami s důrazem na geografickou kartografii. Způsobilosti: Absolvent
předmětu by se měl orientovat v kartografické odborné terminologii, měl by mít ucelený přehled o kartografických
dílech a technikách. Student by měl být schopný na základě analýzy vstupních dat zvolit odpovídající způsob
kartografického vyjádření a vytvořit správnou mapu nebo jiný kartografický produkt.
Předpoklady: Student by měl mít základní povědomí o geografické a kartografické problematice získané na střední
škole (úroveň gymnázií) a v předchozím studiu na ZČU.

KGM/GKMZD Kartografické metody zpracování geodat 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Jan Ježek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Základy matematické kartografie - souřadnice užívané v geodézii a kartografii. Odvození zobrazovacích rovnic
vybraných kartografických zobrazení. Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli. Kartografická zobrazení
užívaná na území ČSR a ČR (zobrazení Křovákovo, Cassini-Solnerovo, Gauss-Krügerovo, Sanson-Flamsteedovo,
UTM). Globální souřadnicové systémy (obecné vlastnosti), způsoby jejich vzájemných transformací a jejich
přesnost. Způsoby transformací v prostředí geografických informačních systémů. Způsobilosti: - Seznámení se
základy matematické kartografie.
- Matematické kartografie a referenčních souřadnicových systémů ve vztahu ke geodatům.
- Seznámení s matematickými metodami transformace referenčních souřadnicových systémů.
- Praktické seznámení s dostupným software pro zpracování dat z hlediska matematické kartografie.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KGM/UGI Úvod do GIS 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Karel Jedlička, PhD. možný semestr: LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informač-
ních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy
prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.
Způsobilosti: - Povědomí o teoretickém pozadí geografických informačních systémů.
- Získání základních praktických dovedností v ovládání konkrétního geografického software.
- Pochopení práce v grafickém uživatelském rozhraní geografických informačních systémů.
- Získání přehledu o základních geografických datových sadách dostupných na internetu pro oblast ČR. Před-
poklady: Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětech KMA/TGI, KMA/PDB, KMA/APA, a
KMA/AGI.
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13 KHI-Katedra historie

KHI/ABV Antika a Blízký východ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vytvořit povědomí o materiálním, kulturním a společenském vývoji v pravěku na základě interpretace
hmotných pramenů. Prohloubit znalost studentů o problematice starověkých civilizací Egypta, Blízkého Východu
a dalších staroorientálních říší. Rozšířit znalosti studentů o antickém světě, objasnit jeho význam pro další vývoj
lidstva i provázanost se současným světem. Způsobilosti: Student si podstatně rozšíří znalosti problematiky
vzniku a střetů starověkých civilizací. Analyzuje základní interpretační koncepce dějin lidské civilizace s důrazem
na starověk. Zhodnotí významná díla současné historiografie zaměření na starověk. Zdůvodní příčiny rozvoje
a pádu starověkých říší. Zdůvodní návaznost dnešní i středověké a novověké Evropy na antické civilizaci a
blízkovýchodní civilizaci a kultuře i jejich současné odmítání. Předpoklady: Orientace v nejstarších dějinách
lidstva, znalost elementárních pojmů, základní chronologie a historické geografie - vše na bakalářské úrovni.

KHI/ARCZČ Architektura západních Čech 2 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem a specifiky západočeské historické architektury, zejména přiblížit nejvýznam-
nější památky a klíčové architekty. Způsobilosti: Absolvent kurzu rozpozná jednotlivé historické slohy a dokáže
zhodnotit zvláštnosti vývoje západočeské architektury v proměnách času. Vysvětlí ekonomické, sociální a kul-
turní příčiny, které vedly ke změnám stavebních slohů. Rozpozná a porovná vývojové rysy jednotlivých staveb.
Předpoklady: Předmět již nebude součástí studijního programu.
Základní orientace v historické architektuře a jednotlivých slohových období s apliakcí na vývoj kulturní krajiny.

KHI/ATR 20. století: věk autoritativních režimů 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prohloubit a na vybraných tématech představit a objasnit úzkou souvislost moderních dějin se současnými
událostmi a upozorní na rozšířené možnosti práce s publikovanými dokumenty, filmovými a zvukovými záznamy,
stejně jako na práci s CD a DVD ROM, vyhledáváním obrazových a textových materiálů na internetu, jejich
další zpracování a použití ve vyučování. Kurs v rámci diskusí nabídne možné způsoby výkladu nejnovějších dějin.
Způsobilosti: Absolvent kurzu definuje změny světové politiky způsobené výsledky první světové války. Objasní
příčiny nástupu a realizace extrémistických socialistických a nacionalistických režimů (komunismus, nacionální
socialismus, fašismus). Popíše sovětský bolševický režim, porovná jej s dašími totalitními systémy. Popíše vznik
tzv. studené války a ”rozděleného světa”. Popíše sovětskou koloniální říši, metody teroru v jednotlivých komunisty
ovládaných zemích a srovná je s vývojem v západním světě. Analyzuje příčiny vzniku světových krizí a objasní
jejich vliv na současné dění. Vymezí důležité mezníky světových dějiny 20. století. Předpoklady: Orientovat
se v příčinách, průběhu a výsledcích Velké války, chápat přeryv, který znamenal počátek ”krátkého dvacátého
století” i rostoucí vzájemnou provázanost světové politiky, která nezačala německou kapitulací, znalost vzestupu
totalitních mocností a autoritativních států, jakož i průběhu a výsledků druhé světové války včetně dvojí role
Sovětského svazu - spojence jak Třetí říše, tak později i Západu, představuje nezanedbatelnou přednost pro
studium dějin 20. století.

KHI/BAP1 Bakalářská práce 1 6 kr. Zp

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Úvodní kontaktní výuka v oblastech: práce s odbornou literaturou a archívními materiály, poznámkový
aparát, citace zdrojů, formulace cíle a hypotézy, metod, syntéza, závěru, resumé, klíčová slova, abstrakt, zásady
stylizace odborné práce. Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce a předklání dílčích výsledků práce. V
případě potřeby a vyžaduje-li si to téma práce, spolupracuje školitel s odborníkem z katedry pedagogiky nebo z
katedry psychologie. Způsobilosti: Student je schopen pracovat s odbornou literaturou a archívními materiály,
užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, formulovat cíle a hypotézy, správně strukturovat bakalářskou
práci, správně formulovat závěry, obhájit práci před komisí.
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Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KHI/BAP2 Bakalářská práce 2 6 kr. Zp

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru jeho schop-
nost formulovat a prezentovat výsledky své práce ve formě vědeckého pojednání. Školitel vede studenta cestou
pravidelných individuálních či skupinových konzultací k vypracování bakalářské práce. Školitel poskytne zá-
věrečnou supervizi práce ? jak textu samotného, tak přípravy strategie obhajoby práce. V případě potřeby a
vyžaduje-li si to téma práce, spolupracuje školitel s odborníkem z katedry pedagogiky nebo z katedry psychologie.
Způsobilosti: Student je schopen pracovat s odbornou literaturou a archívními materiály, užívat poznámkový
aparát, správně citovat zdroje, formulovat cíle a hypotézy, správně strukturovat bakalářskou práci, správně for-
mulovat závěry, obhájit práci před komisí. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce,
pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů
rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KHI/CEPR Česká krajní pravice v historii 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Martin Černý možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem českého krajně pravicového hnutí, jeho projevy a odliš-
nostmi v pojetí současných pravicových stran a skupin. Jednotlivé fáze:
1. Český politický život před rokem 1848. 2. Český politický život po roce 1848. 3. Český politický život před
rokem 1867 4. Český politický život po roce 1867. 5. František Palacký. 6. František L. Rieger. 7. Staročeši v.
mladočeši. 8. Tomáš G. Masaryk. 9. Český politický život na počátku 20. století. 10. Český politický život v
letech 1918 - 1939. 11. Český politický život v létech 1945 - 1989. 12. Český politický život v 90. letech 20. století.
13. Český politický život v současnosti . Způsobilosti: Student zvládne základní politologickou terminologii,
dále pak problematiku dějin politických stran a hnutí v průběhu 19. a zejména 20. století. Předpoklady:
Základním předpokladem je schopnost studenta orientovat se v rozdělení politických stran a politickém dění v
19.a 20.století.

KHI/CSSRR Český stát a Svatá říše římská 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit základní vývojové tendence a epochy raného a vrcholného středověku v Evropě s přihlédnutím
k vývoji mimoevropských oblastí a civilizací (arabská říše a islám, Indie, Čína ad.). Prohloubí znalost historic-
kého vývoj v českých zemích od doby raného středověku do konce sledovaného období. (politický, ekonomický,
kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život ve středověku). Způsobilosti: Student
získá detailní vhled do problematiky evropských středověkých dějin, objasní problematiku některých speciálních
politických, věroučných i ekonomických vztahů tohto období. Analyzuje příčiny církevního schismatu a dalších
rozporů uvnitř katolické církve. Popíše základy evropského humanismu. Ukáže rozpory i možnosti spolupráce
středověkého českého státu a Svaté říe římské. Zdůvodnípříčiny úpadku středověké společnosti a pokusy o ná-
pravu. Charkatrizuje středověkou společnost i každodenní život jednotlivých vrstev. Předpoklady: Zevrubná
orientace v českých i světových dějinách raného a vrcholného středověku odpovídající úrovni bakalářského studia
historie.

KHI/ČNO1H České dějiny novověku (17. stol-1918) 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit historický vývoj v českých zemích od doby po třicetileté válce po první polovinu 19. století
(politický, ekonomický, kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život). Prezentovat
způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a kritiku různých
názorů na vybrané otázky českých novověkých dějin. Poskytnout přehled o vývoji obrazu událostí v českém
historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro prezentaci prací
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studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky
tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Způsobilosti: Student dokáže zpřehlednit historický vývoj v českých zemích v době raného novověku (od doby
po třicetileté válce po první polovinu 19. století)
události a jejich obraz v historickém vědomí analyzuje, diskutuje o nich
orientuje se v různých názorech a pohledech na historické události vymezeného období
porovnává a zasazuje domácí události do širšího kontextu evropských a světových dějin
aplikuje poznatky z přednášek a seminářů k tomuto období pro vzdělávání či jiné další využití
samostatně používá prameny a literaturu k tomuto historickému období a aplikuje je v praxi
Předpoklady: Základní kurz k první části českých dějin novověku navazuje chronologicky a metodologicky na
výklad dějin v předmětu věnovaném českému středověku a raného novověku. Je určen pro oborové studenty i
zájemce o dějiny novověku z jiných oborů.

KHI/ČNO2H České dějiny novověku (17. stol-1918) 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit historický vývoj v českých zemích od druhé poloviny 19. století po první světovou válku a
vznik republiky (politický, ekonomický, kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život)
Prezentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a
kritiku různých názorů na vybrané otázky českých dějin druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého.
Poskytnout přehled o vývoji obrazu událostí v českém historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných
pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je
představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové
didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student (ka):
dokáže zpřehlednit historický vývoj v českých zemích ve vymezeném období (2. polovina 19. století - 1918)
události a jejich obraz v historickém vědomí analyzuje, diskutuje o nich a hodnotí je
orientuje se v různých názorech a pohledech na historické události vymezeného období
porovnává a zasazuje domácí události do širšího kontextu evropských a světových dějin
aplikuje poznatky z přednášek a seminářů k tomuto období pro vzdělávání či jiné další využití
samostatně používá prameny a literaturu k tomuto historickému období a aplikuje je v praxi Předpoklady:
Předmět obsahově, metodicky i v hodnocení navazuje na předmět ČNO1H. Proto je doporučen zejména oborovým
studentům, kteří absolvovali i tuto první část.

KHI/ČSNN Československé dějiny 1918 - 1945 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit příčiny a okolnosti vzniku Československé republiky a její dvacetiletou existenci, peripetie vý-
voje i důvody jejího zániku a objasnit události na území zničeného státu - protektorátu, sudetoněmecké župě,
Slovenské republice. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se
školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student vysvětlí vznik samostatného státu
nejen jako důsledek prohry Centrálních mocností.
Popíše národnostní a sociální problematiku Československé republiky jako významný faktor dalšího vývoje.
Analyzuje vliv negativistických politických stran (DNP, DNSAP, SdP, KSČ). Porovná vývoj v ČSR s ostatními
středoevropskými státy. Vymezí možnosti československé zahraniční politiky ve 20. a 30. letech a v období
kolem mnichovské krize. Objasní rozdílnou interpretaci tzv. Druhé republiky v české historiografii a porovná
komunistické hodnocení První republiky s fakty. Zhodnotí důsledky druhé světové války pro další existenci a
politické směřování Československa. Předpoklady: Netoliko základní znalost vývoje středoevropského regionu,
zejména Rakouska - Uherska před i během první světové války, základní orientace v soudobém světovém dění. . .

KHI/ČST1H České dějiny středověku (do 17. stol.) 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit historický vývoj v českých zemích od doby raného středověku po dobu lucemburskou (politický,
ekonomický, kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život ve středověku). Prezentovat
způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a kritiku různých
názorů na vybrané otázky českých středověkých dějin. Poskytnout přehled o vývoji obrazu událostí v českém
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historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro prezentaci prací
studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky
tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Způsobilosti: Student(ka):
dokáže zpřehlednit historický vývoj v českých zemích ve vymezeném období (raný středověk až vláda Lucem-
burků)
události a jejich obraz v historickém vědomí analyzuje, diskutuje o nich
orientuje se v různých názorech a pohledech na historické události vymezeného období
porovnává a zasazuje domácí události do širšího kontextu evropských a světových dějin
aplikuje poznatky z přednášek a seminářů k tomuto období pro vzdělávání či jiné další využití
samostatně používá prameny a literaturu k tomuto historickému období a aplikuje je v praxi
Předpoklady: Základní kurz k první části českých dějin středověku navazuje chronologicky na výklad starších
českých dějin. Je určen pro oborové studenty i zájemce o dějiny středověku z jiných oborů.

KHI/ČST2H České dějiny středověku (do 17. stol.) 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit historický vývoj v českých zemích od doby husitské po třicetiletou válku (politický, ekonomický,
kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život ve středověku). Prezentovat způsob a
metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a kritiku různých názorů
na vybrané otázky českých dějin pozdního středověku a raného novověku. Poskytnout přehled o vývoji obrazu
událostí v českém historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro
prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení
problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Způsobilosti: Student (ka):
dokáže zpřehlednit historický vývoj v českých zemích ve vymezeném období (husitství až třicetiletá válka)
události a jejich obraz v historickém vědomí analyzuje, diskutuje o nich a hodnotí je
orientuje se v různých názorech a pohledech na historické události vymezeného období
porovnává a zasazuje domácí události do širšího kontextu evropských a světových dějin
aplikuje poznatky z přednášek a seminářů k tomuto období pro vzdělávání či jiné další využití
samostatně používá prameny a literaturu k tomuto historickému období a aplikuje je v praxi
Předpoklady: Předmět obsahově, metodicky i v hodnocení navazuje na předmět ČST1H. Proto je doporučen
zejména oborovým studentům, kteří absolvovali i tuto první část.

KHI/ČS45 Československé dějiny od roku 1945 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou vývoje poválečného Československa jako totalitního státu pod komu-
nistickou diktaturou a kolonie bolševického Ruska (Svazu sovětských socialistických republik). Objasnit rozdíly
mezi terorem 50. let a tzv. normalizací. Vysvětlit ekonomické, sociální, kulturní a národnostní příčiny a okolnosti
pokusu o reformu komunismu (Pražské jaro) a jejich mezinárodní souvislosti. Popsat a na příkladech objasnit
běžný život za normalizace. Zachytit domácí i mezinárodní příčiny pádu komunistické diktatury. Dílčím cílem
je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy obo-
rové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Absolvent kurzu rozpozná nové směřování poválečného Československa.
Porovná ”lidovou” a skutečnou demokracii. Zhodnotí možnosti nekomunistických sil v zápase proti komunis-
tické diktatuře. Popíše metody komunistického teroru a porovná je s metodami nacionálního socialismu. Objasní
rozdíly mezi terorem 50. let a tzv. normalizací. Vysvětlí ekonomické, sociální, kulturní a národnostní příčiny
a okolnosti pokusu o reformu komunismu (Pražské jaro) a jejich mezinárodní souvislosti. Popíše a na příkla-
dech objasní běžný život za normalizace. Zdůvodní domácí i mezinárodní příčiny pádu komunistické diktatury.
Předpoklady: Solidní orientace ve světových dějinách první poloviny XX. století, znalost dějin první republiky
a jejich souvislostí s poválečným vývojem. Absolvování kursů Československých dějiny 1918 - 1945 i Obecných
dějin (1918 - 1945), na které kurs časově i tematicky navazuje, sice není nutné, přesto však vhodné. . .

KHI/DC Dějiny civilizací 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Historický vhled do problematiky kořenů a boje civilizací. Povědomí o základních interpretačních koncepcích
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dějin lidské civilizace. Přehled o základní a nejnovější literatuře. Schopnost argumentované diskuse o základních
tématech problematiky. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu
se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Předmět bude provázán se Společným základem, a to
předmětem Multikulturní výchova a vzdělávání. Způsobilosti: Student vymezí základní světové civilizační
etapy, posoudí jejich kontext a kulturně civilizační kořeny,charakterizuje vybrané světové civilizace, posoudí a
doloží jejich odkaz současnému světu, zná a používá relevantní literaturu k dané problematice. Předpoklady:
Základní přehled o dějinách a kulturním vývoji lidstva v rozsahu učiva dějepisu a základů společenských věd
pro gymnázium.

KHI/DDCJ Didaktika dějepisu v cizím jazyce 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Připravit studenty na aktivní vyučování dějepisu na SŠ v cizím jazyce. Důraz je kladen jednak na osvojení
a fixaci správného pojmosloví a jednak na metodiku výběru specifických témat pro vyučování. Vybrány budou
tématické okruhy, které mohou naplnit obsahový rámec česko-ruských, česko-anglických, česko-německých his-
torických vztahů, společných či podobných problémů řešených v historii či diskusí nad problematickými úseky
moderní historie. Způsobilosti: Student(ka)srovná vzdělávací systémy (v oblasti výuky historie) evropských
zemí s tradičním českým modelem vyučování, vystihne oboustranná pozitiva či negativa, prokáže znalost a jistotu
v používání historické terminologie v cizím jazyce (ruština, angličtina, němčina), vymezí vhodná témata a di-
daktické formy jejich ztvárnění pro vyučování dějepisu v cizím jazyce,prokáže schopnost a dovednost samostatné
přípravy didaktické aplikace pro vyučování dějepisu na SŠ v cizím jazyce.
Předpoklady: Znalost historických reálií, znalost zvoleného cizího jazyka minimálně na úrovni vedlejšího sloupu
bakalářského studia, doporučeno absolvování předmětů Didaktika historických věd 1 a 2.

KHI/DĚJZČ Regionální dějiny západních Čech 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět postihne vybrané kapitoly historie Plzeňského kraje. Seznámí se základní regionální historiografií.
Uvede do základů regionální historické práce. Zpřehlední dějiny regionu pro potřeby absolventa s pedagogickou
i akademickou ambicí. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu
se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu bude
schopen interpretovat základní etapy regionálních dějin Plzeňska, demonstruje orientaci v regionálních historic-
kých a kulturních památkách, prokáže znalost regionální historiografie a dokáže aplikovat zmíněné kompetence
také při vyučování školního dějepisu či v oblasti popularizace historie regionu. Předpoklady: Základní přehled
dějepisného učiva a učiva základů společenských věd v rozsahu požadavků maturity na střední škole.

KHI/DĚLÉK Dějiny lékařství 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zpřehlednit vývoj léčitelství, léčení a moderní medicíny na pozadí vývoje lidské společnosti. Přiblížit me-
tody, objevy a přínos významných osobností z dějin světové medicíny. Vytvořit povědomí o zodpovědnosti za
osobní a společenské zdraví. Objasnit běžné zdravotnické pojmosloví jako součást všeobecného vzdělání mo-
derního člověka. Přehled základního pojmosloví. Terminologie moderní medicíny jako nutná výbava dnešního
občana. Vybrané kapitoly z dějin lékařství ? ukázky využití pro vyučování dějepisu v praxi. Dílčím cílem je
představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové
didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost orientace ve spolehlivých informačních zdrojích
- analyzuje vybrané téma (odborné, monografické. . .) z dějin medicíny - didakticky přesvědčivě,
odborně správně a přehledně prezentuje jeho historický vývoj
- zorientuje se v hlavních cílech současné medicíny, vědeckého bádání a veřejného zdravotnictví Předpoklady:
Žádoucí, avšak ne zcela podmiňující, je předběžné nebo paralelní absolvování předmětu Dějiny vědy a techniky.

KHI/DHIV1 Didaktika historických věd 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Představit teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu jako vědní disciplíny. Prezentovat hod-



97

notné, tradiční i moderní přístupy v metodice vyučování dějepisu na SŠ. Vystihnout podstatu postavení didaktiky
dějepisu v systému humanitních věd a školního předmětu dějepis ve skupině předmětů oblasti Člověk a společ-
nost. Podílet se na pedagogicko-odborné praxi ve všech jejích formách. Způsobilosti: Student zhodnotí vývoj
vyučování dějepisu v našich podmínkách, o obecně platných zásadách českého modelu vyučování školního děje-
pisu zhodnotí zhodnotí současné výukové materiály a učebnice, vybre zdroje vedoucí k obecné i kritické znalosti
historického tématu pro student SŠ a VG,
ukáže na současné trendy vyučování v intencích kurikulární reformy na SŠ a nižších tříd víceletých gymnázií (dále
VG), posoudí informační zdroje a základní dokumenty této reformy pro jednotlivé typy škol. Student analyzuje
současné výukové materiály a učebnice, vybere zdroje vedoucí k obecné i kritické znalosti historického tématu
pro student SŠ a VG, vyhledá vhodné metody i didaktické formy k prezentaci a fixaci historického děje, navrhne
využití interdisciplinárních vztahů v daném tématickém celku vyučování dějepisu na SŠ a VG, sestaví hlavní
zásady didaktické analýzy (průřezová témata, klíčové kompetence, formy evaluace a autoevaluace studentů), a
to na konkrétních příkladech historické látky.
Předpoklady: Ukončené teoretické studium se zaměřením na historii v bakalářském oboru. Je bezpodmínečně
nutná komplexní příprava v oblasti českých a obecných dějin, a to v průřezu všech období historie.

KHI/DHIV2 Didaktika historických věd 2 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Systematizovat obsah, cíle a podstatu dějepisného vyučování na SŠ v současnosti. Upřednostnit moderní
metodiku a aplikaci současných trendů ve vyučovacím procesu Analyzovat dostupné edukační dokumenty (učeb-
nice, výsledky srovnávacích studií českého a zahraničního pojetí vyučování dějepisu?). Objasnit tvorbu a obsah
rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Účast na pedagogicko-odborné praxi ve
všech jejích formách. Způsobilosti: Student aplikuje dané historické téma na didaktické přípravě konkrétní
vyučovací jednotky, prokáže schopnost přesvědčivé didaktické analýzy vyučovací hodiny, a to s využitím zásad
moderní metodiky a aktivizačních forem práce, posoudí současné výukové materiály a učebnice, vyhledá zdroje
vedoucí k obecné i kritické znalosti historického tématu pro žáky SŠ a VG.
Předpoklady: Absolvování předmětu Didaktika historických věd 1.

KHI/DHIV3 Didaktika historických věd 3 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit se s klady a zápory používání Internetu v edukačním procesu a ve výuce dějepisu na SŠ. Osvojit
si dovednost samostatně sestavovat vzdělávací aktivity a testy, poznat všechny hlavní možnosti cvičení a testů.
Promyslet řadu možností konkrétní a smysluplné aplikace klíčových kompetencí v různých tematických celcích
dějepisu. Způsobilosti: Student aplikuje dané historické téma na didaktické přípravě konkrétní vyučovací
jednotky, prokáže schopnost přesvědčivé didaktické analýzy vyučovací hodiny, a to s využitím zásad moderní
metodiky a aktivizačních forem práce, posoudí současné výukové materiály a učebnice, vyhledá zdroje vedoucí
k obecné i kritické znalosti historického tématu pro žáky SŠ a VG.
Předpoklady: Absolvování předmětu Didaktika historických věd 1.

KHI/DHP Didaktika humanitních předmětů 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Motivovat budoucí učitele k poutavé a pestré výuce humanitních předmětů v návaznosti na předchozí
výuku. Kurs představí možné způsoby výkladu humanitních oborů. Vysvětlí úzkou souvislost mezi humanitně
zaměřených oborů se současnými událostmi a upozorní na rozšířené možnosti práce s publikovanými dokumenty,
filmovými a zvukovými záznamy, stejně jako na práci s CD ROM, vyhledáváním obrazových a textových mate-
riálů na internetu, jejich další zpracování a použití ve vyučování. Způsobilosti: Student se bude orientovat v
problematice humanitních předmětů, prohloubí si a rozšíří znalosti a vědomosti získané v předcházejících odbor-
ných předmětech a bude schopen získané znalosti a vědomosti didakticky aplikovat ve školní praxi. Seznámí se
s různými metodami a formami, zhodnotí je a ve školní praxi si vybere ty nejvhodnější pro výuku konkrétního
daného oboru. Rozpozná učebnice a didaktické pomůcky vhodné k výuce, zdůvodní jejich výběr a bude s nimi
efektivně pracovat. Prezentuje své vlastní didaktické nápady a účelně je aplikuje ve školní praxi. Pracuje s mo-
derní prezentační technikou, využívá při výuce dějepisu informační a komunikační technologie. Předpoklady:
Základní přehled dějepisného učiva a učiva základů společenských věd v rozsahu středoškolského (gymnaziálního)
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učiva.

KHI/DID1Z Didaktika dějepisu 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu jako vědní disciplíny. Prezentovat hod-
notné, tradiční i moderní přístupy v metodice vyučování dějepisu na ZŠ. Vystihnout podstatu postavení di-
daktiky dějepisu v systému humanitních věd a školního předmětu dějepis ve skupině předmětů oblasti Člověk
a společnost. Účast na pedagogicko-odborné praxi a následných rozborech a reflektování zkušeností z praxe v
rámci seminářů předmětu. Obsah předmětu bude provázán s pedagogicko-psychologickým modulem, a to kon-
krétně s předměty Obecná didaktika pro základní školy a Pedagogická psychologie A (motivace, formulace cílů,
taxonomie cílů, nástroje měření výsledků učení). Způsobilosti: Studenta(ka):
- vytvoří si přehled o vývoji vyučování dějepisu v našich podmínkách, o obecně platných zásadách českého
modelu vyučování školního dějepisu
- orientuje se v současných trendech vyučování v intencích kurikulární reformy na ZŠ a nižších tříd víceletých
gymnázií (dále VG), zná informační zdroje a základní dokumenty této reformy pro jednotlivé typy škol
- dokáže zpřehlednit a zhodnotit současné výukové materiály a učebnice, vybrat zdroje vedoucí k obecné i kritické
znalosti historického tématu pro žáky ZŠ a VG,
- prokáže schopnost naplánovat a efektivně vybrat vhodné metody i didaktické formy k prezentaci a fixaci
historického děje
- orientuje se v možnostech využití interdisciplinárních vztahů v daném tématickém celku vyučování dějepisu na
ZŠ a VG
- účelně formuluje hlavní zásady didaktické analýzy (průřezová témata, klíčové kompetence, formy evaluace a
autoevaluace žáků) a to na konkrétních příkladech historické látky.
Předpoklady: Student ukončil teoretické studium se zaměřením na historii v bakalářském oboru. Je bezpodmí-
nečně nutná komplexní příprava v oblasti českých a obecných dějin, a to v průřezu všech období historie.

KHI/DID2Z Didaktika dějepisu 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Systematizovat obsah, cíle a podstatu dějepisného vyučování na ZŠ v současnosti. Upřednostnit moderní
metodiku a aplikaci současných trendů ve vyučovacím procesu Analyzovat dostupné edukační dokumenty (učeb-
nice, výsledky srovnávacích studií českého a zahraničního pojetí vyučování dějepisu. . .). Objasnit tvorbu a obsah
rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Účast na pedagogicko-odborné výstupové
praxi, reflexe zkušeností na seminářích předmětu. Způsobilosti: Student(ka):
- aplikuje dané historické téma na didaktické přípravě konkrétní vyučovací jednotky
- prokáže schopnost přesvědčivé didaktické analýzy vyučovací hodiny, a to s využitím zásad moderní metodiky
a aktivizačních forem práce
- dokáže zpřehlednit a zhodnotit současné výukové materiály a učebnice, vybrat zdroje vedoucí k obecné i kritické
znalosti historického tématu pro žáky ZŠ a VG
Předpoklady: Absolvování předmětu Didaktika dějepisu 1.

KHI/DID3Z Didaktika dějepisu 3 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Systematizovat obsah, cíle a podstatu dějepisného vyučování na ZŠ v současnosti. Upřednostnit moderní
metodiku a aplikaci současných trendů ve vyučovacím procesu Analyzovat dostupné edukační dokumenty (učeb-
nice, výsledky srovnávacích studií českého a zahraničního pojetí vyučování dějepisu. . .). Objasnit tvorbu a obsah
rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Účast na pedagogicko-odborné výstupové
praxi, reflexe zkušeností na seminářích předmětu Způsobilosti: Student(ka):
- zpřehlední podstatu a zásady kurikulární reformy
- prokáže znalost faktografie a pojmosloví v teoretických dokumentech KR na úrovni obecné
(celostátní)
- prokáže schopnost aplikovat obecné zásady kurikulární reformy do konkrétních výstupů v
jednotlivých součástech ŠVP
- přesvědčivě argumentuje a aplikuje vlastní nápady na výstupy v oblasti klíčových kompetencí RVP
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- přesvědčivě argumentuje a aplikuje vlastní nápady na výstupy v oblasti průřezových témat RVP Předpoklady:
Absolvování předmětu Didaktika dějepisu 1 a 2.

KHI/DID4Z Didaktika dějepisu 4 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Syntetizovat hlavní poznatky současné didaktiky a aplikovat je v modelových edukačních situacích. Sou-
středit výukové formy na racionální přípravu studentů ke Státním závěrečným zkouškám. Účast na pedagogicko-
odborné výstupové praxi, reflexe zkušeností na seminářích předmětu. . Model hloubkové struktury výuky (MHS).
Posuzování kvality výukových situací s oporou v konceptové analýze a v MHS s ohledem na vztah mezi obsahem,
žákovskou činností, cílovými požadavky a požadavky na hodnocení ve výuce. Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost efektivně naplánovat a organizovat výuku vybraného tématu z českých dějin
- prokáže schopnost efektivně naplánovat a organizovat výuku vybraného tématu ze světových dějin
- prokáže schopnost efektivně naplánovat a organizovat výuku vybraného tématu z regionálních dějin – prokáže
dovednost pracovat s modernímu vyučovacími a multimediálními prostředky
- v konečném výsledku si vytvoří přehled o hlavních problémech a požadavcích v současném vyučování dějepisu
Předpoklady: Absolvování předmětu Didaktika dějepisu 1, 2, 3.

KHI/DISE1 Diplomový seminář /D/ 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Jedná se o inter-
pretaci historických materiálů, jakož i kritiku, srovnávání, hodnocení poznatků, pramenů a literatury a jejich
metodického využití ve výuce dějepisu. Způsobilosti: Student vyhledá a vyhodnotí historické prameny, ana-
lyzuje odbornou literaturu a archívní materiály, sestaví dle normy poznámkový aparát, správně cituje zdroje,
navrhne formulace cílů a hypotézy, určí strukturu diplomovoé práce a prezentuje dílčí výsledky svého výzkumu.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KHI/DJPRA Dějiny pravěku 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Petr Menšík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Zpřehlednit současné poznatky o českém pravěku v kontextu evropského (světového) vývoje. Systemati-
zovat periodizaci, vývoj technologií a životního stylu pravěké společnosti. Vytvořit povědomí o materiálním,
kulturním a společenském vývoji v pravěku na základě interpretace hmotných pramenů. Seminární formy práce
orientovat na regionální místní dějiny. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky
tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Způsobilosti: Student(ka)
- získá přehled ve faktografii a odborné literatuře k probíraným tématům
- prokáže schopnost synchronního chápání vývoje jednotlivých oblastí v pravěku
- interpretuje výsledky archeologického bádání v souvislostech vývoje pravěké společnosti
- prokáže dovednost vybrat, přehledně sestavit a přesvědčivě prezentovat vlastní odborné vystoupení
na dané téma z dějin pravěku a pravěkého umění
- zorientuje se ve specifikách místních regionálních dějin pravěku Předpoklady: Žádoucí je znalost středoškolské
látky v předmětu dějepis v rozsahu gymnaziálních učebnic.

Vylučující předměty: KHI/OBDĚ1

KHI/DJST1 Dějiny starověku 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základní periodizací a problematikou starověkých civilizací Egypta, Blízkého Východu
a dalších staroorientálních říší. Zdůraznit odkaz starověkých říší v oblasti kultury, vědy, techniky a vzdělanosti
dnešku. Zpřehlednit historiografii k tématům, akcentovat zejména moderní literaturu využitelnou studentem s
pedagogickou ambicí. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu
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se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student získá historický vhled do pro-
blematiky kořenů a boje starověkých civilizací. Objasní základní interpretační koncepce dějin lidské civilizace s
důrazem na starověk. Zhodnotí významná díla soudobé historiografie. Zdůvodní příčiny rozvoje a pádu starově-
kých říší. Předpoklady: Solidní orientace v nejstarších dějinách lidstva, znalost elementárních pojmů, základní
chronologie a historické geografie.

KHI/DJST2 Dějiny starověku 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s předantickým a především antickým světem, objasnit jeho význam pro další vývoj
lidstva. Zdůraznit odkaz antiky v oblasti kultury, vědy, techniky a vzdělanosti dnešku. Zpřehlednit historiografii
k tématům, akcentovat zejména moderní literaturu využitelnou studentem s pedagogickou ambicí. Dílčím cílem
je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové
didaktiky dějepisu.
Způsobilosti: Student získá historický vhled do problematiky rozvoje, vrcholu a zániku starověkých civilizací.
Objasní základní interpretační koncepce dějin lidské civilizace s důrazem na starověk. Zhodnotí významná díla
soudobé historiografie. Zdůvodní návaznost, ba závislost současné Evropy na antické civilizaci a kultuře. Před-
poklady: Základní přehled o civilizacích předcházející klasické antické období, znalost elementárních pojmů,
základní chronologie a historické geografie.

KHI/DSS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je výstupním projektem magisterského studijního programu, tudíž nutnou podmínkou
pro vykonání státní magisterské zkoušky ve studijním oboru Učitelství dějepisu. Student si volí jedno z témat
vypsaných katedrou či své téma, které schválí školitel. Katedra určí harmonogram práce. Student posílí své kom-
petence v oblasti metod vědecké práce a stylizační techniky (práce s literaturou, orientace v bibliografii příslušné
disciplíny, analýza, kritika a interpretace pramene, excerpce, kvantitativní i kvalitativní výzkum, atd.), formál-
ních postupů (citace, odkazy, poznámky, seznamy použité literatury, rejstříky, obsah, klíčová slova, abstrakt,
resumé atd.). Školitel vede studenta cestou pravidelných individuálních či skupinových konzultací k vypracování
diplomové práce. Školitel poskytne závěrečnou supervizi práce ? jak textu samotného, tak přípravy strategie
obhajoby práce. V případě potřeby a vyžaduje-li si to téma práce, spolupracuje školitel s odborníkem z katedry
pedagogiky nebo z katedry psychologie. Způsobilosti: Student vyhledá a vyhodnotí historické prameny, ana-
lyzuje odbornou literaturu a archívní materiály, sestaví dle normy poznámkový aparát, správně cituje zdroje,
navrhne formulace cílů a hypotézy, určí strukturu diplomovoé práce a ústně i písemně prezentuje výsledky svého
výzkumu a obhájí diplomovou práci před komisí. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové
práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet
kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KHI/DSŽ Dějiny Sudetoněmecké župy 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Objasnit studentům vývoj a dějiny sudetoněmeckého nacionalismu, rostoucí agresivitou nacionálního so-
cialismu, Henleinovým hnutím i jeho vnitřními rozpory, ustavením a správním členěním ”vzorové” říšské župy,
antisemitismem, ale i protihitlerovským odbojem mezi sudetskými Němci, průběhem války a jejím důsledky pro
německé menšiny. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se
školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student vysvětlí vznik sudetoněmeckého se-
partaismusnejen jako důsledek vzniku Československé republky a prohry Centrálních mocností ve světové válce.
Popíše politický a
ekonomický vývoj v tzv. Výmarské republice a vzestup NSDAP. Analyzuje vliv vzestupu Třetí říše na mezi-
národním poli. Popíše vznik a organizační formu Suedtoněmecké župy. Analyzuje tzv. říšskou reformu. Objasní
příčiny sporů mezi Henleinem a ”starými” členy DNSAP i spory s Heydrichem. Zhodnotí možnosti ”samostatné”
sudetoněmecké politky. Vysvětlí suedtoněmecký antisemitismus a podíl sudeských Němců na válečných zločinech
i suetoněmcký odboj proti Hitlerovi. Zhodnotí důsledky druhé světové války pro další osud sudetoněmeckého
etnika.
Předpoklady: Znalost československých dějin 1918 - 1945, orientace v dějinách Výmarské republiky a tzv. Třetí
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říše (1918 - 1945), základní znalost ideologie nacionálního socialismu.

KHI/DS1 Diplomový seminář 1 6 kr. Zp

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je výstupním projektem magisterského studijního programu, tudíž nutnou podmínkou pro
vykonání státní magisterské zkoušky ve studijním oboru Učitelství dějepisu. Student si volí jedno z témat vypsa-
ných katedrou či své téma, které schválí školitel. Diplomant je následně veden k důkladné heuristice. Katedra určí
harmonogram práce. Student posílí své kompetence v oblasti metod vědecké práce a stylizační techniky (práce s
literaturou, orientace v bibliografii příslušné disciplíny, analýza, kritika a interpretace pramene, excerpce, kvan-
titativní i kvalitativní výzkum, atd.), formálních postupů (citace, odkazy, poznámky, seznamy použité literatury,
rejstříky, obsah, klíčová slova, abstrakt, resumé atd.). Školitel vede studenta cestou pravidelných individuálních
či skupinových konzultací k vypracování diplomové práce, v případě potřeby a vyžaduje-li si to téma práce,
spolupracuje školitel s odborníkem z katedry pedagogiky nebo z katedry psychologie. Způsobilosti: Student
vyhledá a vyhodnotí historické prameny, analyzuje odbornou literaturu a archívní materiály, sestaví dle normy
poznámkový aparát, správně cituje zdroje, navrhne formulace cílů a hypotézy, určí strukturu diplomovoé práce
a prezentuje dílčí výsledky svého výzkumu. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce,
pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů
rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KHI/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné či didaktické téma. Jedná
se o interpretaci historických materiálů, jakož i kritiku, srovnávání, hodnocení poznatků, pramenů a literatury
a jejich metodického využití ve výuce dějepisu. Způsobilosti: Student je schopen vyhledávat a vyhodnocovat
historické prameny, pracovat s odbornou literaturou a archívními materiály, analyzovat a interpretovat získané
zdroje, používat poznámkový aparát, správně citovat, správně strukturovat diplomovou práci, ústně i písemně
prezentovat výsledky svého výzkumu a obhájit diplomovou práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KHI/DTD Didaktická technologie ve výuce dějepisu 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit a analyzovat roli moderních technologií ve výuce historie. Hodnotit ?klasické? technické výukové
prostředky. Prohloubit znalost moderní prezentační techniky a jejího využití ve výuce historie. Připravovat
prezentační programy a vytvářet výukové programy. Způsobilosti: Student objasní roli moderních etchnologiií
ve výuce dějepisu. Rozliší klasickou didaktickou techniku jako je prezentační technika, audio a video technika,
projekční technika atd. Zhodnotí možnosti využití informačních technologií ve výuce historie. Zhodntí využití
internetu a jeho využití při vzdělávání. rozpozná rizika spojená s používáním a zneužíváním datových a sociálních
sítí. Navrhne vlastní prezenztační a výukové programy. Předpoklady: Základní znalosti práce s PC (kancelářské
programy, grafické a obrazové programy, webové prohlížeče, internetové zdroje, sociální sítě, využívání open
source materiálů). Přehled o výuce dějepisu na SŠ.

KHI/DVLAS Didaktika vlastivědy-dějepisné poznatky 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS

Cíle: Formulovat základní problémy současného vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ.
Vytvořit přehled o hlavních problémech českých dějin (klíčové události, významné osobnosti, kulturně historické a
technické památky) na pozadí evropského vývoje a jejich vhodném výběru a přesvědčivé prezentaci ve vyučování
vlastivědy.
Vytvořit základ pro poznání a edukačním využití místních regionálních dějin.
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Představit současné výukové materiály a učebnice, vybrat zdroje vedoucí k obecné i konkrétní aplikaci těchto
zdrojů do vyučování vlastivědy.
Vytvořit dovednost pracovat s modernímu vyučovacími a multimediálními prostředky.
Způsobilosti: Student(ka):
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- dokáže zpřehlednit a zhodnotit současné výukové materiály a učebnice, vybrat zdroje vedoucí k
obecné i konkrétní aplikaci těchto zdrojů do vyučování vlastivědy
- prokáže schopnost efektivně naplánovat výuku vybraného tématu z českých - regionálních dějin
- prokáže dovednost pracovat s modernímu vyučovacími a multimediálními prostředky
- v konečném výsledku si vytvoří přehled o hlavních problémech českých dějin na pozadí evropského
vývoje a jejich vhodném výběru a přesvědčivé prezentaci ve vyučování vlastivědy
Předpoklady: Zásadní podmínkou je předcházející absolvování předmětu Vlastivěda / dějepisné poznatky

KHI/EXZH Výběrová exkurze (pětidenní) 4 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s kulturním a historickým dědictvím Evropy a jejích hlavních metropolí, zejména s
architektonickými památkami, galeriemi a muzei. V zásadě půjde o kulturní a historické památky podle volby
příslušného regionu. Poznávání historie dané oblasti, uměleckých a historických památek, architektury, míst důle-
žitých historických událostí i novodobého obrazu oblasti. Významným cílem předmětu je vybudování kompetence
přípravy a organizace odborné exkurze pro ZŠ, tedy cíl oborově didaktický. Způsobilosti: Student rozpozná
základní typy architektonických památek podle slohů a doby, porovná sakrální a profánní architekturu. Zhod-
notí stav památkové péče o jednotlivé objekty. Analyzuje kvantitu a kvalitu dochovaného památkového fondu
a muzejních i galerijních sbírek. . Předpoklady: Znalost základní historické a kulturní problematiky Evropy,
orientace v geografii evropského kulturního prostoru.

KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem exkurze je intenzivní a komplexní poznání historických památek určitého jasně vymezeného regionu.
Důraz je kladen na vzájemné souvislosti a historický kontext. Studenti na programu aktivně participují, čímž je
pěstována jejich schopnost vyhledávat relevantní informace, rozlišovat podstatné a nepodstatné, orientovat se v
neznámém prostředí a týmově spolupracovat. V neposlední řadě se usiluje o kultivaci jejich slovního projevu.
Způsobilosti: Absolvent následně rozpozná navštívené objekty a zařadí je do historických souvislostí. Vysvětlí
historická specifika navštívené oblasti. V rámci svého referátu vystihne podstatné události, vysvětlí jejich pří-
činy, zasadí je do kontextu a zhodnotí jejich význam. Na základě své přípravy se orientuje v terénu a rozpozná
jednotlivé památky, o nichž bude hovořit. Referát přednese spatra a odpoví na případné dotazy. Předpoklady:
Podmínkou účasti na exkurzi je ochota k určité fyzické námaze (kratší turistické trasy a výstupy; celodenní
poměrně nabitý program) a akceptování elemntární disciplíny během exkurze (dochvilnost při odjezdech z jed-
notlivých míst, dodržení nočního klidu, respektování případných změn programu apod.). Studenti se podílejí na
finančním zabezpečení exkurze (ubytování, doprava, vstupy do objektů).

KHI/EX3H Pětidenní exkurze 3. ročníku 4 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s kulturním a historickým dědictvím České republiky, zejména s architektonickými
památkami a muzei. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu
se školní praxí organizace odborných exkurzí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student
rozpozná základní typy architektonických památek podle slohů a doby, porovná lidovou, sakrální a profánní
architekturu. Zhodnotí stav památkové péče o jednotlivé objekty. Analyzuje kvantitu a kvalitu dochovaného
památkového fondu. Předpoklady: Orientace v základní historické geografie a problematice památkové péče.

KHI/HIPO1 Historiografie pro učitele 1 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s všeobecným přehledem vývoje starověkého dějepisectví od sta-
roorientálního písemnictví do zrodu antické historiografie a jejího dalšího rozmachu v řecko-římské civilizaci, a
problémy medivestické historiografie, a to s výrazným ohledem na budoucí potřeby učitele dějepisu na ZŠ. Speci-
fické historiografické otázky a problémy: např. příčiny vzniku a zániku starověkých společností, přední osobnosti
starověkého dějepisectví, portréty novodobých badatelů o dějinách Egypta (zejména česká egyptologie), Blízkého
východu a antického starověku, k vybranému tématu (problematika a specifika jednotlivých civilizací včetně Indie
a Číny, literární a umělecké památky Východu), referáty o orientalistice (zejména přínosu české vědy, egypto-
logie, chetitologie, klínopisné bádání, asyriologie, indologie, sinologie), medievistika - charakteristika, základní
okruhy problémů. Způsobilosti: Student rozliší hlavní etapy novověkého dějepisectví, prokáže zkušenost se
základními texty, zařadí a posoudí díla stěžejních světových i českých dějepisců, zhodnotí jejich význam, vymezí
a porovná hlavní proudy a linie v historiografii novověku, užívá hlavní světová i česká historická periodika.
Předpoklady: Bakalářské studium historie nebo jiných humanitních oborů.

KHI/HIPO2 Historiografie pro učitele 2 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s všeobecným přehledem vývoje novověkého a moderního dějepi-
sectví od od počátku 16. století do konce 19. Století (historiografie humanistická, barokní, osvícenská, počátky
moderního dějepisectví v 19. století). Specifické historiografické otázky a problémy: Hlavní myšlenkové směry
17. století a jejich odraz v historiografii; základy ?učeného dějepisectví?; Preromantická a romantická filosofie
dějin; liberální dějepisectví; klasická německá historická škola; pronikání pozitivismu do historiografie; historická
škola Jaroslava Golla a jeho následovníků; marxistická historiografie, historický materialismus; Josef Pekař a T.
G. Masaryk - spor o smysl českých dějin; krize klasického historismu a nové trendy v dějepisectví na přelomu
19. a 20. stol; národohospodářské dějiny, kulturní dějiny, sociální dějiny; hledání smyslu dějin ve 20. Století;
Rozumějící historie, ?duchové dějiny?; škola Annales; americká historiografie, ?New History?; historická věda
po roce 1945, ?New economic history?, historická demografie, aplikace kvantitativních metod, specifika německé
poválečné historiografie; postmoderní výzva v dějepisectví a návrat vyprávění, ?lingvistický obrat? v historio-
grafii, interdisciplinární charakter moderního dějepisného bádání; mikrohistorie a dějiny každodennosti, ?nové
kulturní dějiny?, prosopografie, gender historie, kulturní antropologie; české poválečné dějepisectví (1945 ? sou-
časnost). Způsobilosti: Student se orientuje v dějinách moderního dějepisectví, prokáže zkušenost se základními
texty, zařadí a charakterizuje díla stěžejních světových i českých dějepisců, zhodnotí jejich význam, vymezí a
charakterizuje hlavní proudy a linie v moderní historiografii, je schopen využívat hlavní světová i česká historická
periodika. Předpoklady: Bakalářské studium historie nebo jiných humanitních oborů.

KHI/HIS Historiografie 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tato disciplína má úvodní informativní ráz, podrobněji bude o vývoji historiografie pojednáno v navazujícím
magisterském studiu. V této disciplíně získá student základní přehled o vývoji světové a české historiografie od
antiky přes středověk, humanismus, až po novověký rozmach historické vědy, zvláštní pozornost bude věnována
moderní historiografii. Důraz bude kladen na seznámení se zásadními díly historiografie v kontextu evropského
vývoje. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a
se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student vymezí základní etapy a proudy v dějinách světové
historiografie, posoudí a doloží význam stěžejních osobností a vysvětlí jejich přínos, svá tvrzení umí obhájit
argumentací z vlastní i zprostředkované četby, orientuje v předních dílech světového i českého dějepisectví.
Předpoklady: Základní přehled dějepisného učiva a učiva základů společenských věd v rozsahu požadavků ma-
turity na střední škole.

KHI/HISND Historiografie novověku 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prezentovat novověké dějepisectví ve vztahu k významným etapám a tématům novověku včetně diskusí o
vybraných sporných otázkách a problémech a ve vztahu k filozofii dějin novověku. Dále na vybudování přehledu
o soudobém dějepisectví a vývoje novodobé a současné historiografie ve vztahu k významným etapám a tématům
novodobých a nejnovějších dějin včetně diskusí o vybraných sporných otázkách a problémech. Způsobilosti:
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Student rozliší hlavní etapy novověkého dějepisectví, prokáže zkušenost se základními texty, zařadí a posoudí
díla stěžejních světových i českých dějepisců, zhodnotí jejich význam, vymezí a porovná hlavní proudy a linie
v historiografii novověku, užívá hlavní světová i česká historická periodika. Předpoklady: Bakalářské studium
historie nebo jiných humanitních oborů.

KHI/HISST Historiografie st. dějin pro učitele SŠ 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit vybrané problémy historiografie od starověku po 19. století včetně. Porovnat koncepce dějin
nejstarších civilizací (relativní a absolutní chronologie, chápání času, představy o zrození světa). Další vybraná
témata poslouží k metahistorickým úvahám a analytickému čtení. Způsobilosti: Student rozpozná základní
charakteristiky starověkého dějepisectví. Porovná odlišnosti a rozdíly mezi dějepisectvím starého Orientu a kvali-
tativně vyššího stupně poznání v antické historiografii. Vysvětlí metody a filozofické v dílech klíčových antických
historiků. Zdůvodní teoretická východiska v hodnocení minulosti. Zhodností vývoj a význam středověké histori-
ografie a definuje její základní žánry. Vymezí a popíše základní středověká historiografická díla vzniklá na našem
území. Samostatně analyzuje a interpretuje středověký historiografický text. Orientuje se v současné medievis-
tice, používá zdroje dostupné na internetu, určí hlavní medievistické časopisy a kriticky posuzuje současnou
medievistickou literaturu. Předpoklady: Zevrubná orientace ve starověkých středověkých dějinách, zejména v
oblasti kultury, filozofie a literatury.

KHI/HKH Historická koncepce historiografie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na metodické a metodologické předpoklady historie jako vědy. Vymezuje rozdíl mezi
dějinami a historiografií. Zkoumá vznik a současné koncepce dějěpisectví. Zaměřuje se na klasické i moderní
metody užité při výkladu dějin. Způsobilosti: Student se bude orientovat v klíčových filosofických koncepcích
dějin, které měly objasnit vývoj kultury, civilizace i celku světa. Bude znát také kritiku, již je možno na tyto
koncepce aplikovat, i současnou podobu diskuzí, jež se v rámci filosofie dějin vedou.
Předpoklady: Bakalářské studium historie nebo jiných humanitních oborů.

KHI/HU Historie umění 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozlišit a charakterizovat hlavní kulturně umělecké styly v evropském vývoji na pozadí vývoje lidské společ-
nosti, tj. od pravěku do 20. století. Analyzovat umělecké styly z hlediska historické epochy či vybraného regionu
dle zájmu studentů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se
školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student(ka):
- rozpozná v historicko antropologickém kontextu různá pojetí pojmu ?kultura?
- seznámí se s hlavními koncepty vnímání výtvarného umění
- zpřehlední historický vývoj uměleckých stylů od pravěku lidstva po moderní dobu
- rozliší hlavní umělecké směry v evropském vývoji
Předpoklady: Žádoucí, avšak nikoli zásadně podmiňující, je absolvování předmětů Dějiny pravěku a Dějiny
starověku.

KHI/IE Islám a Evropa 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s podstatou náboženství a víry (oblast obecně religionistická),
jednak vybavit je vědomostmi z historie stýkání a potýkání se křesťanů, židů a muslimů (oblast kulturně histo-
rická). Způsobilosti: Studenti jsou vybaveni poznatky v problematice hlavních monoteistických náboženství,
dokáží analyzovat jejich svaté knihy, jsou schopni vysvětlit příčiny dnešního nesouladu. Předpoklady: Studenti
by měli disponovat obecnými znalostmi z oblasti náboženství a historie a měli by mít alespoň základní povědomí
o svatých písmech tří největších monoteistických náboženstvích (Bible, Korán).

KHI/JAK Jan Amos Komenský - život, dílo, odkaz 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Absolvent kurzu se seznámí s Komenského dílem jako vyvrcholením české reformační tradice i evropského
humanismu. Bude uveden do problematiky propojení Komenského díla s osobním i politickým životem. Způ-
sobilosti: Student vysvětlí základní charakteristiku české a evropského reformace a místo Komenského v jejím
vývoji. Analyzuje Komenského práce teologické, pansofické a pedagogické. Na příkladech objasní zásady Ko-
menského didaktiky a jejího propojení s všenápravným úsilím. Předpoklady: Základní orientace v českých a
evropských dějinách raného novověku se zřetelem k historii reformace a náboženské problematiky.

KHI/KCER J. A. Komenský: cesty evropské reformace 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit historický vývoj v době reformace a protireformace, průběh a důsledky třicetileté války. Pre-
zentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Na životě a díle Jana
Ámose Komenského podrobně vyložit českou reformaci s důrazem na Jednotu bratrskou. Poskytnout přehled o
vývoji obrazu událostí v českém historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskyt-
nout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů. Způsobilosti: Student vysvětlí základní
charakteristiku české a evropského reformace a místo Komenského v jejím vývoji. Analyzuje Komenského práce
teologické, pansofické a pedagogické. Na příkladech objasní zásady Komenského didaktiky a jejího propojení s
všenápravným úsilím. Předpoklady: Znalost českých a evropských dějinách raného novověku na bakalářské
úrovni s základní orientace v náboženské problematice daného období.

KHI/KDE30 Kapitoly z dějin třicetileté války 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět prohlubuje poznání událostí třicetileté války, především v českých zemích, částečně i ve stře-
doevropském, potažmo evropském prostoru. Důraz bude kladen na seznámení posluchačů se všedním životem
obyvatelstva za války, s předními osobnostmi a s klíčovou problematikou daného období. Způsobilosti: Před-
poklady: Student si prohloubí znalosti o zlomovém období třicetileté války v několika zásadních kapitolách, se-
známí se s dochovanými prameny k tématu a s literaturou domácí, překladovou i vybranou zahraniční, především
středoevropskou. Získá vědomosti o příčinách vypuknutí války, o pozadí konfiskací a rekatolizace, o vojenství
a žoldnéřství, o možnostech soudobé kariéry, o všedním životě pod tíhou války ve městech i na venkově, o
poválečném uspořádání Evropy.

KHI/KOMUN Černá kniha komunismu 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou existence jednoho ze zločineckých režimů 20. století, jeho vzniku,
vývoje a rozkladu. Upozornit na největší zločiny proti lidskosti, kterých se členové a sympatizanti socialistických
a komunistických stran v průběhu své diktatury dopouštěli a dopouštějí. Způsobilosti: Absolvent kurzu
zařadí do historického a filozofického kontextu vznik marxismu jako jedné z variant sociánlího darwinismu i
jako mesianistického učení 20. století. Rozezná jednotlivé etapy utváření a vývoje komunistické diktatury až k
jeho zhroucení. Porovná společné rysy nacionálního socialismu a komunismu, a to nejen v rovině teroristického
systému diktatury jedné strany, ale i v ekonomice a kultuře. Zhodnotí rysy komunistického teroru a zločiny
socialismu a komunismu. Porovná a určí rozdíly i společný základ sovětského, evropského a asijského ”modelu”
komunismu. Odhadne motivaci různých vrstev obyvatelstva, zejména levicových intelektuálů vedoucí k podpoře
levicových zločineckých režimů. Předpoklady: Základní orientace v problematice dějin konce 19. a 20. století,
zejména sociálních, rasových a národnostních konfliktů.

KHI/KVR Kulturní vývoj regionu 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s kulturním vývojem západočeského regionu (především Plzeňského
kraje), podat přehled kulturně historických památek kraje v časové následnosti jednotlivých uměleckých slohů,
zdůraznit specifické projevy západočeského kulturního vývoje
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Způsobilosti: Student získá znalosti a vědomosti o kulturním vývoji západočeského regionu, charakterizuje jed-
notlivá kulturněhistorická období a vystihne jejich regionální specifika, rozpozná umělecké slohy a vyjmenuje,
popíše nejvýznamnější západočeské kulturní památky. Předpoklady: Znalost základní historické a kulturní
problematiky Evropy.

KHI/MPOD Metodologické problémy obecných dějin 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět si klade za cíl zpřehlednit výběr zásadních tematických celků pro vyučování dějepisu na ZŠ,
zdůraznit podstatná témata pro pochopení paradigmat evropského a světového vývoje, tak, jak je strukturuje
český školní dějepis. Předmět se orientuje na dějiny každodennosti v různých etapách vývoje lidstva, upřednost-
ňuje témata spojující minulost s aktuálními problémy současnosti, upozorňuje na historické kořeny současných
krizí či úspěchů lidstva. Předmět představuje řadu didaktických metod a prostředků pro vyučování obecných
dějin na ZŠ, využívá IT pro plánování i realizaci výuky, smysluplně využívá mezipředmětových vztahů a pre-
zentuje vhodnou náplň klíčových kompetencí v předmětu dějepis. Obsah předmětu bude provázán s předmětem
pedagogického bloku Komunikativní dovednosti učitele. Způsobilosti: Student(ka):
- zpřehlední evropské zeměpisné objevy v klasické i pozdní podobě (do r. 1520, do 20. století)
- vysvětlí úlohu velkých osobností objevných cest
- prokáže znalost a pochopení historie i kulturního přínosu indiánských říší na území Ameriky
- prokáže pochopení politických a ekonomických souvislostí ZO s vývojem Evropy a světa: dělení
světa, koloniální expanze, koloniální obchod, merkantilismus a osidlování 17. - 18.stol.,
koloniální soupeření evropských mocností do 20. stol. Předpoklady: Žádoucí, avšak nikoli zásadně podmiňující,
je absolvování předmětů Dějiny starověku a Dějiny středověku.

KHI/MPTR Metodologické problémy totalit. režimů 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V návaznosti na předchozí znalost nejnovějších dějin si předmět si klade za cíl prohloubit a na vybraných
tématech představit problémy vyučování zlomových pasáží dějin 20. století. Předmět se orientuje také na pre-
zentační dovednosti studentů, plánování a realizaci výuky v těchto tematických celcích. Předmět upozorňuje na
vhodnost využití rozšířené nabídky edukační práce s IT (filmové dokumenty, elektronicky publikované prameny,
obrazová portfolia atd.). Obsah předmětu bude propojen s předměty pedagogicko-psychologického modulu, a
to Reflexe a hodnocení kvality výuky a Metodologie pedagogického výzkumu. Způsobilosti: Student vysvětlí
vznik totalitních států a mocností nejen jako důsledek Velké války. Popíše poválečný vývoj jako významný faktor
dalšího vývoje. Analyzuje vliv ideologií vycházejích ze sociálího darwinsmu. Porovná komunistickou a nacionálně
sodisliastickou diktaturu a způsob její prezentace ve výuce. Vymezí možnosti učitele v nakládání s touto lát-
kou. Objasní rozdílnou interpretaci komunistických a nacionálně socialistických zločinů v české historiografii a
porovná ji i s interpretací světového dějepisectví.
Předpoklady: Orientovat se v příčinách, průběhu a výsledcích Velké války, chápat přeryv, který znamenal po-
čátek ”krátkého dvacátého století” i rostoucí vzájemnou provázanost světové politiky, která nezačala německou
kapitulací, znalost vzestupu totalitních mocností a autoritativních států, jakož i průběhu a výsledků druhé
světové války včetně dvojí role Sovětského svazu - spojence jak Třetí říše, tak později i Západu, představuje
nezanedbatelnou přednost pro studium dějin 20. století.

KHI/NASPD Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s průběhem výuky dějepisu na 2. stupni základní školy. Náslechová
praxe je orientována především na analytické pozorování. Ze široké problematiky, kterou představuje didaktika
dějepisu, jde především o sledování a hodnocení vyučovacích a učebních metod, a to s ohledem na aktivizační
a moderní přístup, dále o sledování výběru dějepisného učiva, uplatnění zásad kurikulární reformy a v nepo-
slední řadě sledování atmosféry a potřeb současného školství. Ve strukturovaném formuláři k náslechové praxi
studenti analyzují tematické a edukační cíle vyučovací hodiny, obsahová a tematická specifika, hodnotí efekti-
vitu jednotlivých aktivit, vyučovacích metod a forem práce, pozorují využití učebních pomůcek a didaktických
prostředků a reflektují osobnost učitele i žáka a charakterizují atmosféru ve třídě. Reflexe a hodnocení kvality
výuky proběhne v předmětech pedagogicko-psychologického bloku Reflexe a hodnocení kvality výuky, oborových
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didaktikách Didaktika dějepisu 1, Didaktika dějepisu 3 a dále v odborných předmětech KHI (Pravěk pro učitele,
Starověk pro učitele). Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost didaktické analýzy náslechové hodiny
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou argumentaci v hodnocení náslechové hodiny
- argumentuje uplatnění zásad kurikulární reformy v náslechové hodině
Předpoklady: Žádoucí je předběžné nebo paralelní absolvování předmětu Didaktika dějepisu.

KHI/NDEU Nejnovější dějiny pro učitele 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Motivovat budoucí učitele k poutavé a pestré výuce nejnovějších dějin v návaznosti na předchozí výuku
dějepisu. Kurs představí možné způsoby výkladu, fixace a evaluace nejnovějších dějin. Vysvětlí úzkou souvislost
moderních dějin se současnými událostmi a upozorní na rozšířené možnosti práce s publikovanými dokumenty,
filmovými a zvukovými záznamy, stejně jako na práci s elektronickými médii, vyhledáváním obrazových a tex-
tových materiálů na internetu, jejich další zpracování a použití ve vyučování. Způsobilosti: Absolvent kurzu
navrhne různé formy prezentace dějepisné látky doby nejnovějších ve formách přístupné žákům základní školy.
Ovládne metody práce nejen s učebnicí, mapou a dalšími ”klasickými” pomůckami, ale bude vyhledávat, zpra-
covávat, analyzovat a především zpřístupňovat informace z internetových a multimediálních zdrojů. Zdůvodní
provázanost československých i obecných dějin, stejně jako fakt, že dějiny probíhají i v nejbližším okolí domova a
právě teď. . . Předpoklady: Nejen povšechné znalosti didaktické a pedagogické - obzvláště důležitá je zevrubná
znalost fakt a souvislostí z československých i obecných dějin 20. století jako základního předpokladu jejich
interpretace a následné výuky. . .

KHI/NOU Novověk pro učitele 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout odborné znalosti získané předešlým bakalářským studiem oborově didaktic-
kým směrem, vytvořit potřebné kompetence výběru, expozice, fixace a evaluace učiva, využívání moderních
aktivizujících metod reflektujících edukační potřeby žáka ZŠ, vytvořit dovednosti efektivního plánování a řízení
vyučování, využívání moderních didaktických pomůcek, včetně elektronických a internetových, práce s litera-
turou a prameny. Způsobilosti: Student se bude orientovat v problematice dějin novověku, prohloubí si a
rozšíří znalosti a vědomosti získané v předcházejících odborných předmětech a bude schopen získané znalosti a
vědomosti didakticky aplikovat ve školní praxi.
Student se seznámí s různými metodami a formami, zhodnotí je a ve školní praxi si vybere ty nejvhodnější pro
výuku dějin novověku.
Student rozpozná učebnice a didaktické pomůcky vhodné k výuce dějin novověku, zdůvodní jejich výběr a
efektivně s nimi bude pracovat při výuce dějepisu.
Student prezentuje své vlastní didaktické nápady a účelně je aplikuje ve školní praxi.
Student pracuje s moderní prezentační technikou, využívá při výuce dějepisu informační a komunikační techno-
logie.
Předpoklady: Faktografická znalost dějin novověku, znalost odborné i populárně naučné literatury, orientace v
didaktice dějepisu.

KHI/ODN1H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do základní problematiky světových dějin novověku, přiblížit sociálně-
ekonomický vývoj Evropy v druhé polovině 17. a počátkem 18. století, nastínit charakteristiku mezinárodních
vztahů v Evropě raného novověku, pomoci mu pochopit velké politické revoluce 17. - 18. století (Anglie, Francie,
Severní Amerika a vznik USA), vznik světového trhu a koloniální soupeření, vznik občanské a industriální spo-
lečnosti 19. století, boj o hegemonii v Evropě a ve světě od konce 18. století, mocensko-ekonomické uspořádání
světa a Evropy v druhé polovině 19. a počátkem 20. století, kulturní a vědecký rozmach evropské společnosti.
Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se
základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student vystihne a vysvětlí základní problémy evropských
dějin novověku, zařadí je do souvislostí společenských, politických, ekonomických a kulturních, podrobně ob-
jasní stěžejní události, postihne a sestaví základní chronologii světového novověku, dokáže argumentovat pomocí
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historických událostí novověku, zobecňovat a aplikovat získané poznatky, orientuje se v základní literatuře o
evropském novověku, jak české, tak zahraniční. Předpoklady: Základní přehled dějepisného učiva v rozsahu
požadavků pro střední školy.

KHI/ODN2H Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do základní problematiky světových dějin novověku, přiblížit sociálně-
ekonomický vývoj Evropy v druhé polovině 17. a počátkem 18. století, nastínit charakteristiku mezinárodních
vztahů v Evropě raného novověku, pomoci mu pochopit velké politické revoluce 17. - 18. století (Anglie, Francie,
Severní Amerika a vznik USA), vznik světového trhu a koloniální soupeření, vznik občanské a industriální spo-
lečnosti 19. století, boj o hegemonii v Evropě a ve světě od konce 18. století, mocensko - ekonomické uspořádání
světa a Evropy v druhé polovině 19. a počátkem 20. století, kulturní a vědecký rozmach evropské společnosti.
Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se
základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student vystihne a vysvětlí základní problémy evropských
dějin novověku, zařadí je do souvislostí společenských, politických, ekonomických a kulturních, podrobně ob-
jasní stěžejní události, postihne a sestaví základní chronologii světového novověku, dokáže argumentovat pomocí
historických událostí novověku, zobecňovat a aplikovat získané poznatky, orientuje se v základní literatuře o
evropském novověku, jak české, tak zahraniční.
Předpoklady: Absolvování předmětu ODN1H.

KHI/ODS1H Obecné dějiny středověku 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz představí základní vývojové tendence a epochy raného a vrcholného středověku v Evropě s přihléd-
nutím k vývoji mimoevropských oblastí a civilizací (arabská říše a islám, Indie, Čína ad.). Dílčím cílem je
představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové
didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Student objasní podstatu evropské středověké kultury, rozpor mezi křesťan-
ským universalismem a tendencí k vývoji národních států, zdůvodní propojení církevní ideologie s politickým
vývojem (boj o investituru, kacířská hnutí, křížové výpravy). Zařadí evropskou kulturu středověku do světo-
vého kontextu. Ukáže základní konflikty a antagonismy mezi evropskými státy i mezi křesťanstvím a islámem.
Předpoklady: Základní orientace v evropských dějinách. Znalost dějin starověku není podmínkou, ale výhodou.

KHI/ODS2H Obecné dějiny středověku 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se seznámí se základními rysy vývoje pozdně středověké a raně novověké Evropy s přihlédnutím k
mimoevropským a zámořským kulturám a civilizacím, včetně předkolumbijské Ameriky. Dílčím cílem je předsta-
vit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky
dějepisu. Způsobilosti: Student vysvětlí podstatu velkých fenoménu a hnutí z přelomu středověkj a raného
novověku: renesance, reformace a zámořské objevy. Analyzuje základní problémy, konflitky a antagonismy mezi
evropskými státy i mezi křesťanskou Evropou a islámskou civilizací, zejména s osmanskou říší. Posoudí dopady
zámořských objevů na ekonomickou i kulturní proměnu evropské společnosti. Zhodnotí dopady rozvoje vědy a
techniky na modernizaci světa. Předpoklady: Znalost vývoje dějin a kultury Evropy v raném a vrcholném
středověku.

KHI/OD18 Obecné dějiny (1918 - 1945) 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Prezentovat studentům změny, k nimž došlo v mezinárodní i vnitřní politice jednotlivých států i jejich
uskupení jak po první světové válce, tak po velké hospodářské krizi. Uvést je do problematiky vzniku totalit-
ních socialistických států a jejich rozhodujícího podílu na vypuknutí i průběhu druhé světové války. Upozornit
na dlouhodobé důsledky vítězství nesourodé spojenecké koalice. Dílčím cílem je představit studentům možnost
propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti:
Student vysvětlí důsledky prohry Centrálních mocností ve Velké válce. Popíše pokus o vytvoření nového mezi-
národního systému a jeho slabiny. Analyzuje význam a vliv totalitních politických směrů, především komunismu
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a nacionálního socialismu. Posoudí dopady světové hospodářské krize na vnitřní politiku významných zemí i
mezinárodní vztahy. Na příkladech (Španělsko, Habeš, Československo) objasní politiku appeasementu. Zhod-
notí průběh a důsledky druhé světové války. Dokáže definovat a doložit holocaust. Předpoklady: Orientovat
se v příčinách, průběhu a výsledcích Velké války, chápat přeryv, který znamenal počátek ”krátkého dvacátého
století” i rostoucí vzájemnou provázanost světové politiky, která začala německou.

KHI/POHP1 Orální historie v praxi 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je přestavit, emancipovat v kontextu historických věd, charakterizovat, nacvičit a naučit
používat metodu orální historie, která v moderní světové historiografii patří dnes k základním a progresivním me-
todám výzkumu i didaktické aplikace, zatímco v českém dějepisectví teprve pomalu po roce 1989 začíná prorážet
poněkud konzervativní diskurzní ovzduší. Předmět si klade za cíl nejen orálně historickou teorii a dějiny me-
tody, ale zejména vybudování komplexu dovedností metodu správně a efektivně používat, jak v oblasti výzkumu
dějin, tak v oblasti aplikované, tedy výuka dějin, popularizace dějin. Metoda bude probírána jako prostředek
interdisciplinárnosti moderních společenských věd, obzvláště budou zdůrazněny přesahy do didaktiky, antro-
pologie, politologie, etnografie a folkloristiky, gerontologie a geriatrie, sociální psychologie. Závěrečný certifikát
bude osvědčovat dovednost odborné aplikace metody orální historie ve výzkumu a ve vyučování. Způsobi-
losti: Student získá orientaci v současných nejmodernějších metodách historické vědy, získá dovednost připravit
a odborně vést interview s pamětníkem, dokáže ošetřit vytěžení pamětníka z hlediska právního, získá technické
i režijní dovednosti související s procesem vytěžení pamětníka, správně transkribuje, interpretuje a archivuje
získaná data a dle vlastního výběru se zaměří na jeden z nabízených aplikačních směrů orální historie: didaktika
a popularizace historie, terapie a geriatrie, etnografie. Předpoklady: Předmět je určen jak studentům historie,
tak studentům dalších humanitních oborů a předpokládá orientaci v historii v rozsahu maturitních požadavků
z dějepisu. Práce s audiovizuální technikou a základní uživatelské dovednosti v oblasti IT, stejně jako bazální
znalosti středoškolské psychologie a sociologie jsou výhodou, nikoli podmínkou.

KHI/POHP2 Orální historie v praxi 2 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je přestavit, emancipovat v kontextu historických věd, charakterizovat, nacvičit a naučit
používat metodu orální historie, která v moderní světové historiografii patří dnes k základním a progresivním me-
todám výzkumu i didaktické aplikace, zatímco v českém dějepisectví teprve pomalu po roce 1989 začíná prorážet
poněkud konzervativní diskurzní ovzduší. Předmět si klade za cíl nejen orálně historickou teorii a dějiny me-
tody, ale zejména vybudování komplexu dovedností metodu správně a efektivně používat, jak v oblasti výzkumu
dějin, tak v oblasti aplikované, tedy výuka dějin, popularizace dějin. Metoda bude probírána jako prostředek
interdisciplinárnosti moderních společenských věd, obzvláště budou zdůrazněny přesahy do didaktiky, antro-
pologie, politologie, etnografie a folkloristiky, gerontologie a geriatrie, sociální psychologie. Závěrečný certifikát
bude osvědčovat dovednost odborné aplikace metody orální historie ve výzkumu a ve vyučování. Způsobi-
losti: Student získá orientaci v současných nejmodernějších metodách historické vědy, získá dovednost připravit
a odborně vést interview s pamětníkem, dokáže ošetřit vytěžení pamětníka z hlediska právního, získá technické
i režijní dovednosti související s procesem vytěžení pamětníka, správně transkribuje, interpretuje a archivuje
získaná data a dle vlastního výběru se zaměří na jeden z nabízených aplikačních směrů orální historie: didaktika
a popularizace historie, terapie a geriatrie, etnografie. Aplikovaná orální historie bude hlavní náplní druhé části
kurzu. Předpoklady: Předpokládá se absolvování přemětu POPHP 1.

KHI/POVSŠ Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Příprava na vstup do školy,práce školy, začlenění OV. Specifikum výuky OV na různých typech SŠ. Tema-
tický plán. Příprava na hodinu. Rozbor náslechových hodin. Audiovizuální a počítačová technika. Způsobilosti:
Student(ka): - prokáže schopnost vhodného výběru učiva občanské výchovy ve vytčených tématech - uplatní
vlastní didakticky přesvědčivou metodiku ve vyučování - argumentuje rozumné uplatnění zásad kurikulární re-
formy ve vlastním plánu výuky - prokáže schopnost didaktické analýzy vlastního výkonu ve výuce - vystihne
osobní pojetí současných problémů ve vyučování dějepisu na ZŠ a SŠ Předpoklady: Absolvování teoretické
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přípravy v programu předmětu Didaktika občanské výchovy (1,2,3,4)

KHI/PP Památková péče 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vymezit pojem kulturní památka, seznámit studenty s nejvýznamnějšími památkami
ČR i Plzeňského kraje a popsat, jak je v současné době v ČR realizována péče o památky (orgány památkové
péče, památkový zákon).
Způsobilosti: Student vysvětlí pojem kulturní památka a památková péče, vystihne podstatu památkového zá-
kona, vyjmenuje orgány realizující památkovou péči a získá přehled o nejvýznamnějších památkách ČR i Plzeň-
ského kraje. Předpoklady: Znalost nejvýznamnějších památek ČR a Plzeňského kraje.

KHI/PRAXE Předmětová praxe /D/ 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je orientovat studenty na uplatnění moderního přístupu v samostatném vyučování dějepisu
na ZŠ. Studenti prokáží schopnost výběru dějepisného učiva, využití didaktických aktivizačních metod, rozumné
uplatnění zásad kurikulární reformy a v neposlední řadě vnímání atmosféry a potřeb současného školství. Zápis
z výstupové praxe studenti odevzdají ve strukturovaném formuláři. Analýza samostatných výstupů proběhne
i ve skupinové formě s oborovým didaktikem na seminářích předmětu Didaktika dějepisu 2. Dále reflexe a
hodnocení kvality výuky proběhne v předmětech: Reflexe a hodnocení kvality výuky, Didaktika dějepisu 2,
Didaktika dějepisu 4 a také v odborných předmětech KHI (Novověk pro učitele, Nejnovější dějiny pro učitele).
Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost vhodného výběru dějepisného učiva ve vytčených tématech
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou metodiku ve vyučování
- argumentuje rozumné uplatnění zásad kurikulární reformy ve vlastním plánu výuky
- prokáže schopnost didaktické analýzy vlastního výkonu ve výuce
- vystihne osobní pojetí současných problémů ve vyučování dějepisu na ZŠ a SŠ
Předpoklady: Absolvování teoretické přípravy v programu předmětu Didaktika dějepisu (1,2,3,4)

Podmiňující předměty: KHI/DID1Z , KHI/DID2Z

KHI/PROP Propaganda Třetí říše 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Podrobně seznámit studenty na konkrétních příkladech s metodami totalitní (v daném případě nacionálně
socialistické) propagandy, a to v oblasti tisku, rozhlasu, filmu, výtvarného umění i vědy a uvést je do problematiky
jejích následků. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní
praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Absolvent kurzu rozezná možnosti politické
propagandy v demokratickém a totalitním státě.
Zhodnotí význam nacionálně socialistické propagandy pro dějiny Třetí říše, rozliší ”mírovou” a válečnou propa-
gandu. Vysvětlí metody propagandy, popíše využití jednotlivých médií, zejména tisku, rozhlasu a filmu. Objasní
Goebbelsovu teorii o zábavě jako nejlepší formě propagandy a teroru coby jejího nutného doplňku. V obecnější
rovině vymezí roli kultury, vědy a sportu pro úspěšnou propagandu. Doloží proměny jazyka v totalitním socia-
listickém státě. Předpoklady: Hlubší znalost dějin Německa v letech 1918 - 1945 a nacionálního socialismu -
předmět představí jen určitý pohled na metody vlády v Třetí říši.

KHI/PRU Pravěk pro učitele 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Petr Menšík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit aplikaci poznatků z dějin pravěku na školní (ZŠ, SŠ) praxi. Zprostředkovat základní organizační,
informativní a formativní požadavky současného školního vyučování s problematikou dějin pravěku. Zpřehlednit
experimentální archeologická pracoviště v ČR, tematická muzea a vhodné instituce, poskytnout rozbor možností
jejich využití pro školní praxi. Vytvořit přehled a charakteristiku hlavních západočeských pravěkých lokalit.
Způsobilosti: Student(ka)
- získá přehled v dětské populárně odborné a umělecké literatuře k dějinám pravěku
- prokáže schopnost organizace projektové práce ve vyučování dějin pravěku
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- prokáže dovednost vybrat, zpřehlednit a prezentovat specifické téma z oblasti životního stylu
pravěkých lidí
- uspořádá osobní portfolio multimediálních prostředků pro výuku dějin pravěku na ZŠ či SŠ Předpoklady:
Student ukončil teoretické studium se zaměřením na historii v bakalářském oboru. Je bezpodmínečně nutná
komplexní příprava v oblasti českých a obecných dějin pravěku.

KHI/PVH1 Pomocné vědy historické 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem výuky je objasnit význam pomocných historických disciplín pro jakýkoliv historický výzkum, v rámci
každé z nich pak vyložit předmět zkoumání dané disciplíny, používanou terminologii a metody, a v neposlední
řadě představit v maximální stručnosti dosavadní poznatky každé z těchto věd. V seminářích si studenti osvojují
základní dovednosti, nezbytné pro samostatnou práci s prameny (zejména pro starší dějiny). V rámci kurzu
PVH1 je vedle obecného úvodu do pomocných věd věnována přednostní pozornost paleografii a historické chro-
nologii. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí
a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: Absolvent rozumí odborné terminologii a správně ji po-
užívá, vysvětlí vývoj latinského písma i vývoj kalendáře, letopočtu a dalších časových jednotek a pojmů. Přečte
česky psané texty v gotickém písmu, bastardě a raném novogotickém písmu a převede pomocí chronologických
tabulek různé dřívější způsoby datování na dnešní. Tyto konkrétní dovednosti aplikuje nejen při svém vlastním
historickém výzkumu, ale rovněž didakticky v rámci výuky na škole. Předpoklady: Pro zápis do kurzu PVH
1 je vhodné, aby posluchač měl již absolvovány kurzy KHI/ÚVOD a KHI/ZHS.

KHI/PVH2 Pomocné vědy historické 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je objasnit význam pomocných historických disciplín pro jakýkoliv historický výzkum, v rámci
každé z nich pak vyložit předmět zkoumání dané disciplíny, používanou terminologii a metody, a v neposlední
řadě představit v maximální stručnosti dosavadní poznatky každé z těchto věd. V seminářích si studenti mají
osvojit základní dovednosti, nezbytné pro samostatnou práci s prameny (zejména pro starší dějiny). V rámci
kurzu PVH2 je přednostní pozornost věnována diplomatice, sfragistice a genealogii, v omezeném rozsahu (a
zejména po praktické stránce) heraldice a numismatice. Historická metrologie, kodikologie a epigrafika jsou po-
nechány na samostudiu posluchačů. Přednášky: význam a postavení pomocných historických disciplín, jejich
předmět zkoumání, základní pojmy a metodologické postupy, základní příručky a pomůcky, stručný výklad o
vývoji latinského písma a kalendáře. Praktická cvičení zaměřena na paleografii (četba snadnějších textů), chro-
nologii (používání datačních tabulek), heraldiku a genealogii (sestavování rodokmenu). Absolvent získá základní
přehled v daných oborech, jistý stupeň praktických dovedností a bude schopen je didakticky využít. Dílčím cílem
je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové
didaktiky dějepisu. Předmět bude provázán se Společným základem, a to předmětem Moderní technologie ve
vzdělávání. Způsobilosti: Absolvent rozumí doborné terminologii a správně ji používá, přečte česky psané
texty v novogotickém písmu, rozlišuje a komparuje základní druhy a typy diplomatického materiálu, rozpozná
jednotlivé části listiny, blasonuje erb, rozeznává základní typy historických mincí, popíše správně pečeť a iden-
tifikuje možného majitele, sestaví rodokmen vybrané rodiny. Tyto konkrétní dovednosti aplikuje nejen při svém
vlastním historickém výzkumu, ale rovněž didakticky v rámci výuky na škole. Předpoklady: Kurz PVH2
obsahově bezprostředně navazuje na kurz PVH1. Z praktických důvodů není absolvování kurzu PVH1 striktně
vyžadováno, ovšem je třeba počítat s tím, že případný zájemce o zápis do kurzu PVH2 si musí předchozí učivo
a dovednosti dodatečně osvojit.

KHI/REF68 Československá reforma 1968-1969 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Podrobně studenty seznámit s příčinami, nástupem a konkrétním vývojem československého reformního
hnutí v letech 1967?1969, jeho možnostmi a praktickými limity danými mezinárodně politickou situací a exis-
tencí sovětského bloku. Objasnit podstatu procesu sklonku 60. let a jeho vývojové možnosti v podmínkách
rozděleného světa. Seznámit studenty s dnešními pohledy ruské veřejnosti na srpnovou intervenci. Prezento-
vat odbornou literaturou a vydanými prameny studovaného období. Způsobilosti: Student vysvětlí podstatu
reformního procesu 60. let, analyzuje jeho vývojovou determinaci v podmínkách rozděleného světa. Porovná
reformní pokus v Československu s obdobnými událostmi v sovětském bloku (východní Německo, Maďarsko,
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Polsko). Posoudí možnost či nemožnost reformy sovětského typu socialismu. Objasní mezinárodní kontext tzv.
Brežněvovy doktríny omezené suverenity. Předpoklady: Solidní orientace v novodobých československých dě-
jinách, zejména období 1945 1960, znalost poválečného vývoje v Evropě i ve světě.

KHI/RMVD Ruská myšlenka v dějinách 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Výběr zásadních mezníků ve vývoji různých forem států, které ruská říše představovala. Zpřehlednit his-
torickou faktografii - Představit významné a zajímavé osobnosti politického, kulturního a uměleckého života.
Konkrétně představit vývoj východoevropské architektury a ruského výtvarného umění. Vytvořit motiv pro
další studium dějin a životního stylu východní Evropy. Pojetí ruských dějin v tradiční chronologii. Kurs moti-
vujke studenty k dalšímu studiu dějiny a životního stylu ve východní Evropě. Způsobilosti: Student(ka):
- zpřehlední hlavní etapy vývoje Ruska, jeho různých státních a politických forem.
- získá povědomí o kulturním vývoji ruské společnosti a o specifikách ruského umění
- vyjádří základní současné problémy vyplývající z česko ruských historických vztahů
- prokáže schopnost orientovat se v současných objektivních informačních zdrojích o ruské historii
a životním stylu Předpoklady: Žádoucí je teoretické povědomí o dějinách východní Evropy v rozsahu středo-
školského učiva (gymnaziálního kurzu).

KHI/SD45 Obecné dějiny od r. 1945 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Objasnit studentům vývoj po druhé světové válce, seznámit je s problematikou rozděleného světa, zejména
agresivitou komunistických režimů i jejich rozkladu pod tlakem demokratického Západu i s tím, že pádem komu-
nismu dějiny nekončí. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu
se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu. Způsobilosti: 1. Sociální darwinismus jako předpoklad
komunismu, nacionálního socialismu a fašismu
2. Filozofické základy totalizních ideologií - od Platóna k Leninovi
3. Leninův puč
4. Stalin a velkoruský šovinismus
5. Socialismus podle Adolfa Hitlera
6. Diktatury v rukavičkách: evropské autoritativní režimy
7. Nacionálně socialistický a komunistický antisemitismus
8. Sovětská koloniální říše
9. ”Malí diktátoři” - Perón, Castro, Pinochet
10. Doktríny, ”détente” a konference v Helsinkách
11. Fukuyama a skoro poslední člověk
12. Český, slovenský a československý komunismus
13. Rusko postimperiální
Předpoklady: Znalost vývoje před druhou světovou válkou, zejména vzestupu totalitních mocností a autorita-
tivních států, jakož i průběhu a výsledků druhé světové války včetně dvojí role Sovětského svazu - spojence jak
Třetí říše, tak později i Západu, představuje nezanedbatelnou přednost pro studium poválečných dějin. . .

KHI/STAU Starověk pro učitele 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Připravit studenty na vyučování dějepisu na základních školách, aplikovat poznatky z dějin starověku na
školní praxi. Představit různé metody a formy vhodné pro vyučování dějepisu. Tato disciplína je zaměřena na
prohloubení a rozšíření získaných znalostí a vědomostí z předcházejících odborných předmětů s důrazem na
didaktické využití při pozdější pedagogické praxi. Proto jsou sledována vybraná témata s ohledem na osnovy
dějepisu. Pozornost bude také věnována současným učebnicím i aplikaci současného dějepisectví a nových po-
znatků ve výuce. Způsobilosti: Student se bude orientovat v problematice dějin starověku, prohloubí si a
rozšíří znalosti a vědomosti získané v předcházejících odborných předmětech a bude schopen získané znalosti a
vědomosti didakticky aplikovat ve školní praxi.
Student se seznámí s různými metodami a formami, zhodnotí je a ve školní praxi si vybere ty nejvhodnější pro
výuku dějin starověku.
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Student rozpozná učebnice a didaktické pomůcky vhodné k výuce dějin starověku, zdůvodní jejich výběr a
efektivně s nimi bude pracovat při výuce dějepisu.
Student prezentuje své vlastní didaktické nápady a účelně je aplikuje ve školní praxi. Předpoklady: Faktogra-
fická znalost dějin starověku, znalost odborné i populárně naučné literatury, orientace v didaktice dějepisu.

KHI/STŘU Středověk pro učitele 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tato disciplína je zaměřena na prohloubení a rozšíření získaných znalostí a vědomostí z předcházejících
odborných předmětů s důrazem na didaktické využití při pozdější pedagogické praxi na základní škole. Proto
jsou sledována vybraná témata s ohledem na dějepisné kurikulum. Pozornost bude také věnována současným
učebnicím i aplikaci moderního dějepisectví a nových poznatků ve výuce. Témata: geneze středověku, tzv. stěho-
vání národů, počátky evropských států, středověký univerzalismus versus národní partikularismus, křesťanství
a církve, papežství, boj o investituru, křížové výpravy, střet s islámem, srovnávací vývoj hlavních evropských
oblastí, slovanská státnost, středověká kultura a ekonomika, český středověk v kontextu evropských a středo-
evropských dějin. Způsobilosti: Student se bude orientovat v problematice dějin středověku, prohloubí si a
rozšíří znalosti a vědomosti získané v předcházejících odborných předmětech a bude schopen získané znalosti a
vědomosti didakticky aplikovat ve školní praxi.
Student se seznámí s různými metodami a formami, zhodnotí je a ve školní praxi si vybere ty nejvhodnější pro
výuku dějin středověku.
Student rozpozná učebnice a didaktické pomůcky vhodné k výuce dějin středověku, zdůvodní jejich výběr a
efektivně s nimi bude pracovat při výuce dějepisu.
Student prezentuje své vlastní didaktické nápady a účelně je aplikuje ve školní praxi.
Student pracuje s moderní prezentační technikou, využívá při výuce dějepisu informační a komunikační techno-
logie.
Předpoklady: Faktografická znalost dějin středověku, znalost odborné i populárně naučné literatury, orientace v
didaktice dějepisu.

KHI/SZ Závěrečná státní zkouška /D/ 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Při SZZ student(ka) prokáže schopnost plánovat a realizovat výuku v oblastech: Didaktická aplikace tématu:
- didaktická analýza vnější i vnitřní, návrh aplikace klíčových kompetencí a průřezových témat - konkrétní
metodické návrhy s využitím didaktických forem a prostředků: učebnice, mapa, odborná literatura, krásná
literatura, historický dokument (listina?), hmotný pramen, filmový dokument či umělecký film, projekt, exkurze,
odborná instituce (muzeum, galerie?) Odborná a didaktická analýza textu: - charakteristika písemného pramene
(dokumentu) - návrh metodického využití ve vyučování dějepisu. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky
studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti
a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KHI/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem SZZ je prokázat odbornou erudici absolventa v oblastech: české dějiny, obecné dějiny, pomocné
vědy historické, historiografie. Požadovanými kompetencemi v oboru jsou: obecná i kritická znalost historického
tématu, schopnost strukturovat historické děje v jejich dobových a logických souvislostech, povědomí o histo-
rických pramenech k dané problematice, přehled o významné a aktuální literatuře k jednotlivým tématickým
okruhům, uvědomění si různých výkladů historických skutečností, schopnost diskuse a aktualizace dějin, formu-
lace argumentů a obhajoba vlastního názoru, schopnost vyvodit poučení z dějin, které je důležitým činitelem
didaktického uchopení minulosti a tvorby historického vědomí žáka. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KHI/TZTŘ Tajemství a záhady Třetí říše 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Nacionální socialismus vzbuzuje mimo jiné zájem i svojí mystikou, řada jeho skutečných i fiktivních úspěchů
vzbuzuje dojem, že jeho předáci mohli být ve spojení či dokonce řízeni podivnými, okultními či mimozemskými
silami. Kurs představí řadu skutečně podivných, ba kuriózních aktivit a názorů čelných představitelů Třetí říše,
jakož i skutečná tajemství, která existenci tohoto typu socialismu provázela. Způsobilosti: Po absolvování kursu
student posoudí, proč jsou dodones populární hypotézy, že nacisty ovlivňovaly tajemné zásvětní síly. Vyhledá
konkrétní případy, kdy tyto skutečnosti výrazněji ovlivnily politická rozhodnutí. Popíše různé okultních praktiky
nacistů a odliší od nich skutečná tajemství i záhady nacionálně socialsitického státu, zejména tzv. tajné zbraně.
Zdůvodní rozmach rasově-mystických teorií na přelomu 19. a 20. století. Odhadne možnosti, která ” nacistická
mystéria” nabízejí neonacistickému hnutí. Předpoklady: Hlubší znalost dějin Německa v letech 1918 - 1945
a nacionálního socialismu - je vítaná: předmět představí jen specifický pohled na názory a způsob uvažování
některých předáků v Třetí říši a vliv, které tyto tajuplné záležitosti měly či mohly mít na dění v Německu i
způsobu vedení války. . .

KHI/ÚČRD Úvod do českých a regionálních dějin 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit vybrané (klíčové) události a mezníky českých dějin a jejich obraz v historickém vědomí a širším
evropském kontextu
Prezentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k vybraným událostem českých dějin
Provést rozbor a kritiku různých názorů a pohledů na vybrané otázky českých dějin
Poskytnout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů
Způsobilosti: Student(ka):
dokáže zpřehlednit základní mezníky českých a regionálních dějin a jejich obraz v historickém vědomí; dokáže je
analyzovat, diskutovat a referovat o nich.
orientuje se v různých názorech a pohledech na důležité mezníky českých dějin
začleňuje regionální události do širšího kontextu dějin českých, evropských a světových
orientuje se v základních pojmech spojených s regionálními dějinami západních Čech a jejich studiem
samostatně používá a aplikuje odbornou literaturu a důležité prameny k vybraným otázkám českých dějin
Předpoklady: Jedná se o základní kurz k vybraným otázkám českých dějin a jejich obrazu v historickém vědomí.
Vyžaduje se alespoň základní orientace v otázkách českých dějin, schopnost pracovat samostatně s odbornou
literaturou a prameny a ochota zapojit se do diskuzí, chatů a samostané práce.

KHI/ÚČRDA Introduction to Czech history 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Představit vybrané (klíčové) události a mezníky českých dějin a jejich obraz v historickém vědomí a šir-
ším evropském kontextu. Prezentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k vybraným
událostem českých dějin. Provést rozbor a kritiku různých názorů a pohledů na vybrané otázky českých dějin.
Poskytnout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů . Způsobilosti: Student (ka):
dokáže zpřehlednit základní mezníky českých dějin a jejich obraz v historickém vědomí; dokáže je analyzovat,
diskutovat a referovat o nich
orientuje se v různých názorech a pohledech na důležité mezníky českých dějin
začleňuje domácí události do širšího kontextu dějin evropských a světových
orientuje se v základních pojmech spojených s českými dějinami a jejich studiem
samostatně používá a aplikuje odbornou literaturu a důležité prameny k vybraným otázkám českých dějin
Předpoklady: Jedná se o základní kurz k vybraným otázkám českých dějin a jejich obrazu v historickém vědomí.
Vyžaduje se alespoň základní orientace v otázkách českých dějin, schopnost pracovat samostatně s odbornou
literaturou a prameny a ochotu zapojit se do diskuze a práce na semináři.

KHI/ÚSD Úvod do světových dějin 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do základní problematiky světových dějin, přiblížit vývoj evropských
a mimoevropských civilizací, nastínit charakteristiku mezinárodních vztahů i náboženských konfliktů, pomoci
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mu pochopit velké politické revoluce 17. - 18. století, první ”globalizaci” - koloniální soupeření, ale také vznik
občanské a industriální společnosti 19. století, boj o hegemonii v Evropě a ve světě od konce 18. století, mocensko-
ekonomické uspořádání světa a Evropy od druhé poloviny 19. století kulturní a vědecký rozmach lidské civilizace.
Doložit spojitost i dějinný přeryv ”krátkého 20. století” - věku totalitních ideologií a států. Způsobilosti: Stu-
dent vystihne a vysvětlí základní problémy světových dějin, zařadí je do souvislostí společenských, politických,
ekonomických a kulturních, podrobně objasní stěžejní události, postihne a sestaví základní chronologii, dokáže
zobecňovat a aplikovat získané poznatky, orientuje se v základní historické literatuře a to jak české, tak zahra-
niční. Předpoklady: Přehled dějepisného učiva v rozsahu požadavků pro střední školy.

KHI/ÚVOD Úvod do studia dějepisu 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je ”zasvětit” studenty do historického ”řemesla”, tj. zprostředkovat jim základní dovednosti
související s historickým výzkumem a připravit je po praktické stránce k vlastní badatelské činnosti, konkrétně
pak zejména k úspěšnému zvládnutí jejich budoucí bakalářské práce. Důraz je zaměřen zejména prakticky, proto
také obsahuje několik exkurzí na odborná pracoviště. Způsobilosti: Student samostatně vyhledá relevantní
prameny a literaturu k jakémukoli historickému tématu, provede jejich základní historickou kritiku a alespoň
teoreticky popíše jednotlivé faktory interpretace. Porovná hlavní odborné časopisy, používá adekvátní historickou
terminologii. Aplikuje základní pravidla pro psaní odborného historického textu libovolného žánru, správně užívá
bibliografické citace a poznámkový aparát, rozlišuje prameny a literaturu. Předpoklady: Kurz má propedeutický
charakter, tudíž se od studentů neočekávají žádné zvláštní vstupní znalosti či dovednosti. Předpokládá se pouze,
že alespoň pasivně ovládají základy nejméně jednoho světového jazyka, tj. jsou schopni porozumět psanému
textu v zahraničních encyklopediích, bibliografických databázích, na webových stránkách institucí apod.

KHI/VLAST Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1. st. 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS

Cíle: Zpřehlednit klíčové dějinné události, významné osobnosti, kulturně historické a technické památky týkající
se českých dějin.
Formulovat základní problémy českých dějin na pozadí evropského vývoje.
Vytvořit základ pro poznání místních regionálních dějin.
Způsobilosti: Student(ka):
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- vytvoří si přehled o hlavních problémech českých dějin na pozadí evropského vývoje
- prokáže schopnost přesvědčivě prezentovat vybrané téma z českých a regionálních dějin
Předpoklady: Žádoucí je zvládnutí středoškolské látky v předmětu dějepis, a to v rozsahu gymnaziálního kurzu.

KHI/VLA1 Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1.st. 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS

Cíle: Zpřehlednit klíčové dějinné události, významné osobnosti, kulturně historické a technické památky týkající
se českých dějin.
Formulovat základní problémy českých dějin na pozadí evropského vývoje.
Vytvořit základ pro poznání místních regionálních dějin.
Způsobilosti: Student(ka):
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- vytvoří si přehled o hlavních problémech českých dějin na pozadí evropského vývoje
- prokáže schopnost přesvědčivě prezentovat vybrané téma z českých a regionálních dějin
Předpoklady: Žádoucí je zvládnutí středoškolské látky v předmětu dějepis, a to v rozsahu gymnaziálního kurzu.

KHI/VLA2 Vlastivěda, dějepisné poznatky 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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PaedDr. Helena Východská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Objasnit a zpřehlednit klíčové dějinné události, významné osobnosti, kulturně historické a technické pa-
mátky týkající se novověkých a a moderních českých dějin.
Formulovat základní současné problémy, jež mají základ v historickém vývoji ČR.
Vytvořit základ pro poznání místních regionálních dějin v období novověku a moderní době.
Předmět je určen pro studenty kombinovaného studia. Způsobilosti: Student(ka):
- vyjádří souvislost mezi současnými ekonomickými a politickými poměry v ČR a historickým vývojem
našeho státu v období novověku a 20. století
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- vytvoří si přehled o hlavních problémech novověkých a moderních českých dějin na pozadí
evropského vývoje
- prokáže schopnost přesvědčivě prezentovat vybrané téma z českých a regionálních dějin Předpoklady: Ab-
solvování předmětu Vlastivěda / dějepisné poznatky pro 1. st. ZŠ (KHI / VLAST) v předcházejícím semestru.
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14 KHK-Katedra hudební kultury

KHK/AN18 Analýza skladeb 18. a 19. stol. 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student je schopen analyzovat skladbu ve stylu hudby 18. a 19. stol. po stránce hudební formy a najít v ní
nosné prvky
Způsobilosti: Student analyzuje skladby ve stylu hudby 18. a 19. stol. a dokáže najít jejich typické výrazové
prostředky. Předpoklady: žádné

KHK/AN20 Analýza skladeb 20. a 21. stol. 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student je schopen analyzovat skladbu ve stylu hudby 18. a 19. stol. po stránce hudební formy a najít v
ní nosné prvky. Způsobilosti: Student analyzuje skladby ve stylu hudby 20. a 21. stol. a dokáže najít jejich
typické výrazové prostředky. Předpoklady: žádné

KHK/ASHD Analýza stěžejních hudebních děl 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student blíže pozná stěžejní díla světové hudební literatury a jejich výklad nasměruje pro účely výuky Hv
na II.st. a SŠ Způsobilosti: Student zná důvěrně stěžejní díla hudební světové literatury, charakterizuje jejich
základní vlastnosti, obsah a výrazové prostředky v duchu pedagogických cílů Hv Předpoklady: Nejsou určeny.

KHK/BP1 Bakalářská práce 1 6 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způso-
bilosti: Podá nástin písemného popisu hudebního jevu s využitím vědeckých metod a zásad pro odborný text.
Využije dosaženého teoretického a praktického vzdělání pro samostatný pohled na sledovanou oblast. Předpo-
klady: úspěšně uzavřené studium teoretických disciplín, které podmiňují kvalitní zpracování zvoleného tématu.

KHK/BP2 Bakalářská práce 2 6 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobi-
losti: Podá hotový písemný popis hudebního jevu s využitím vědeckých metod a zásad pro odborný text. Využije
dosaženého teoretického a praktického vzdělání pro samostatný pohled na sledovanou oblast. Předpoklady:
úspěšně uzavřené BP1

KHK/CNHV Historie česko-německých hudebních vazeb 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům rozsáhlou nabídku grantových projektů v oblasti kultury na úrovni místní, krajské,
celostátní a evropské, způsoby zadávání těchto projektů, vedení potřebné dokumentace a závěrečné vyúčtování.
Způsobilosti: 1. Znalost:
znalost základních reálií a terminologie hudebních dějin českých a německých zemí
zapamatovat si hlavní periodizační období vývoje hudby a hlavní osobnosti české a německé hudby
vyjmenovat a popsat základní vývojové trendy a jejich specifika v případě české a německé hudby
2. Pochopení:
vysvětlit základní problematiku česko-německých hudebních vztahů
rozlišit základní periodizační a výkladová koncepční východiska dějiny hudby v českých zemích a Německu
vysvětlit specifika dílčích období, typů hudebních prostředí, hudebních druhů a jejich profilování v souvislosti se
středoevropským kulturním klimatem
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3. Aplikace:
vytvoření základního přehledu vývoje hudby ve střední Evropě a zejména v oblastech setkávání provenienčně
české a německé hudební kultury
jednotlivá období hudebního vývoje, hudební druhy, skladatelské osobnosti obou kulturních, popř. jazykových
prostředí uvést do obecně historických, politických, společenských, kulturních aj. souvislostí
4. Analýza:
srovnání a analýza specifik jednotlivých hudebně-vývojových období, hudebních druhů, skladatelských osobností
v české a německé hudební kultuře
5. Syntéza:
shrnutí problematiky hudebního vývoje česko-německé střední Evropy
rozpoznání a formulace specifik hudebního vývoje v německém pohraničí českých zemí
6. Vyhodnocení:
uchopí a zhodnotí hlavní trendy ve vývoji české a německé a česko-německé hudby
formulují základní principy formování specifické středoevropské hudby a hudební kultury
shrnou význam dosavadního česko-německého hudebního vývoje na současnou světovou hudební kulturu
Předpoklady: Znalosti z dějin české a evropské hudby, základní orientace v dějinách střední Evropy, zejména
zemí Koruny české a německých zemí.

KHK/CSH Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol. 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení potřebných vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební vý-
chovy, které studenta připraví na výuku předmětu hudební výchova na základní škole a na nižším a vyšším
stupni víceletých gymnázií a gymnáziích čtyřletých (RVPZ, RVPG) v souladu s filozofií kurikulární reformy a
s požadavky RVP. Studenti se učí tvořivě aplikovat teoretické poznatky na modelové situace hudebního vyu-
čování na střední škole, komunikovat o hudbě i hudbou a reflektovat tento proces. Seznamují se s výchovně
vzdělávacími strategiemi, zajišťujícími všestrannou tvořivou aktivitu žáků a integrované vzdělávání a výchovu
prostřednictvím hudby. Způsobilosti: Student se orientuje ve vývoji české hudby 20. století i ve vážné hudbě
dneška. Charakterizuje nejzávažnější díla a zařazuje je do stylových tendencí v kontextu české i světové hudby.
Předpoklady: Znalost dějin hudby před 20. stoletím.

KHK/DEH1 Dějiny hudby 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnutí základního přehledu vývoje evropské hudby od pravěku do počátku 19.
století. Seznámení s problematikou hudebních dějin této epochy a jejich interpretace. Zasazení základních re-
álií z hudebních dějin této epochy do širšího kontextu politického, sociálního, kulturního vývoje společnosti.
Způsobilosti: 1. Znalost:
znalost základních reálií a terminologie hudebních dějin do poč. 17. stol.
zapamatovat si hlavní periodizační období vývoje hudby a hlavní osobnosti do poč. 17. stol.
vyjmenovat a popsat základní hudební druhy do poč. 17. stol.
2. Pochopení:
vysvětlit základní termíny hudebních dějin do poč. 17. stol.
rozlišit základní periodizační a výkladové koncepce oboru dějiny hudby
vysvětlit specifika dílčích období, typů hudebních prostředí, hudebních druhů
3. Aplikace:
vytvoření základního přehledu vývoje hudby v Evropě a českých zemích do poč. 17. stol.
jednotlivá období hudebního vývoje, hudební druhy, skladatelské osobnosti uvést do obecně historických, poli-
tických, společenských, kulturních aj. souvislostí
4. Analýza:
srovnání a analýza specifik jednotlivých hudebně-vývojových období, hudebních druhů, skladatelských osobností
5. Syntéza:
shrnutí problematiky hudebního vývoje Evropy a českých zemí do poč. 17. stol.
rozpoznání a formulace specifik českého hudebního vývoje v evropském rámci
6. Vyhodnocení:
uchopí a zhodnotí hlavní trendy ve vývoji hudby do poč. 17. stol.
formulují základní principy formování západoevropské hudby do poč. 17. stol.
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shrnou význam hudebního vývoje do poč. 17. stol. na současnou světovou hudební kulturu Předpoklady:
Předmět předpokládá dobré vstupní znalosti z obecné historie a dějin kultury, základní znalosti evropského a
českého hudebního vývoje od pravěku do počátku 19. století.

KHK/DEH2 Dějiny hudby 2 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnutí základního přehledu vývoje evropské hudby od 17. do počátku 19. století.
Seznámení s problematikou hudebních dějin této epochy a jejich interpretace.
Zasazení základních reálií z hudebních dějin této epochy do širšího kontextu politického, sociálního, kulturního
vývoje společnosti. Způsobilosti: 1. Znalost:
znalost základních reálií a terminologie hudebních dějin od 17. do poč. 19. stol.
zapamatovat si hlavní periodizační období vývoje hudby a hlavní osobnosti od 17. do poč. 19. stol.
vyjmenovat a popsat základní hudební druhy od 17. do poč. 19. stol.
vyjmenovat hlavní skladatelské osobnosti od 17. do poč. 19. stol. a jejich stěžejní díla
2. Pochopení:
vysvětlit základní termíny hudebních dějin od 17. do poč. 19. stol.
rozlišit základní periodizační a výkladové koncepce oboru dějiny hudby tohoto období
vysvětlit specifika dílčích periodizačních úseků, typů hudebních prostředí, hudebních druhů
3. Aplikace:
vytvoření základního přehledu vývoje hudby v Evropě a českých zemích od 17. do poč. 19. stol.
jednotlivá období/fáze hudebního vývoje, hudební druhy, skladatelské osobnosti uvést do obecně historických,
politických, společenských, kulturních aj. souvislostí
4. Analýza:
srovnání a analýza specifik jednotlivých hudebně-vývojových období, hudebních druhů, skladatelských osobností,
kompozičních stylů
5. Syntéza:
shrnutí problematiky hudebního vývoje Evropy a českých zemí od 17. do poč. 19. stol.
rozpoznání a formulace specifik českého hudebního vývoje v evropském rámci
6. Vyhodnocení:
uchopí a zhodnotí hlavní trendy ve vývoji hudby od 17. do poč. 19. stol.
formulují základní principy formování západoevropské hudby od 17. do poč. 19. stol.
shrnou význam hudebního vývoje od 17. do poč. 19. stol. na současnou světovou hudební kulturu
Předpoklady: Předmět předpokládá dobré vstupní znalosti z obecné historie a dějin kultury, základní znalosti
evropského a českého hudebního vývoje od pravěku do počátku 19. století.

KHK/DEH3 Dějiny hudby 3 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnutí základního přehledu vývoje evropské hudby od 19. do počátku 20. století.
Seznámení s problematikou hudebních dějin této epochy a jejich interpretace.
Zasazení základních reálií z hudebních dějin této epochy do širšího kontextu politického, sociálního, kulturního
vývoje společnosti. Způsobilosti: 1. Znalost:
znalost základních reálií a terminologie hudebních dějin od 19. do poč. 20. stol.
zapamatovat si hlavní periodizační období vývoje hudby a hlavní osobnosti od 19. do poč. 20. stol.
vyjmenovat a popsat základní hudební druhy od 19. do poč. 20. stol.
vyjmenovat hlavní skladatelské osobnosti od 19. do poč. 20. stol. a jejich stěžejní díla
2. Pochopení:
vysvětlit základní termíny hudebních dějin od 19. do poč. 20. stol.
rozlišit základní periodizační a výkladové koncepce oboru dějiny hudby tohoto období
vysvětlit specifika dílčích periodizačních úseků, typů hudebních prostředí, hudebních druhů
3. Aplikace:
vytvoření základního přehledu vývoje hudby v Evropě a českých zemích od 19. do poč. 20. stol.
jednotlivá období/fáze hudebního vývoje, hudební druhy, skladatelské osobnosti uvést do obecně historických,
politických, společenských, kulturních aj. souvislostí
4. Analýza:
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srovnání a analýza specifik jednotlivých hudebně-vývojových období, hudebních druhů, skladatelských osobností,
kompozičních stylů
5. Syntéza:
shrnutí problematiky hudebního vývoje Evropy a českých zemí od 19. do poč. 20. stol.
rozpoznání a formulace specifik českého hudebního vývoje v evropském rámci
6. Vyhodnocení:
uchopí a zhodnotí hlavní trendy ve vývoji hudby od 19. do poč. 20. stol.
formulují základní principy formování západoevropské hudby od 19. do poč. 20. stol.
shrnou význam hudebního vývoje od 19. do poč. 20. stol. na současnou světovou hudební kulturu Předpoklady:
Předmět předpokládá základní vstupní znalosti z obecného dějepisu a dějin kultury, znalosti evropského a českého
hudebního vývoje do počátku 19. století.

KHK/DHVMS Státní závěrečná zkouška - 4. část 0 kr. Szv

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: 4. část státní závěrečné zkoušky studijního oboru Učitelství pro mateřské školy zahrnuje zkoušku z Di-
daktiky hudební výchovy. Tato část je povinně volitelná. Student volí mezi KHK/DHVMS, KVK/DVVMS,
KTV/DTVMS a KAT/DPVMS. Způsobilosti: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře
povinných a povinně volitelných předmětů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KHK/DHV1 Didaktika hudební výchovy 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební
výchovy se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu
na 1.stupni základní školy, na metody i analýzu vyučovacího procesu včetně interakce jeho činitelů. Student/ka
porozumí novému paradigmatu didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v České republice,
získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní
školy.
Způsobilosti: Student/ka vymezí umění a identifikuje kulturu jako důležitou a nepostradatelnou součást lidského
bytí. Rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých. Volí odpovídající
metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Na základě videozáznamu( DVD), příkladů z pedagogické praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá
pojetí vyučovacího procesu včetně pohledů na postavení žáka a učitele.
Rozpozná různé modelové situace ve vyučování, formuluje pojmy jako jsou výukové metody a organizační formy
vyučování, porozumí základním kurikulárním dokumentům, zejména RVP a ŠVP a pochopí jejich odlišnosti z
pohledu hudebně výchovného procesu.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Realizuje hudebně dramatické techniky a didaktické hry vhodné k osvojování očekávaných výstupů.
Na základě vytvoření vlastní přípravy hodiny hudební výchovy s důrazem na tvořivé prvky činnostního pojetí
navrhuje jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - formuluje konkrétní cíle, strategii vyučo-
vání, kompetence a motivace žáka i jeho hodnocení s podporou uplatnění mezipředmětových vztahů v rámci
multimediálních výukových podkladů
Analyzuje učebnice a metodické příručky hudební výchovy pro 1.stupeň základní školy a doplňující hudební
literaturu, dovede k nim kriticky přistupovat a porovnávat je z hlediska jejich obsahu, formy a metodických
postupů se zřetelem k ŠVP.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hudební nauku, orientuje se v základních hudebních formách, prokazuje základní
orientaci v dějinách české a světové hudby, ovládá výchovně vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti
v rámci základů pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových činností, ovládá efektivní metody a postupy,
které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.

KHK/DHV2 Didaktika hudební výchovy 2 4 kr. Zp,Zk
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Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební
výchovy se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu
na 1.stupni základní školy, na metody i analýzu vyučovacího procesu včetně interakce jeho činitelů. Student/ka
porozumí novému paradigmatu didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v České republice,
získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní
školy.
Způsobilosti: Student/ka vymezí umění a identifikuje kulturu jako důležitou a nepostradatelnou součást lidského
bytí. Rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých. Na základě analýzy
jednotlivých diagnostických metod si ověří zjišťování vad chybné vokální intonace a na praktických úkolech
aplikuje zejména metodu jejich odstraňování. Přizpůsobí metody práce pěveckým schopnostem dětí a dokáže je
aplikovat v pěveckých činnostech. .
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Ovládá hru na klasický hudební nástroj( klavír) a hudební nástroje Orffova instrumentáře a umí jich využívat
při vedení hudebních aktivit žáků. Navrhne a vytvoří jednodušší instrumentální doprovody k písním a uvede je
do souvislostí s ostatními činnostmi.
Navrhuje výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, formuluje efektivní me-
tody a postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí
Realizuje hudebně dramatické techniky a didaktické hry vhodné k osvojování očekávaných výstupů.
Na základě vytvoření vlastní přípravy hodiny hudební výchovy s důrazem na tvořivé prvky činnostního pojetí
analyzuje jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - formuluje konkrétní cíle, strategii vyučo-
vání, kompetence a motivace žáka i jeho hodnocení s podporou uplatnění mezipředmětových vztahů v rámci
multimediálních výukových podkladů
V semináři předmětu si uvědomuje různé aktivizační strategie výukového procesu jako celku( např. motivaci
žáka, kooperativní metody vyučování, hudební didaktické hry, hodnocení žáka. . .)
Dokáže odhadnout využití hudebně didaktické techniky při plnění vyučovacích cílů.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hudební nauku, orientuje se v základních hudebních formách, prokazuje základní
orientaci v dějinách české a světové hudby, ovládá výchovně vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti
v rámci základů pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových činností, ovládá efektivní metody a postupy,
které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.

KHK/DIH1 Didaktika hudební výchovy 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební
výchovy se zaměřením na zákonitosti hudebně výchovného procesu ve škole a na interakci jeho činitelů (učitel
? žák ? učivo), na metody a organizační formy výuky, vedoucí k naplnění cílů předmětu. V návaznosti na
základní způsobilosti z Obecné didaktiky a Pedagogické psychologie student/ka porozumí novému paradigmatu
didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v ČR a v kontextu mezipředmětových vztahů.
Student/ka se učí tvořivě aplikovat teoretické poznatky na modelové situace hudebního vyučování na základní
a střední škole. Seznamuje se s učivem (RVPZV), jeho konkrétním obsahem, očekávanými výstupy předmětu
i navrhovanými standardy pro oblast HV (včetně indikátorů dosažitelnosti výstupů), s výchovně vzdělávacími
strategiemi, zajišťujícími všestrannou tvořivou aktivitu žáků a integrované vzdělávání a výchovu prostřednictvím
hudby. Způsobilosti: Student/ka
- chápe kulturu a umění jako nedílnou součást lidské existence, jako jednu z důležitých lidských potřeb;
- zná zákonitosti rozvoje dětského hlasu a hlasové hygieny dětí a mládeže, prakticky ovládá metody a techniky
kolektivní hlasové a pěvecké výchovy dětí;
- v návaznosti na předmět Hlasová výchova rozvíjí své pěvecké dovednosti tak, aby byl schopen vzorového
pěveckého přednesu písní různých druhů, stylů a žánrů, včetně zpěvu dvojhlasého a vícehlasého;
- ovládá hru na hudební nástroje (melodické i harmonicko-doprovodné) a umí jich využívat k vedení kolektivních
hudebních aktivit žáků;
- umí vytvořit jednodušší instrumentální doprovody k písním pro děti a nacvičit je s kolektivem;



122

- ovládá výchovně vzdělávací strategie, které žákům pomáhají v rozvíjení klíčových kompetencí a v osvojování
očekávaných výstupů;
- tvoří a realizuje se skupinou hudebně průpravná cvičení, prakticky ovládá efektivní metody a postupy při
nácviku písní, vybírá a realizuje hudebně didaktické hry a hudebně dramatizační techniky;
- v návaznosti na znalosti osvojené v hudebně teoretických a hudebně historických disciplinách zpracovává a
prezentuje v semináři výukové projekty s uplatněním mezipředmětových vztahů a multimediálních výukových
podkladů;
- zná platné učebnice hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a pro G, kriticky je hodnotí a srovnává z hlediska jejich
struktury, obsahu učiva ? metodických postupů a se zřetelem k požadavkům RVP;
- v semináři předmětu zažije různé aktivizující strategie výuky, integrativní postupy práce s písní, kooperativní
metody vyučování, hudební didaktické hry, apod. a vyzkouší si některé se svými spolužáky prostřednictvím
prezentace vytvořeného týmového Hv projektu;
- prakticky se seznámí s moderní hudebně didaktickou technikou a dokáže ji funkčně využívat při plnění vyučo-
vacích cílů.
Předpoklady: Předmět je integrujícím oborem, je nutné, aby student/ka zvládl/a všechny povinné předměty
celého dosavadního studia učitelství hudební výchovy.

KHK/DIH2 Didaktika hudební výchovy 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si potřebných vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební
výchovy, které studenta připraví na výuku předmětu hudební výchova na 2. st. ZŠ/ na G v souladu s filozofií
kurikulární reformy a s požadavky RVP. Studenti se učí tvořivě aplikovat teoretické poznatky na modelové
situace hudebního vyučování na základní a střední škole, komunikovat o hudbě i hudbou a reflektovat tento
proces. Seznamují se s výchovně vzdělávacími strategiemi, zajišťujícími všestrannou tvořivou aktivitu žáků a
integrované vzdělávání a výchovu prostřednictvím hudby.
Způsobilosti: V návaznosti na DIH1 student/ka dokáže sestavit a prezentovat v semináři jednu kreativní vy-
učovací jednotku hudební výchovy a svůj postup v diskusi obhájit. Vyučovací jednotka bude mít činnostní
charakter, student v ní prokáže dovednost integrovat jednotlivé hudební činnosti v rámci většího tematického
celku (zpěv, hru na nástroje, pohyb, aktivní poslech). Témata korespondují s přípravou na státní zkoušky.
Předpoklady: Zvládnutí didaktických dovedností a znalostí v oblasti vokálně intonačních činností, problémy
rytmického výcviku, tvorba výukových projektů - osvojování písní metodou intonační a imitační. Zvládnutí
komplexní didaktické práce s písní (30 písní).

KHK/DIMŠ1 Didaktika předškolní HV 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Prostřednictvím činností instrumentálních, pohybových, poslechových a pěveckých získá student/ka
vědomostní i dovednostní potenciál a) pro výuku hudební výchovy v předškolských zařízeních,b) pro tvorbu
metodických řad v oblasti hudebních činností,c) pro účelnou integraci hudebních aktivit v rámci oboru (propojení
hudebních činností) i mezioborové integrace (v souvislosti s tematickými celky ŠVP i vzdělávacími oblastmi RVP).
Způsobilosti: Odborné znalosti:
Student/ka
vyjmenuje a popíše jednotlivé složky hudebnosti dítěte
objasní rozdíly mezi pojmy rytmus, metrum, pulzace a identifikuje je v hudebních modelech
Odborné dovednosti:
vytvoří metodickou řadu rozvoje rytmického cítění dítěte
progresivně seřadí rytmické modely (různý stupeň obtížnosti nácviku) předložené vyučujícím
osvojí si několik písní, dané písně doprovází hrou na rytmické nástroje
Předpoklady: Zvládnutí základů hry na klavír i hudebně teoretických naukových poznatků z předchozího 1. roce
studia.

KHK/DIMŠ2 Didaktika předškolní HV 2 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět navazuje na předchozí DIMŠ1. Student si osvojí zejména prostřednictvím praktických čin-
ností nezbytné penzum dovedností, vědomostí a postojů potřebných pro výuku hudební výchovy v předškolních
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zařízeních v duchu probíhající integrativní koncepce vzdělávání (RVP-ŠVP). Způsobilosti: Odborné znalosti:
Student
objasní zásady hlasové hygieny, příčiny nezpěvnosti dětí a dokáže zvolit vhodné postupy k jejich nápravě (práce
s ”bručouny”), kriticky reflektuje vlastní praxi
Odborné znalosti a dovednosti:
na konkrétních příkladech demonstruje pochopení zákonitostí při melodizaci říkadel, popíše zákonitosti rozvoje
dětského hlasu, prakticky předvede metody a techniky kolektivní hlasové a pěvecké výchovy dětí, sestaví me-
todickou řadu rozvoje pěveckých činností dítěte s ohledem na jeho věk a rozvoj schopností, analýzou poslechu
porozumí obecným zákonitostem ukolébavek (idiomy) a na základě vědomostí zkomponuje vlastní ukolébavku
Odborné dovednosti:
používá hudební nástroje při elementární improvizaci (aleatorika, pentatonika, práce s dynamikou, kontrastem,
k dokreslení příběhu, zhudebnění pohádky)
Předpoklady: Zvládnutí všech požadovaných činností pěveckých, poslechových, instrumentálních, pohybových:
a)dle předchozí DIMŠ1, b)dle požadavků ve hře na nástroj v HRMŠ 1-2.

KHK/DIMŠ3 Didaktika předškolní HV 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět navazuje na předchozí DIMŠ1 a DIMŠ2. Student si osvojí zejména prostřednictvím prak-
tických činností nezbytné penzum dovedností, vědomostí a postojů potřebných pro výuku hudební výchovy
v předškolních zařízeních v duchu probíhající integrativní koncepce vzdělávání (RVP-ŠVP). Způsobilosti:
Student
Odborné znalosti a dovednosti:
na základě předchozích zkušeností a vědomostí využívá Orffovy a jiné nástroje k tvorbě doprovodů písní i
improvizaci
aktivně využívá pohybu v rámci pohybových her, při hře na tělo, v improvizaci, v tanečních činnostech
v integraci s ostatními hudebními i nehudebními, vědomosti, dovednosti z DIMŠ-DIMŠ3 uplatňuje ve vlastní
pedagogické praxe
vědomosti a dovednosti z DIMŠ-DIMŠ3 využívá ve vlastní pedagogické praxe
Odborné znalosti: rozebírá poslechové skladby z hlediska jejich využití na MŠ, v samostatné práci diagnostikuje
dětský hlas a navrhuje správný postup k jeho rozvoji, reflektuje vlastní pedagogickou praxi
Odborné dovednosti: uvede příklady poslechových skladeb a jejich využití v MŠ
Předpoklady: Úspěšné zvládnutí předchozích aktivit pěveckých, poslechových, pohybových, instrumentálních,
které proběhly v rámci předmětů KHK/DIMŠ1, KHK/DIMŠ2 i KHK/HRMŠ 1-4.

KHK/DP1 Diplomová práce 1 6 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
statisticky zpracovat data,
analyzovat získaná data,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
představit svou práci ústní formou,
obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KHK/DP2 Diplomová práce 2 12 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni



124

? statisticky zpracovat data,
? analyzovat získaná data,
? interpretovat získaná data,
? formulovat závěry,
? pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
? představit svou práci ústní formou,
? obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KHK/DS Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Samostatná práce při realizaci dipl.tématu Způsobilosti: Podá nástin písemného popisu hudebního jevu
s využitím vědeckých metod a zásad pro odborný text. Využije dosaženého teoretického a praktického vzdělání
pro samostatný pohled na sledovanou oblast. Předpoklady: úspěšně uzavřené studium teoretických disciplín,
které podmiňují kvalitní zpracování zvoleného tématu.

KHK/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem práce v semináři je sepsání diplomové práce. Způsobilosti: Podá nástin písemného popisu hudebního
jevu s využitím vědeckých metod a zásad pro odborný text. Využije dosaženého teoretického a praktického
vzdělání pro samostatný pohled na sledovanou oblast. Předpoklady: úspěšně uzavřené studium teoretických
disciplín, které podmiňují kvalitní zpracování zvoleného tématu.

KHK/GPC Grantová a projektová činnost 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět se zaměřuje na rozsáhlou nabídku grantových projektů v oblasti kultury na úrovni místní, krajské,
celostátní. Nadační žádosti. Představujeme způsoby zadávání těchto projektů, vedení potřebné dokumentace a
závěrečné vyúčtování. Způsobilosti: Studenti budou znát problematiku v grantové kulturní oblasti všech
stupňů. Předpoklady: Student se bude umět orientovat v oblasti kulturních grantů, bude ovládat metodiku
jejich podávání a využívání.

KHK/GPOK1 Grantové projekty v oblasti kultury 1 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům rozsáhlou nabídku grantových projektů v oblasti kultury na úrovni místní, krajské,
celostátní a evropské, způsoby zadávání těchto projektů, vedení potřebné dokumentace a závěrečné vyúčtování.
Způsobilosti: Studenti budou znát problematiku v grantové kulturní oblasti všech stupňů. Předpoklady: Student
se bude umět orientovat v oblasti kulturních grantů, bude ovládat metodiku jejich podávání a využívání.

KHK/GPOK2 Grantové projekty v oblasti kultury 2 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: LS

Cíle: Přednáška bude zaměřena na rozsáhlou nabídku grantových projektů v oblasti kultury na úrovni místní,
krajské, celostátní a evropské, způsoby zadávání těchto projektů, vedení potřebné dokumen-tace a závěrečné
vyúčtování. Způsobilosti: Studenti budou znát problematiku v grantové kulturní oblasti všech stupňů. Před-
poklady: Student se bude umět orientovat v oblasti kulturních grantů, bude ovládat metodiku jejich podávání a
využívání.

KHK/GPOK3 Grantové projekty v oblasti kultury 3 6 kr. Zp
1 [hod/týd] + 4 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům rozsáhlou nabídku grantových projektů v oblasti kultury na úrovni místní, krajské,
celostátní a evropské, způsoby zadávání těchto projektů, vedení potřebné dokumen-tace a závěrečné vyúčtování.
Způsobilosti: Studenti budou znát problematiku v grantové kulturní oblasti všech stupňů. Předpoklady: Student
se bude umět orientovat v oblasti kulturních grantů, bude ovládat metodiku jejich podávání a využívání.

KHK/GPOK4 Grantové projekty v oblasti kultury 4 6 kr. Zp
1 [hod/týd] + 4 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům rozsáhlou nabídku grantových projektů v oblasti kultury na úrovni místní, krajské,
celostátní a evropské, způsoby zadávání těchto projektů, vedení potřebné dokumen-tace a závěrečné vyúčtování.
Způsobilosti: Studenti budou znát problematiku v grantové kulturní oblasti všech stupňů. Předpoklady: Student
se bude umět orientovat v oblasti kulturních grantů, bude ovládat metodiku jejich podávání a využívání.

KHK/HAK1 Hudební aktivity 1 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem této studijní disciplíny je uvést studenty do praxe hudebního života naší společnosti, podněcovat
jejich aktivní podílení se na tomto procesu jejich vlastními a kvalitními hudebně zaměřenými činnostmi.
Způsobilosti: Způsobilosti hud. interpretační, hud. produkční, hud. organizační student dokladuje ověřeným
výčtem a popisem svých veřejných hudebních vystoupení, realizovaných během semestru. Garantovi předmětu
předkládá programy, případně i recenze těchto aktivit, obhájí jejich smysl a autoevaluaci. Předpoklady: Před-
poklady studentů pro zápis a získání zápočtu za absolvování této disciplíny jsou dány zejména jejich předchozími
zkušenostmi s aktivním podílením se na hudebním životě society. Jde o relativně vysoký stupeň rozvinutosti do-
vedností hudebně- interpretačních ( vokálních, instrumentálních, hudebněpohybových, dirigentských ), hudebně-
produkčních ( oblast hud. kompozice, transkripce, aranžmá aj. ), případně i organizačních.

KHK/HAK2 Hudební aktivity 2 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem této disciplíny je uvést studenty do praxe hudebního života naší společnosti, podněcovat jejich
aktivní výkonové podílení se na tomto procesu vlastními a kvalitními hudebně zaměřenými činnostmi reali-
zovanými před veřejností. Způsobilosti: Způsobilosti hud. interpretační, hud. produkční, hud. organizační
student dokladuje ověřeným výčtem a popisem svých veřejných výkonů, realizovaných během semestru. Ga-
rantovi předmětu předkládá programy, případně i publikované recenze těchto aktivit, obhájí jejich koncepci,
smysl a autoevaluaci. Předpoklady: Předpoklady pro absolvování této disciplíny jsou dány předchozími zku-
šenostmi studentů s aktivním podílením se na hudebním životě určité society. Jde o relativně vysoký stupeň
rozvinutosti dovedností hudebně-interpretačních ( vokálních, instrumentálních, hudebněpohybových, dirigent-
ských aj.), hudebně-produkčních ( oblast hud. skladby a hudební dramatiky, transkripce, aranžmá aj.), případně
i organizačních.

KHK/HAR1 Harmonie 1 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se orientuje v diatonické harmonii a spojuje zde akordy podle klasických pravidel. Analyzuje
harmonické věty v nechromatizované diatonice.
Způsobilosti: Student analyzuje diatonické harmonické věty a spojuje jejich akordy v klasickém slohu. Všímá si
i vedení jednotlivých hlasů.
Předpoklady: znalost hudební teorie, uzavření předmětu KHK/HTE

KHK/HAR2 Harmonie 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student kompetentně harmonizuje tonální melodii (především českou lidovou píseň). Rozšiřuje svůj har-
monický aparát o jevy chromatiky, které dokáže rozlišit podle kontextu jejich zapojení. Způsobilosti: Student
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s pochopením harmonizuje tonální melodii, především českou lidovou píseň a dokáže teoreticky odlišit i jevy
chromatizované tonální harmonie. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu KHK/HAR1.

KHK/HDA Hudební dovednosti a aktivity 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Jedná se o předmět, který integruje pěvecké a instrumentální dovednosti s cílem jejich následného uplatnění
v praxi škol. V průběhu semestru student zahraje několik pěveckých cvičení, úryvky a zjednodušené úpravy
významných skladeb z jednotlivých slohových období dějin hudby, povinné pensum písní a k nim doporučených
nástrojových doprovodů, úpravu instrumentální partitury. Způsobilosti: Student/ka
- rozezpívá třídu pomocí přehrávaných a přezpívaných pěveckých cvičení (modely s D7, chromatický posun
akordů)
- zazpívá určený repertoár písní za současného vlastního nástrojového doprovodu
- lidové (zpaměti) a umělé písně (s oporou o záznam) transponuje do pěvecky vhodných tónin
- doprovází zpěv třídy a dává po předehře hlavou zřetelný pokyn k nástupu zpěvu, v průběhu hry dokáže zpěv
třídy korigovat
- prokáže dovednost hry témat a úryvků slavných skladeb
Předpoklady: Pěvecké dovednosti a dovednost hry na klavír.

KHK/HDR Hudební dramaturgie 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Svatava Luhanová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Specifika hudební dramaturgie v jednotlivých typech hudební prezentace. Způsobilosti: Schopnost sa-
mostatného dramaturgického vedení hudebního souboru. Předpoklady: Základní znalost z oboru hudební
dramaturgie.

KHK/HFVR Hudební formy většího rozsahu 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvedení studentů do problematiky tohoto předmětu v obsahové náročnosti navazujícího na kompoziční
praktikum v oblasti drobných forem. Vyšší náročnost je dána analýzami rozměrnějších a skladebně kompliko-
vanějších hudebních útvarů. Způsobilosti: Předpokladem zahájení práce v tomto navazujícím předmětu na
hudební formy 1 je vyhovění nárokům vědomostní a prakticko-aplikační části shrnujícího testu, případně kvan-
titativní i kvalitativní úroveň vědomostí a aplikačních dovedností, které by potencionálně uspění v uvedeném
testu zaručovaly. Další rozhojnění a zkvalitnění vědomostí a aplikačních dovedností studentů vyplývá z obsahu
předmětu, tj. z kontaktů s rozměrnějšími a kompozičně náročnějšími hudebními díly. Předpoklady: Základní
znalost o hudebních formách.

KHK/HHAR3 Historie hudebních aktivit v regionu 3 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poznání studentem předem zvolené oblasti/sféry/instituce z regionálního hudebního života a provozu na
základě praktického kontaktu s materiálem
Získání základní orientace v regionálních strukturách hudebního života a jejich historii
Získání základní orientace v regionálních muzejních a archivních pracovištích, stejně jako po regionální vlasti-
vědné a historcké literatuře Způsobilosti: 1. Znalost:
znalost základní problematiky, reálií a terminologie hudební kultury zpracovávaného regionu
zapamatovat si hlavní instituce, interpretační, organizační i kompoziční osobnosti a počiny ve vývoji hudební
kultury zpracovávaného regionu
2. Pochopení:
vysvětlit základní termíny, vývojové trendy a specifika hudební kultury zpracovávaného regionu
rozlišit základní periodizační a výkladová specifika hudební kultury zpracovávaného regionu oproti oficiálnímu
vývoji hudby a jeho chápání
na zadaném tématu postihnout hlavní specifika dílčích periodizačních úseků, typů hudebních prostředí, hudebních
druhů v rámci hudebního provozu zpracovávaného regionu
3. Aplikace:
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vytvoření základního přehledu po vývoji hudební kultury zpracovávaného regionu
jednotlivá období/fáze vývoje, hudební druhy, skladatelské osobnosti regionální hudební kultury uvést do obecně
historických, politických, společenských, kulturních aj. souvislostí
4. Analýza:
v rámci zvoleného tématu srovnání a analýza specifik jednotlivých hudebně-vývojových období, hudebních druhů,
skladatelských osobností, kompozičních stylů v rámci hudební kultury zpracovávaného regionu oproti hudební
kultuře českých zemí
5. Syntéza:
shrnutí problematiky vývoje hudební kultury zpracovávaného regionu ve zkoumaném období
rozpoznání a formulace specifik vývoje regionální hudební kultury oproti hudebním centrům
6. Vyhodnocení:
uchopí a zhodnotí hlavní trendy ve vývoji hudební kultury zpracovávaného regionu ve zkoumaném období
shrnou význam hudební kultury zpracovávaného regionu a jejího výzkumu z hlediska poznání (nejen) českých
hudebních dějin a hudební kultury Předpoklady: Předmět předpokládá základní vstupní znalosti z obecného
dějepisu, dějin kultury a hudebních dějin.

KHK/HHAR4 Historie hudebních aktivit v regionu 4 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poznání studentem předem zvolené oblasti/sféry/instituce z regionálního hudebního života a provozu na
základě praktického kontaktu s materiálem
Získání základní orientace v regionálních strukturách hudebního života a jejich historii
Získání základní orientace v regionálních muzejních a archivních pracovištích, stejně jako po regionální vlasti-
vědné a historcké literatuře Způsobilosti: 1. Znalost:
znalost základní problematiky, reálií a terminologie hudební kultury zpracovávaného regionu
zapamatovat si hlavní instituce, interpretační, organizační i kompoziční osobnosti a počiny ve vývoji hudební
kultury zpracovávaného regionu
2. Pochopení:
vysvětlit základní termíny, vývojové trendy a specifika hudební kultury zpracovávaného regionu
rozlišit základní periodizační a výkladová specifika hudební kultury zpracovávaného regionu oproti oficiálnímu
vývoji hudby a jeho chápání
na zadaném tématu postihnout hlavní specifika dílčích periodizačních úseků, typů hudebních prostředí, hudebních
druhů v rámci hudebního provozu zpracovávaného regionu
3. Aplikace:
vytvoření základního přehledu po vývoji hudební kultury zpracovávaného regionu
jednotlivá období/fáze vývoje, hudební druhy, skladatelské osobnosti regionální hudební kultury uvést do obecně
historických, politických, společenských, kulturních aj. souvislostí
4. Analýza:
v rámci zvoleného tématu srovnání a analýza specifik jednotlivých hudebně-vývojových období, hudebních druhů,
skladatelských osobností, kompozičních stylů v rámci hudební kultury zpracovávaného regionu oproti hudební
kultuře českých zemí
5. Syntéza:
shrnutí problematiky vývoje hudební kultury zpracovávaného regionu ve zkoumaném období
rozpoznání a formulace specifik vývoje regionální hudební kultury oproti hudebním centrům
6. Vyhodnocení:
uchopí a zhodnotí hlavní trendy ve vývoji hudební kultury zpracovávaného regionu ve zkoumaném období
shrnou význam hudební kultury zpracovávaného regionu a jejího výzkumu z hlediska poznání (nejen) českých
hudebních dějin a hudební kultury Předpoklady: Předmět předpokládá základní vstupní znalosti z obecného
dějepisu, dějin kultury a hudebních dějin.

KHK/HCHV Počítač v hudební výchově 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má vybavit studenta základními kompetencemi z oblasti IT technologií, které bude používat při
výuce hudební výchovy a v hudebním vzdělávání. Osvojované technologie jsou nezbytné pro plnění požadavků
současné koncepce hudební výchovy a hudebního vzdělávání na ZŠ, SŠ a ZUŠ.
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Způsobilosti: Aplikace hudebního softwaru v hudebním vzdělávání. Využití internetu, portály pro školní výuku.
Virtuální hudební nástroje ve výuce. Využití krátké hudební smyčky v rytmické výchově. Aktivity v oblasti
počítačového notopisu, rozpis hlasů, přehrávání zvuku, instalace programů. Nahrávání zvuku, jeho počítačové
zpracování a archivace. Seznámení s využitím interaktivní dotykové tabule a programu SmartNotebook při
hudební výuce. Tvorba multimediálních prezentací. Předpoklady: Základní ovládání notačního programu.

KHK/HJZC Hudební dějiny jihozápadních Čech 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnutí základního přehledu vývoje hudby a hudební kultury v regionu jihozápad-
ních Čech, seznámení se s metodologií výzkumu a interpretace regionálních hudebních dějin (interdisciplinarita,
mikrohistorie, hudební regionalistika apod.) a zasazení reálií z regionálních hudebních dějin do širšího kon-
textu ”velkých” hudebních dějin. Způsobilosti: Základní znalost hudebních dějin regionu jihozápadních Čech.
Schopnost analytického a syntetického myšlení propojování reálií regionálních hudebních dějin s poznatky z dě-
jin hudební kultury střední Evropy a českých zemí. Předpoklady: Předpokladem je zvládnutí přednášek a
seminářů Poslechové aktivity v kontextu dějin hudby.

KHK/HKP Hudební kinetika v praxi 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Porozumění významu hudební kinetiky pro budoucího učitele na ZUŠ. Získání základních poznatků z oblasti
hudebního rytmu, metra a tempa, tak abych byl budoucí učitel schopen provádět jednoduché kinetické analýzy
stěžejních děl hudební literatury, vhodných pro výuku hudební nauky na ZUŠ. Procvičení a upevnění praktických
dovedností v oblasti rytmické. Způsobilosti: Orientují se v časovém průběhu hudební struktury a jejím členění.
Umí vysvětlit základní pojmy kinetiky rytmus, metrum a tempo. Rozumí také dalším důležitým pojmům jako
distanční a centrická hierarchie, takt, arytmie, hybnost atd. Mají přehled ve složitějších vztazích v uspořádání
kinetické složky hudební struktury. Orientují s ve vícehlasé struktuře hudební skladby. Dokážou zcela správně
reprodukovat i složitější rytmická cvičení předložená přednášejícím. Předpoklady: Základní znalost hudební
nauky, zejména v oblasti rytmické. Základní rytmické cítění.

KHK/HKR Hudební kritika 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student je uveden do problematiky psaní hudební kritiky, interpretačního rozboru poslouchaného díla nebo
psaného textu. Způsobilosti: Student rozpozná základní funkce hudební kritiky, seznámí se s hudebně kritic-
kými žánry a s počátky hudební kritiky. Uplatní získané poznatky ve vlastním kritickém vyjádření - hodnocení
časopisu, hodnocení hudebních ukázek, hodnocení koncertu. Předpoklady: Schopnost poslechu hudby všech
žánrů, schopnost pozorování a vyjadření názorů, ovládání psaného českého jazyka.

KHK/HK1 Harmonie a kontrapunkt 1 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Porozumění významu hudební harmonie a kontrapunktu pro budoucího učitele hudební nauky na ZUŠ.
Praktická dovednost v oblasti harmonizace diatonické melodie. Získání základní orientace v hlavních pojmech z
oblasti kontrapunktu a v druzích imitace. Způsobilosti: Mají podrobné znalosti ze základů harmonie (viz obsah).
Vymezí základní zásady při harmonizaci české lidové písně, popř. jiné diatonické melodie. Aplikují je při tvorbě
konkrétního doprovodu popř. aranžmá. Orientují se v jednoduchých notových příkladech z oblasti kontrapunktu
a umějí rozeznat základní druhy imitace. Předpoklady: Znalost základní hudební teorie, povšechná orientace
v hudbě.

KHK/HK2 Harmonie a kontrapunkt 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se naučí základům harmonizace tonální melodie a pozná hlavní rysy jevů chromatiky.
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Způsobilosti: Student harmonizuje tonální melodii s pomocí adekvátních harmonických jevů a orientuje se v
chromatice. Předpoklady: Úspěšné zvládnutí předmětu KHK/HK1.

KHK/HLV Hlasová výchova 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem výběrového předmětu je získat základní teoretické i praktické poznatky o vzniku hlasu a hlasové
technice mluvní i pěvecké. Předmět nabízí rozvíjení základních hlasových kompetencí studenta s přihlédnutím k
jeho hlasovým předpokladům - nácvik dechové, fonační a artikulační techniky na hlasových cvičeních ve střední
hlasové poloze. Práce v semináři bude směřovat k výraznému, ale hygienickému hlasovému projevu. Obsahem
výuky bude i praktická práce s hlasem ve vztahu k problematice komunikace. Způsobilosti: Účastník tohoto
kurzu získá znalosti z oblasti fyziologie hlasu a seznámí se s principy psychosomatického pojetí hlasové výchovy.
Student si rozšíří své vlastní tělové zkušenosti tzv.”ekonomického hlasu” (viz Coblenzer, Muhar). Dokáže vy-
světlit souvislosti hlasu (dechu, artikulace, rezonance) s psychickým prožíváním. Zná a dodržuje základní zásady
hlasové hygieny. V závěru kurzu disponuje následujícími dovednostmi: aktivní zapojení bránice, měkké nasazení,
prohloubená schopnost výrazu, hlasová revitalizační cvičení, základní sluchová analýza hlasového projevu. Práce
s hlasem pozitivně ovlivňuje jeho komunikaci. Předpoklady: Kurz je určen především pro studenty, kteří ne-
mají žádnou zkušenost s hlasovou výchovou. U studentů se předpokládá základní orientace v biologii člověka a
v psychologicko- pedagogické problematice.

KHK/HMP Hudba, media a propagace 5 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Znát použití hudby v médiích. Porozumět způsobům prezentace hudby v závislosti na žánru.Být obeznámen
s cestami k propagaci koncertu, hudebně-scénického představení, televizního hudebního pořadu, rozhlasového
hudebního pořadu, hudebních nosičů atd. v tisku, rozhlasu, televizi, na internetu, plakátovacím způsobem atd.
Obeznámit se s efektivitou těchto informačních toků v návštěvnosti, sledovanosti apod. a její výzkum. Charak-
teristika profesí, které připravují propagaci. Praktická příprava tiskovin na koncert. Tvorba průvodního slova.
Způsobilosti: Orientuje se v propagaci hudebního života v regionu. Zná zásady při propagaci hudby nejrůznějších
žánrů prezentované naživo i v médiích. Vytvoří profesionální tiskoviny pro koncert, hudební divadlo i festival.
Vytvoří odborně fundované průvodní slovo ke koncertu.
Předpoklady: Znalosti o hudebním vysílání rádia a televize ve všech žánrech. Orientace v hudebním životě města
a regionu a způsobu jeho propagace. Přehled o prezentaci hudby na internetu.

KHK/HNA1 Hudební nástroje a hudební aranžmá 1 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se seznámí se zvukovým světem jednotlivých nástrojů a s jejich základními stavebnými částmi,
částečně též s jejich hudebním uplatněním Způsobilosti: Student rozlišuje zvuk i konstrukci hudebních nástrojů
a orientuje se v jejich uplatnění. Předpoklady: Orientace v notovém zápisu.

KHK/HNA2 Hudební nástroje a hudební aranžmá 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí se základními zásadami vypracování aranžmá a realizuje je ve vlastním vypracování
úpravy. Tu nasměruje do prostředí mládežnických souborů. Způsobilosti: Student umí vypracovat aranžmá pro
mládežnický soubor, notový záznam upraví pro jednotlivé zúčastněné nástroje. Při těchto činnostech zohlední
základní zásady koncepční instrumentační práce. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu KHK/HNA1.

KHK/HNN1 Hra na nástroj 1 2 kr. Zk
Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvíjet a zdokonalovat dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Tento předmět je určen pouze
studentům bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání.
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Způsobilosti: Po absolvování nástrojové hry by měl student dosáhnout takového stupně tehnického a hudebního
rozvoje, aby byl schopen samostatně hrát na nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností, impro-
vizovat jednoduché doprovody k lidovým a umělým písním. Předpoklady: Zvládnutí základních pianistických
návyků - uvolnění pohybově hracího aparátu, správné tvoření klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků,
spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.
Ovládání hry jednoduchých doprovodů k písním vytvořených skladatelem a vlastní tořivá improvizace písní.

KHK/HNN2 Hra na nástroj 2 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností studenta ve hře na nástroj. Cvičení slouží a) ke korekci postupu při
samostudiu a b) k prezentaci dosažených výsledků samostudia. Tento předmět je určen pouze studentům baka-
lářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání. Způsobilosti: Studenti si osvojí a v závěrečné přehrávce
předvedou požadované pensum dovedností (hru písní a přednesů). Ostatní jednotlivé úkoly i postup v samostudiu
prezentují v průběhu semestru na seminářích. Požadavky jsou stanoveny dle vstupní úrovně dovedností jednot-
livců po poradě s vyučujícím na prvních cvičeních. Studenti si vybírají přednesové skladby s ohledem na jejich
budoucí pedagogické uplatnění v ostatních teoretických a praktických předmětech (DH, KHP, aj.) i hudebně
výchovné praxi. Skladby prezentují v kontextu s dobou jejich vzniku i hraného slohu (písemně i ústně). Před-
poklady: Ovládání pianistických návyků - správné tvoření klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků,
spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.
Ovládání improvizace a transpozice jednoduchých doprovodů k lidovým a umělým písním.

KHK/HNN3 Hra na nástroj 3 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento semestr je završením třísemestrálního cyklu výuky hry na klavír. Konzultativní výuka směřuje k
získání takových technických a interpretačních dovedností ve hře na nástroj, jež umožní studentovi jejich využití
v následujících semestrech především ve hře doprovodů písní lidových a populárních a v prezentaci skladeb
jednotlivých slohových období v hudebně výchovné praxi. Způsobilosti: Studenti si postupně osvojují potřebné
pensum dovedností ve hře na klavír s cílem jejich následného uplatnění ve hře skladeb a písní, tj. jejich budoucího
využití v hudebně výchovné praxi.
Předpoklady: Ovládání pianistických návyků - správné tvoření klavírního úhozu a jednotlivých technických
prvků, spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.
Ovládání improvizace a transpozice jednoduchých doprovodů k lidovým a umělým písním.

KHK/HNN4 Hra na nástroj 4 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír.
Vybavení studenta souhrnem dovedností, které podporují jeho tvořivost.
Tento předmět je určen pouze studentům bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání. Způsobilosti:
Po absolvování nástrojové hry by měl student dosáhnout takového stupně tehnického a hudebního rozvoje, aby byl
schopen samostatně hrát na nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností, improvizovat doprovody
k lidovým a umělým písním. Předpoklady: Ovládání pianistických návyků - správné tvoření klavírního úhozu
a jednotlivých technických prvků, spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.

KHK/HNN5 Hra na nástroj 5 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Vybavení studenta souhrnem
dovedností, které podporují jeho tvořivost. Způsobilosti: Po absolvování nástrojové hry by měl student dosáh-
nout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byl schopen samostatně hrát na nástroj, studovat
nové skladby v rozsahu svých možností, improvizovat doprovody k lidovým a umělým písním. Předpoklady:
Ovládání pianistických návyků - správné tvoření klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků, spojení
notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.

KHK/HNN6 Hra na nástroj 6 1 kr. Zp
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1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Výchova k pianistickým
návykům, které umožní samostatné a správné studium nových skladeb. Vybavení studenta souhrnem dovedností,
které podporují jeho tvořivost. Způsobilosti: Po absolvování nástrojové hry by měl student dosáhnout takového
stupně technického a hudebního rozvoje, aby byl schopen samostatně hrát na nástroj, studovat nové skladby
v rozsahu svých možností, improvizovat doprovody k lidovým a umělým písním. Předpoklady: Ovládání
pianistických návyků - správné tvoření klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků, spojení notového
zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.

KHK/HNO Hudba nonartificiální 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení s dějinami nonartificiální hudby jako nedílné součásti výuky hudební vý-
chovy na základních a středních školách a získání důkladné orientace v základních etapách vývoje jazzové hudby
a hlavních žánrech populární hudby v celém jejím vývoji až do současnosti. Cílem je rovněž důkladná znalost
poslechových ukázek, na jejichž základě se bude student umět orientovat v základních žánrech jazzové a popu-
lární. Způsobilosti: Student by mě měl znát základní hudební zdroje vzniku jazzové hudby, měl by si pamatovat
základní znaky jazzové hudby a popsat také hlavní etapy vývoje jazzové hudby a základní žánry populární hudby
až do 70. let 20. století. Na základě poslechu by je měl umět také rozlišit a identifikovat. Předpoklady: Student
by se měl ovládat všeobecné znalosti z hudební teorie, alespoň na úrovni základní hudební nauky na ZUŠ a měl
by mít obecné kulturní povědomí.

KHK/HNO2 Hudba nonartificiální 2 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Být obeznámen s dějinami nonartificiální hudby jako nedílné součásti výuky hudební výchovy na základních
a středních školách. Získat důkladnou orientaci v hlavních žánrech populární hudby od 80. let 20. století až do
současnosti. Dokázat je také rozpoznat z poslechu, jako nedílné součásti přednášek. Způsobilosti: Student by
mě měl znát základní žánry populární hudby od začátku 80. let až do současnosti. Na základě poslechu by je měl
umět také rozlišit a identifikovat. Předpoklady: Student by se měl ovládat hudební teorii a základy diatonické
harmonie.Měl by mít také obecné kulturní povědomí.

KHK/HOD Hudba od 20. století 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Znalost hudby klasiků 20. století a aktuálních kompozičních trendů, informovanost a rozvinutá hodnotící
stanoviska v oblasti soudobé hudby. Aktivní seznámení se skladbami.
Způsobilosti: Student se orientuje v artificiální hudbě 20. a 21. století a rozlišuje stylové směry. Formuluje odborně
své názory na díla současnosti. Předpoklady: Základní znalost předmětu Dějiny hudby.

KHK/HPA Hudebně pohybové aktivity 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student/ka si osvojí pensum vědomostí (motivace k pohybovým aktivitám, techniky osvojení) i doved-
ností (hudebně pohybové hry, tance) v oblasti hudebně pohybových aktivit (cíle aktivit směřují k oblastem RVP
předškolního, základního všeobecného a uměleckého i gymnaziálního vzdělávání). Osvojené tance, hry i techniky
jsou tak využitelné v různých cílových skupinách, tj. ve výuce hudební výchovy na všech typech škol, v hudební
nauce na ZUŠ, ve vedení volnočasových aktivit při výjezdech škol, v tvorbě projektů a animačních programů, při
inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem semináře je též rozvoj osobnosti studenta prostřednic-
tvím technik muzikoterapie a pohybové terapie a získání námětů pro integrativní výuku na MŠ, ZUŠ, ZŠ a SŠ
(Oblast průřezových témat - Multikulturní výchova), dále rozvoj kreativity studenta i jeho kompetencí k plnění
očekávaných výstupů v oblasti hudebně pohybových činností (tance i hry z různých částí světa). Způsobilosti:
Student dle svých schopností dokáže (dle Očekávaných výstupů hudebně pohybové výchovy v RVP):
- vytvářet pohybovou vazbu, pohybem vyjadřovat představy, emoce, komunikovat
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prostřednictvím pohybu
- vést hudebně pohybové aktivity žáků (seminární výstup se spolužáky)
- tancovat pestrou paletu tanců z různých částí světa včetně tance historického
Předpoklady: žádné

KHK/HPC Hudba a počítač 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Aplikace hudebního softwaru v hudebním vzdělávání. Využití internetu, portály pro školní výuku. Virtuální
hudební nástroje ve výuce. Využití krátké hudební smyčky v rytmické výchově. Aktivity v oblasti počítačového
notopisu, rozpis hlasů, přehrávání zvuku, instalace programů. Nahrávání zvuku, jeho počítačové zpracování a
archivace. Seznámení s využitím interaktivní dotykové tabule a programu SmartNotebook při hudební výuce.
Tvorba multimediálních prezentací. Způsobilosti: Aplikace hudebního softwaru v hudebním vzdělávání. Využití
internetu, portály pro školní výuku. Virtuální hudební nástroje ve výuce. Využití krátké hudební smyčky v
rytmické výchově. Aktivity v oblasti počítačového notopisu, rozpis hlasů, přehrávání zvuku, instalace programů.
Nahrávání zvuku, jeho počítačové zpracování a archivace. Seznámení s využitím interaktivní dotykové tabule
a programu SmartNotebook při hudební výuce. Tvorba multimediálních prezentací. Předpoklady: Základní
ovládání notačního programu.

KHK/HPH Hudebně pohybové hry 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí potřebné pensum vědomostí i dovedností k naplňování povinných výstupů hudební
oboru (RVP) pro předškolní základní a gymnaziální vzdělávání v oblasti hudebně pohybových aktivit, tj. ve
výuce HV, ve vedení volnočasových aktivit při výjezdech škol, tvorbě projektů, při inkluzi dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Způsobilosti: Student dle svých schopností dokáže (dle Očekávaných výstupů hudebně
pohybové výchovy v RVP):
- vytvářet pohybovou vazbu, pohybem vyjadřovat představy, emoce, komunikovat
prostřednictvím pohybu
- vést hudebně pohybové aktivity žáků (seminární výstup se spolužáky)
- tancovat pestrou paletu tanců z různých částí světa včetně tance historického Předpoklady: Základní orientace
v hudebně pohybových hrách.

KHK/HPP1 Hudební psychologie a pedagogika 1 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky hudební psychologie a hudební pedagogiky. Obě disci-
plíny poskytují teoretickou základnu pro studium metodologie a didaktiky
hudebního vzdělávání. Teoretické poznatky jsou v rámci předmětu chápány jako východiska pedagogického myš-
lení a aplikovány na praktické otázky a požadavky výuky hudebních disciplín v souladu se současnou vzdělávací
koncepcí. Jako výstup z předmětu studenti vytvoří a prakticky realizují test hudebně sluchových schopností,
jehož záznam bude součástí jejich absolventského portfolia. Způsobilosti: Student získá základní teoretické
znalosti z oblastí hudební psychologie a pedagogiky, na jejichž základě pochopí principy současné koncepce hu-
debního vzdělávání v teoretických předmětech v základní umělecké škole. Porozumí základním otázkám hudební
pedagogické psychologie a bude se k nim umět věcně správně vyjadřovat. Dokáže samostatně zpracovat test
hudebně sluchových schopností a aplikovat jej ve školní praxi. Na základě výsledků testu provede diagnostiku
hudebnosti žáka. Předpoklady: žádné

KHK/HPP2 Hudební psychologie a pedagogika 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky hudební psychologie a hudební pedagogiky. Obě dis-
ciplíny poskytují teoretickou základnu pro studium metodologie a didaktiky hudebního vzdělávání. Teoretické
poznatky jsou v rámci předmětu chápány jako východiska pedagogického myšlení a aplikovány na praktické
otázky a požadavky výuky hudebních disciplín v souladu se současnou vzdělávací koncepcí. Jako výstup z před-
mětu studenti vytvoří výukový projekt s uplatněním různých hudebních činností a prvků interaktivity, který
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bude součástí jejich absolventského portfolia. Způsobilosti: Student získá základní teoretické znalosti z oblastí
hudební psychologie a pedagogiky, na jejichž základě pochopí principy současné koncepce hudebního vzdělá-
vání v teoretických předmětech v základní umělecké škole. Osvojí si a prakticky realizuje některou výzkumnou
pedagogickou metodu, její výsledky dokáže analyzovat z hlediska požadavků školských dokumentů. Dokáže zpra-
covat výukový projekt s uplatněním různých hudebních činností a prvků interaktivity. Předpoklady: Úspěšné
absolvování předmětu KHK/HPP1.

KHK/HRMŠ1 Hra na klávesový nástroj 1 2 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student/ka si osvojí základní dovednosti hry na nástroj s cílem doprovodu zpěvu dětí v MŠ. Způsobilosti:
Odborné dovednosti: Student zahraje 5 písní (dohromady) s akordickým i rozloženým doprovodem. Podmínkou
udělení zápočtu je fungující nezávislost rukou při akordickém i rozloženém doprovodu písní.
Předpoklady: Vstupní úroveň hudebnosti studenta, která umožňuje výuku nástrojové hry.

KHK/HRMŠ2 Hra na klávesový nástroj 2 2 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student si rozvine dovednost hry na nástroj s cílem jejího následného užití při pěveckých, poslechových i
hudebně pohybových činnostech v MŠ. Způsobilosti: Odborné dovednosti:
Student/ka zahraje jednoduché stylizované doprovody lidových i umělých písní, transponuje lidové písně do
pěvecky vhodných tónin, zahraje jednoduchou skladbu k poslechovým či pohybovým činnostem i originální
doprovod písně.
a) začátečníci zahrají skladbu dle zadání vedoucího semináře,
b) pokročilí zahrají příklady skladeb z vlastní praxe
Předpoklady: Zvládnutí požadované dovednostní úrovně KHK/HRMŠ1.

KHK/HRMŠ3 Hra na klávesový nástroj 3 2 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student získává další zkušenosti s hrou na nástroj s cílem jeho následného využití nástroje v rámci pě-
veckých, instrumentálních, poslechových a pohybových činností v MŠ. Ve třetím semestru hry na klavír dokáže
doprovázet hrou na klavír svůj vlastní zpěv i zpěv kolektivu dětí, což si ověřuje už i v praxi na MŠ. Způsobilosti:
Odborné dovednosti:
Student zahraje různé doprovody písní lidových i umělých, transponuje písně lidové, zahraje píseň dle akordických
značek, v rámci samostudia vytvoří a prezentuje jednoduché modely k rozezpívání, dále rozhojňuje své dovednosti
doprovodu písní a zvyšuje svou technickou úroveň hrou kadencí a stupnic, dle výukových videomateriálů předvede
hru doprovodů písní.
Předpoklady: Zvládnutí vstupní úrovně nástrojových dovedností dle požadavků předchozí KHK/HRMŠ2.

KHK/HRMŠ4 Hra na klávesový nástroj 4 2 kr. Zp,Zk
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student/ka bude kompetentní v nástrojovém doprovodu činností pěveckých, instrumentálních, poslechových
a pohybových činnostech v praxi MŠ. Způsobilosti: Odborné dovednosti:
Student zahraje různé doprovody písní lidových i umělých, transponuje vybrané lidové písně, zahraje píseň
dle akordických značek, v rámci samostudia vytvoří a prezentuje jednoduché modely k rozezpívání dětí, své
dovednosti doprovodu písní rozhojňuje a svou technickou úroveň zvyšuje hrou kadencí a stupnic dle výukových
videomateriálů doporučení pedagoga.
Předpoklady: Zvládnutí vstupní dovednostní úrovně předchozích požadavků KHK/HRMŠ3.

KHK/HTE Hudební teorie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Hudební teorie a harmonie přináší základní znalosti z teoretické výbavy budoucího hudebníka či pracovníka
v oblasti hudební kultury. Cílem první části tohoto předmětu je orientace ve všeobecné hudební nauce a jejích
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součástech.
Způsobilosti: Zapamatuje si základní systematiku hudební teorie a porozumí jejím principům. Vysvětlí termino-
logii z všeobecné hudební teorie, uvede ji do souvislostí a aplikuje její pravidla v příkladech. Vše je realizováno
jak v oblasti tónových výšek, tak délek popř. v rovině interpretačních pokynů. Předpoklady: Znalost základního
notového písma v oblasti výšky a dělky tónu, povšechná orientace v hudbě.

KHK/HUDO1 Hudební dovednosti 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při roze-
zpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a
dospělých. Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte
i dospělých. Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Rozvíjení dovedností hry na keyboard podle 1.dílu České školy hry na keyboard s využitím automatické stylizace
a instrumentace doprovodu. Hra akordického doprovodu v levé ruce na základě do not vypsaných akordů i
akordických značek.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.

KHK/HUDO2 Hudební dovednosti 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při ro-
zezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí
a dospělých.
Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých.
Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.

KHK/HUDO3 Hudební dovednosti 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při ro-
zezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí
a dospělých.
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Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých.
Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Rozvíjení hry na keyboard podle 2.dílu České školy hry na keyboard. Nastavení klávesnice Finger Chord, Fingered
, Auto Bass nebo Normal. Užití keyboardu při osvojování písní a stylizovaného doprovodu s využitím automatické
stylizace a instrumentálního doprovodu.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.

KHK/HUDO4 Hudební dovednosti 4 4 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při ro-
zezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí
a dospělých.
Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých.
Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.

KHK/HUF1 Hudební formy 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvedení studentů do problematiky tohoto naukového předmětu. Pochopení významu této disciplíny pro
studium hudby, porozumění metodám práce v předmětu. Pochopit obsah základního pojmosloví předmětu.
Naučit se formotvorné jednotky v analyzovaných hudebních útvarech nacházet, pojmenovat, uvědomit si jejich
formotvornou funkci. Dobrat se zákonitostí hudebního formování. Dokázat osvojené vědomosti a dovednosti
aplikovat ve vlastních individuálních kontaktech s hudbou. Způsobilosti: Předpokladem zahájení práce v
tomto navazujícím předmětu je vyhovění nárokům vědomostní a prakticko-aplikační části shrnujícího testu,
případně kvantitativní i kvalitativní úroveň vědomostí a aplikačních dovedností, které by potencionálně uspění v
uvedeném testu zaručovaly. Další rozhojnění a zkvalitnění vědomostí a aplikačních dovedností studentů vyplývá
z obsahu předmětu (viz), tj. z kontaktů s rozměrnějšími a kompozičně náročnějšími hudebními díly v převaze
velkých forem. Předpoklady: Základní znalost o hudebních formách.

KHK/HUF2 Hudební formy 2 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvedení studentů do problematiky tohoto předmětu v obsahové náročnosti navazujícího na KHK/HUF1.
Obecné cíle práce v předmětu jsou shodné s předcházejícím semestrem (viz), konstatovaná vyšší náročnost je
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dána analýzami rozměrnějších a skladebně komplikovanějších hudebních útvarů. Způsobilosti: Předpokladem
zahájení práce v tomto navazujícím předmětu je vyhovění nárokům vědomostní a praktickoaplikační části shrnu-
jícího testu z KHK/HUF1, případně kvantitativní i kvalitativní úroveň vědomostí a aplikačních dovedností, které
by potencionálně uspění v uvedeném testu zaručovaly. Další rozhojnění a zkvalitnění vědomostí a aplikačních
dovedností studentů vyplývá z obsahu předmětu (viz), tj. z kontaktů s rozměrnějšími a kompozičně náročnějšími
hudebními díly v převaze velkých forem. Předpoklady: Základní znalost o hudebních formách.

KHK/HUP Hudební pedagogika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky hudební pedagogiky a poskytnout jim teoretickou základnu pro studium
metodologie hudebního vzdělávání a didaktiky hudební výchovy. Způsobilosti: Po absolvování předmětu stu-
dent/ka:
- Porozumí základním pojmům z hudební pedagogiky a její metodologie.
- Zapamatuje si a dokáže charakterizovat vývojové tendence hudební výchovy od nejstarších období do součas-
nosti, vymezí důležité znaky hudební výuky v jednotlivých obdobích.
- Analyzuje příčiny vzniku současné koncepce hudební výchovy (včetně kurikulární reformy) a uvede je do
souvislostí s vývojem hudebně pedagogického myšlení ve 20. století.
- Zhodnotí význam užití intonačních metod pro rozvoj hudebnosti žáka a posoudí účinnost jednotlivých metod.
- Dokáže prakticky použít nejméně dvě tonální intonační metody (solmizační, Danielova m. opěrných písní) při
nácviku písní.
- Identifikuje na ”živé” vyučovací jednotce hudební výchovy prvky aktivity a tvořivosti žáků, posoudí míru a
funkčnost komplexnosti a integrativity hudebně výukových prvků.
- Slovně vyjádří a přehledně zapíše svá pozorování a hodnocení výuky. Předpoklady: - Mít základní povědomí
o dějinách hudby v českých zemích a v Evropě.
- Rozumět principům vokální intonace a prakticky ovládat některou tonální intonační metodu.

KHK/HUVY Hudební výchova 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti hudební teorie se
zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni
základní školy. Student/ka porozumí novému paradigmatu teorie hudební výchovy v procesu transformačních
změn v ČR. Získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni
základní školy.
Způsobilosti: Student/ka pochopí a aplikuje pojmy z oblasti hudební teorie, ověří si možnosti v práci žáka i
učitele, porozumí základům hudební teorie přibližně v rozsahu učebnice L.Zenkla. Porozumí různým modelům
vyučování, základním kurikulárním dokumentům, zejména RVP a ŠVP a pochopí jejich odlišnosti z pohledu
hudebně výchovného procesu. Seznamuje se s hudebními formami v rozsahu požadavků 1.stupně základní školy
vhodnými k osvojování očekávaných výstupů. Orientuje se v dějinách české a světové hudby, analyzuje jednotlivé
kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - formuluje konkrétní cíle, strategii vyučování, kompetence a moti-
vace žáka i jeho hodnocení s podporou uplatnění mezipředmětových vztahů v rámci multimediálních výukových
podkladů.
Zná učebnice a metodické příručky hudební výchovy pro 1.stupeň základní školy a doplňující hudební literaturu,
dovede je porovnávat z hlediska jejich obsahu, formy a metodických postupů se zřetelem k ŠVP.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka chápe hudební nauku jako nezbytnou součást komplexní múzické výchovy pomocí
aktivizační metody s přihlédnutím ke vztahu k rozvíjení poznávacích a výkonových potřeb žáka. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů taktovací techniky, ovládá efektivní metody
a postupy při nácviku opěrných písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí. Rozvíjí své pěvecké
dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně druhého či třetího
hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Prohlubuje svoje praktické intonační a rytmické dovednosti, dokáže je použít v praktických úkolech.

KHK/HVP1 Hudebně výkonná praxe 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS

Cíle: Naučit se činnosti v některém z hudebních souborů.
Způsobilosti: Student bude schopen aktivně se zapojit do činnosti hudebního tělesa. Předpoklady: Veřejná
vokální nebo instrumentální činnost.

KHK/HVP2 Hudebně výkonná praxe 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: LS

Cíle: Naučit se činnosti v některém z hudebních souborů. Způsobilosti: Student bude schopen aktivně se zapojit
do činnosti hudebního tělesa. Předpoklady: Veřejná vokální nebo instrumentální činnost.

KHK/HVP3 Hudebně výkonná praxe 3 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS

Cíle: Naučit se činnosti v některém z hudebních souborů. Způsobilosti: Student bude schopen aktivně se zapojit
do činnosti hudebního tělesa. Předpoklady: Veřejná vokální nebo instrumentální činnost.

KHK/HVYM1 Hudební výchova pro pedagogy MŠ 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení studentů oboru MŠ se základy hudební teorie, rozvíjení jejich pěveckých, rytmických a intonač-
ních dovedností, seznámení se základy taktovací techniky.
Výuka vede prostřednictvím činností k aktivnímu vnímání hudby a k jejímu využití jako svébytného prostředku
komunikace.
Způsobilosti: Student se orientuje v základních pojmech z hudební teorie. Prokáže bezpečnou znalost not v
houslovém klíči, taktů, durových stupnic i akordů a základních intervalů. Zvládá základní pěveckou techniku,
praktické intonační dovednosti (intonace hlavních stupňů v dur, intonace základních intervalů) a základy tak-
tovací techniky. Chápe zákonitosti hudební řeči, rozpozná její jednotlivé prvky a dovede je klasifikovat. Nachází
souvislosti mezi jednotlivými jevy, je schopen je analyzovat a uvádět do souvislostí. Předpoklady: Alespoň
průměrný hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, hudební paměť a schopnost čistého zpěvu.

KHK/HVYM2 Hudební výchova pro pedagogy MŠ 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení studentů oboru MŠ se základy hudební teorie, rozvíjení jejich pěveckých, rytmických a intonač-
ních dovedností, seznámení se základy taktovací techniky.
Výuka vede prostřednictvím činností k aktivnímu vnímání hudby a k jejímu využití jako svébytného prostředku
komunikace.
Způsobilosti: Student se orientuje v základních pojmech z hudební teorie. Prokáže bezpečnou znalost not v
basovém klíči, taktů, mollových stupnic i akordů a základních intervalů. Zvládá základní pěveckou techniku,
praktické intonační dovednosti (intonace hlavních stupňů v dur i v moll, intonace základních intervalů) a základní
dirigentská gesta. Dokáže transponovat písně i improvizovat. Chápe zákonitosti hudební řeči, rozpozná její
jednotlivé prvky a dovede je klasifikovat. Získané poznatky a dovednosti dokáže aplikovat v praktických situacích.
Předpoklady: Alespoň průměrný hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, hudební paměť a schopnost čistého
zpěvu.

KHK/IDO1 Instrumentální dovednosti 1 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky klavírní hry. Jedná se o konzultativní formu výuky,
kdy si studenti na příslušných cvičeních osvojují pravidla hry pro vlastní samostudium (skupinová výuka). Ve
svém postupu jsou korigováni průběžně pedagogem. Výstupy z předmětu jsou zacíleny na praxi, tj. studenti hrají
dle úrovně své pokročilosti především doprovody lidových a umělých písní, příslušná technická cvičení, stupnice
a přednesové skladby k jednotlivým slohovým obdobím či žánrům. Způsobilosti: Dovednostní kompetence pro
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hru nástrojových doprovodů písní a skladeb z oblasti dějin hudby. Předpoklady: Teoretické znalosti z hudební
teorie. Znalost akordových značek, princip tvorby kadencí a základní klavírní stylizace doprovodů.

KHK/IDO2 Instrumentální dovednosti 2 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjení a zdokonalování dovedností studenta ve hře na klavír. Ve hře na nástroj si stu-
dent osvojí další repertoár využitelný v praxi škol. Cvičení hry na klavír jsou konzultativní a slouží a) ke korekci
postupu při samostudiu a b) k prezentaci dosažených výsledků samostudia. Způsobilosti: Dovednostní kompe-
tence pro hru nástrojových doprovodů písní a skladeb z oblasti dějin hudby. Předpoklady: Teoretické znalosti
z hudební teorie. Znalost akordových značek, princip tvorby kadencí a základní klavírní stylizace doprovodů.

KHK/IDO3 Instrumentální dovednosti 3 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír, zejména s důrazem k rea-
lizaci doprovodů populárních a jazzových písní, pěvecky vhodných pro žáky SŠ. Vybavení studenta souhrnem
dovedností, které podporují jeho tvořivost pro praxi v souladu s RVP pro pro nižší a vyšší stupeň víceletých
gymnázií (RVP ZV + RVP G) a čtyřletá gymnázia (RVP G). Reflexe proběhlé náslechové praxe na střední škole
- diskuse o uplatnění získaných dovedností v praxi. Způsobilosti: Studenti si postupně osvojují potřebné pen-
sum dovedností ve hře na klavír s cílem jejich následného uplatnění ve hře skladeb a písní, tj. jejich budoucího
využití v hudebně výchovné praxi. Předpoklady: Ovládání pianistických návyků - správné tvoření klavírního
úhozu a jednotlivých technických prvků, spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře. Ovládání
improvizace a transpozice jednoduchých doprovodů k lidovým a umělým písním.

KHK/IDO4 Instrumentální dovednosti 4 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Vybavení studenta souhrnem
dovedností, které podporují jeho tvořivost.
Způsobilosti: Po absolvování nástrojové hry by měl student dosáhnout takového stupně technického a hudebního
rozvoje, aby byl schopen samostatně hrát na nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností, improvi-
zovat doprovody k lidovým a umělým písním. Předpoklady: Ovládání pianistických návyků - správné tvoření
klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků, spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.

KHK/IDO5 Instrumentální dovednosti 5 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Vybavení studenta souhrnem
dovedností, které podporují jeho tvořivost.
Způsobilosti: Po absolvování nástrojové hry by měl student dosáhnout takového stupně technického a hudebního
rozvoje, aby byl schopen samostatně hrát na nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností, improvi-
zovat doprovody k lidovým a umělým písním. Předpoklady: Ovládání pianistických návyků - správné tvoření
klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků, spojení notového zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře.

KHK/IND1 Instrumentální dovednosti 1 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Vybavení studenta souhrnem
dovedností, které podporují jeho tvořivost. Příprava doprovodu k nejrůznějším druhům a žánrům populárních
písní. Způsobilosti: Schopnost volby vhodných doprovodů populárních písní a jejich aktivní realizace na
takové úrovni, která odpovídá schopnostem učitele na základní škole či střední škole. Předpoklady: Ovládání
pianistických návyků - správné tvoření klavírního úhozu a jednotlivých technických prvků, spojení notového
zápisu s pohotovou orientací na klaviatuře. Teoretické znalosti z hudební teorie, harmonie a hudebních forem.
Znalost akordových značek a základní klavírní stylizace doprovodů.

KHK/IND2 Instrumentální dovednosti 2 1 kr. Zp
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Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Výchova k pianistickým
návykům, které umožní samostatné a správné studium nových skladeb. Vybavení studenta souhrnem dovedností,
které podporují jeho tvořivost. Předmět je určen pouze studentům magisterského oboru Učitelství HV pro ZŠ.
Způsobilosti: Schopnost volby vhodných doprovodů populárních písní a jejich aktivní realizace na takové úrovni,
která odpovídá schopnostem učitele na základní škole. Předpoklady: Teoretické znalosti z hudební teorie,
harmonie a hudebních forem. Znalost akordových značek a základní klavírní stylizace doprovodů.

KHK/IND3 Instrumentální dovednosti 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjení a zdokonalování dovedností a schopností studenta ve hře na klavír. Vybavení studenta souhrnem
dovedností, které podporují jeho tvořivost. Připrava doprovodu k nejrůznějším druhům a žánrům populárních
písní. Způsobilosti: Schopnost volby vhodných doprovodů populárních písní a jejich aktivní realizace na takové
úrovni, která odpovídá schopnostem učitele na základní škole.
Předpoklady: Teoretické znalosti z hudební teorie, harmonie a hudebních forem. Znalost akordových značek a
základní klavírní stylizace doprovodů.

KHK/INM Intonační metody 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Úkolem disciplíny je docílení všestranného rozvoje hudebních schopností studenta, především pak jeho to-
nálního cítění, rytmické, melodické a harmonické představivosti, hudební paměti a vokální kreativity. Konkrétním
cílem je schopnost pohotové a přesné reprodukce melodie z listu, respektive její analýza a zápis. Způsobilosti:
Student bude schopen zpívat a analyzovat základní i odvozené intervaly, orientovat se v hudebním zápisu, dokáže
aplikovat teoretické poznatky do praxe.
Předpoklady: Hudební sluch a elementární znalosti z hudební teorie.

KHK/INT1 Intonace a sluchová výchova 1 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Docílit všestranný rozvoj hudebních schopností studenta, především pak jeho tonálního cítění, rytmické,
melodické a harmonické představivosti, hudební paměti a vokální kreativity. Ovládat schopnost pohotové a
přesné reprodukce melodie z listu, respektive její analýzu a zápis. Způsobilosti: Student bude schopen orien-
tovat se v hudebním zápisu, zpívat z listu, bude ovládat základní rytmické útvary a zápis jednodušší melodie .
Předpoklady: Zpěv z listu, zápis melodicko-rytmického útvaru, praktické zvládnutí běžně používaných rytmů.

KHK/INT2 Intonace a sluchová výchova 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Úkolem disciplíny je docílení všestranného rozvoje hudebních schopností studenta, především pak jeho tonál-
ního cítění, rytmické, melodické a harmonické představivosti, hudební paměti a vokální kreativity. Konkrétním
cílem je schopnost pohotové a přesné reprodukce melodie z listu, respektive její analýza a zápis. Způsobi-
losti: Student bude schopen zpívat a analyzovat základní i odvozené intervaly, orientovat se v hudebním zápisu,
bude ovládat základní i složitější rytmické útvary a dokáže z listu zpívat jednodušší durové i mollové melodie.
Předpoklady: Úspěšné absolvování KHK/INT1.

KHK/KHP1 Kreativní Hv praktikum 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: V návaznosti na RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání se student prostřednictvím aktivních hudebních
činností seznámí s nejnovějšími vzdělávacími trendy ve výuce HV na 2. stupni i čtyřletých a víceletých gymnázií.
Aktivní prací s prvky hudby evropské i etnické z různých částí světa pochopí kontinuitu hudebního vývoje



140

v souvislosti s vývojem člověka. Prostřednictvím modelových lekcí, předvedených vyučujícím, získá potřebné
zkušenosti pro tvorbu a aplikaci teoretických vědomostí do praxe škol.
Způsobilosti: Student aktivně vystupuje v diskusích na seminářích, vlastní hudební činností se spolupodílí na
tvorbě a realizaci témat jednotlivých seminářů. Předpoklady: Dosažení základních dovednosti z předmětu
KHK/KHP.

KHK/KHP2 Kreativní Hv praktikum 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V návaznosti na zkušenosti z KHP1 se student seznámí s povinnými očekávanými výstupy i obsahem učiva
RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání, prostřednictvím aktivní činnosti i s možnostmi jejich konkrétního
naplňování. Nabyté zkušenosti dokáže zúročit ve vlastních praktických výstupech. Student pozná i některé
konkrétní příklady hudebně výchovné práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUCH, mentální
retardace). Způsobilosti: Student - dokáže vést skupinovou i kolektivní hudebně výchovnou aktivitu
- na základě předchozích nabytých zkušeností už dokáže samostatně vést i
integrovat činnosti pěvecké, poslechové, pohybové i instrumentální, což prokáže v
prezentaci vlastní modelové lekce na předem určené téma. Tuto lekci si prakticky
odzkouší v hodinách HV na nižším či vyšším stupni gymnázia (případně v semináři na
VŠ). Zvolené cíl, použité metody a postupy i výběr učiva dokáže objasnit.
- danou aktivitu zhodnotí
- předložený materiál dokáže upravit tak, aby se vedle hudebně rozvinutých žáků
(studentů) mohli uplatnit i studenti s málo rozvinutou hudebností či integrovaní žáci
se speciálními vzdělávacími potřebami
- pochopí smysl mezioborové integrace (např. pro tvorbu projektu) a v diskusi dokáže
navrhne konkrétní hudební aktivity k předloženému tématu
Předpoklady: Student by měl být projít aktivitami předchozího praktika. Měl by být schopen se zapojit do všech
hudebních činností (včetně pohybových).

KHK/KPDF Komp. praktikum v obl. drobných forem 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí s malými formovými útvary nejen teoreticky, ale i prakticky. Získá k tomu i elementární
kompoziční techniku. Způsobilosti: Student komponuje skladby v malých formách a dokáže rozvíjet motivický
proces. Předpoklady: Znalost hudební teorie a harmonie.

KHK/MZKT Muzikoterapie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem studia je vybavit posluchače základními znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro používání
muzikoterapie v MŠ, v hodinách HV na všech typech škol, ve vyučovacích předmětech v rámci výchovy ke
zdravému životnímu stylu, při volnočasových aktivitách žáků, v programech prevence sociálně patologických
jevů, ve školských zařízeních a v zařízeních sociální péče. Způsobilosti: Student/ka bude po absolvování
předmětu:
- znát některé možnosti psychologických a psychosomatických účinků hudby na lidský organismus;
- prakticky ovládat několik muzikoterapeutických technik a her s dechem, zpěvem, s rytmy, se zvuky, s hudebními
nástroji orffovského typu, etnickými i klasickými hudebními nástroji;
- ovládat jednoduché formy improvizace pohybem na hudbu;
- prakticky ovládat několik hudebně receptivních technik (volné slovní nebo výtvarné asociace na hudbu, impro-
vizace - zvukové realizace témat a příběhů, malování hudby, apod.);
- dokáže rozlišit hudební aktivity s edukačním nebo terapeutickým záměrem, popsat a zdůvodnit jejich účinek
na žáka.
Předpoklady: Kladný vztah k hudbě, který se projevuje buď aktivně, nebo alespoň receptivní formou.

KHK/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]
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Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s hudebně výchovným procesem na středních školách
(gymnáziích), případně na základních uměleckých školách. Formou náslechů - hospitací v hodinách hudební vý-
chovy se studenti učí pozorovat vyučovací proces, didakticky jej analyzovat a diskutovat s vyučujícím i vedoucím
didaktikem o průběhu a výsledcích shlédnuté výuky.
Způsobilosti: Student/ka po absolvování předmětu:
- dovede formulovat výchovně vzdělávací cíl výukové jednotky Hv;
- provádí didaktickou analýzu učiva ve shlédnuté výukové jednotce Hv ;
- všímá si metod a výukových strategií, vedoucích k aktivizaci a tvořivosti žáků;
- didakticky poučeně diskutuje o shlédnutých vyučovacích postupech a učivu ve vztahu k žákům dané třídy.
Předpoklady: Znalost základních vyučovacích metod a strategií hudebně výchovného vyučování.

Podmiňující předměty: KHK/DIZ

KHK/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s hudebně výchovným procesem na středních školách
(gymnáziích), případně na základních uměleckých školách. Formou náslechů - hospitací v hodinách hudební vý-
chovy se studenti učí pozorovat vyučovací proces, didakticky jej analyzovat a diskutovat s vyučujícím i vedoucím
didaktikem o průběhu a výsledcích shlédnuté výuky.
Způsobilosti: Student/ka po absolvování předmětu:
- dovede formulovat výchovně vzdělávací cíl výukové jednotky Hv;
- provádí didaktickou analýzu učiva ve shlédnuté výukové jednotce Hv ;
- všímá si metod a výukových strategií, vedoucích k aktivizaci a tvořivosti žáků;
- didakticky poučeně diskutuje o shlédnutých vyučovacích postupech a učivu ve vztahu k žákům dané třídy.
Předpoklady: Znalost základních vyučovacích metod a strategií hudebně výchovného vyučování.

Podmiňující předměty: KHK/DIZ

KHK/NOH Nonartificální hudba 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky nonartificiální hudby v rámci předmětu hudební výchova na základní
a střední škole. Představit jim různé možnosti její výuky, které budou prezentovány vyučujícím v ukázkové
hodině. Obeznámit je s možnými didaktickými aspekty výuky této látky.
Způsobilosti: Student by měl být schopen aplikovat a prokázat své znalosti z předmětů nonartificiální hudba, hu-
dební didaktika a hudební psychologie v ukázkových hodinách výuky nonartificiální hudby na základní a střední
škole. Měl by umět vymezit budoucím žákům jednotlivé žánry nonartificiální hudby, tak aby je uměli identifiko-
vat, resp. rozpoznat z hudebního poslechu. Dále umět uvést do souvislosti jednotlivé etapy vývoje nonartificiální
hudby a přizpůsobit je věku žáků a dovést je k schopnosti rozpoznat různé styly a žánry nonartificiální hudby.
Předpoklady: Všeobecné znalosti z hudební teorie, alespoň na úrovni základní hudební nauky na ZUŠ a obecné
kulturní povědomí.

KHK/OHR1 Organizace hudebního života v regionu 1 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Svatava Luhanová možný semestr: LS

Cíle: Obeznámení s hudebními aktivitami v regionech a jejich struktura. Uvědomění se způsobu popularizace
těchto aktivit a problematiky jejich financování. Způsobilosti: Orientuje se v hudebních aktivitách v regionech
a jejich struktuře. Klasifikuje a vysvětlí spolupráci státní zprávy, škol a zájmových organizací na hudebním životě
regionu. Analyzuje aktuální stav uvedené spolupráce. Předpoklady: Rozhled po hudebním životě regionu, ve
kterém žiji. Absolvování popř. navštěvování předmětů Dějiny hudby, Základy počítačové techniky, Nonartificiální
hudba, Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol.

KHK/OHR2 Organizace hudebního života v regionu 2 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
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Doc. Mgr. Svatava Luhanová možný semestr: ZS

Cíle: Uvědomění si detailů spolupráce státní zprávy, škol a zájmových organizací na hudebním životě regionu.
Porozumění specifikům jednotlivých hudebních žánrů v kulturním životě
regionu. Způsobilosti: Rozliší cesty k propagaci koncertu, hudebně-scénického představení v regionální oblasti.
Popíše specifika hudební soutěže pro amatéry i profesionály. Identifikuje cesty k propagaci umělecky hodnotné
hudby v regionální oblasti. Předpoklady: Úspěšné absolvování OHR1. Absolvování popř. navštěvování před-
mětů Dějiny hudby, Základy počítačové techniky, Nonartificiální hudba, Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol.

KHK/OHR3 Organizace hudebního života v regionu 3 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Svatava Luhanová možný semestr: LS

Cíle: Uvědomí si možnosti k rozšíření spektra hudebních aktivit. Obeznámí se s profesemi, které připravují pro-
pagaci. Způsobilosti: Identifikují možnosti k rozšíření spektra hudebních aktivit v regionu. Vysvětlí podstatu
profese organizátora hudebních akcí. Předpoklady: Úspěšné absolvování OHR2. Absolvování popř. navštěvo-
vání předmětů Dějiny hudby, Základy počítačové techniky, Nonartificiální hudba, Dějiny české hudby ve 20. a
21. stol.

KHK/OHR4 Organizace hudebního života v regionu 4 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Svatava Luhanová možný semestr: ZS

Cíle: Pochopit problematiku založení festivalu, agentury, sboru či instrumentálního tělesa. Uvědomit si význam
výzkumu v oblasti organizace hudebního života. Způsobilosti: Vysvětlí možnosti k rozšíření spektra hudeb-
ních aktivit regionu popř. centra; rozpozná problematiku založení festivalu, agentury, sboru či instrumentálního
tělesa. Vysvětlí zákonitosti výzkumu v oblasti regionálního hudebního života a strukturu problému. Analyzuje
dramaturgii i organizační složku akce.
Předpoklady: Úspěšné absolvování OHR3. Absolvování popř. navštěvování předmětů Dějiny hudby, Základy
počítačové techniky, Nonartificiální hudba, Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol.

KHK/OHR5 Organizace hudebního života v regionu 5 6 kr. Zp
1 [hod/týd] + 4 [hod/týd]

Doc. Mgr. Svatava Luhanová možný semestr: LS

Cíle: Naučení se samostatné organizaci hudební akce či aktivní asistence při její organizaci. Způsobilosti:
Aplikuje výsledky samostatně provedeného výzkumu v oblasti regionálního hudebního života do svého vlastního
organizátorského počinu. Předpoklady: Úspěšné absolvování OHR4.

KHK/OHZ1 Organizace hudebního života 1 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Získat přehled příležitostí, kde se může objevit hudba, institucí, které hudební aktivity podporují, charakte-
rizují nebo registrují. Cílem je postihnout souvislosti mezi hudebním a mimohudebním životem města a regionu.
Aktivní podíl studenta na organizaci koncertů katedry. Způsobilosti: Znát materiálovou a realizační základnu
pro hudebně produkční činnost. Uvede do souvislostí technické a metodické zabezpečení hudební akce a zazna-
menání hudby. Odhadne problematiku pro konkrétní řešení hudební akce a navrhne její řešení. Předpoklady:
Přehled o hudebním dění v Plzni, popř. ve městě trvalého bydliště.

KHK/OHZ2 Organizace hudebního života 2 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Aktivní podíl studenta na organizaci koncertů katedry. Od obecných informací o hudebních tělesech a
jejich sestavách, hudebninách, nahrávacích technikách, službách, médiích, institucích, úřadech a organizacích až
k jednotlivým profesím a událostem hudební sféry. Konkretizace uvedených informací pro Plzeňský kraj a město
Plzeň. Postihnout specifika státního a nestátního sektoru v hudební oblasti.
Způsobilosti: Rozliší specifika jednotlivých médií (nakladatelství a vydavatelství hudebnin a periodických i nepe-
riodických publikací, vydavatelství hudebních nosičů, rozhlasové stanice, televize, výroba a duplikace zvukových
nosičů, internet). Charakterizuje úkoly a zaměření kulturních institucí, úřadů a organizací (ministerstva, vědecké
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ústavů, nadací, hudebních organizací, muzeí a archívů, kulturních středisek a institucí cizích států, hudební od-
dělení knihoven a půjčovny provozovacích notových materiálů - specifikuje organizace a instituce v zahraničí)
Hierarchizuje strukturu hudebního vzdělávání. Předpoklady: Úspěšně absolvovaný OHZ1.

KHK/OHZ3 Organizace hudebního života 3 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Obeznámit se s dlouhodobou organizací hudebních aktivit a institucemi, které uvedené aktivity podporují.
Porozumět mechanizmům organizačního zázemí a získat rozhled po profesích, které toto zázemí obsluhují.
Způsobilosti: Identifikují a rozliší jednotlivé typy periodických hudebních akcí. Vysvětlí jednotlivé fáze jejich
organizace a určí spocializace a profese, které poskytnou k jednotlivým fázím servis. Odhadne optimální zaměření
agentury v závislosti na kulturní struktuře města či regionu. Předpoklady: Úspěšně absolvované OHZ2.

KHK/ORH1 Orchestrální, komorní hra 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Podpora a rozvoj hudebně interpretačních dovedností studentů realizovaných v kolektivu, umožňujících
poznání a chápání osvojovaných skladeb z hudební historie i současnosti;
Významný podíl repertoáru tvoří také skladby vokálně-instrumentální, realizované ve spolupráci s pěveckými
sbory a sólisty Katedry hudební kultury. Způsobilosti: 1. Znalost:
znát problematiku souborové hry a realizaci souborové interpretace
2. Pochopení:
Pochopit zásady jednotlivých interpretovaých hudebních stylů a jejich realizaci v hudebním komorně obsazeném
souboru
3. Aplikace:
umět získané praktické dovednosti aplikovat do následného hudebně-pedagogického působení
4. Analýza:
analyzovat specifika nácviku hudebních skladeb v komorním indtrumentálním souboru
analyzovat specifika stylově adekvátní interpretace jednotlivých skladeb a postupů při její realizaci v rámci
souboru
5. Syntéza:
shrnout problematiku instrumentální souborové hry a interpretace
6. Vyhodnocení:
zhodnotit možnosti aplikace této činnosti v rámci hudebně-pedagogického půsoobení v současnosti Předpo-
klady: Ovládání nástroje minimálně na úrovni II. cyklu ZUŠ.

KHK/ORH2 Orchestrální, komorní hra 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: CPodpora a rozvoj hudebně interpretačních dovedností studentů realizovaných v kolektivu, umožňujících
poznání a chápání osvojovaných skladeb z hudební historie i současnosti;
Významný podíl repertoáru tvoří také skladby vokálně-instrumentální, realizované ve spolupráci s pěveckými
sbory a sólisty Katedry hudební kultury. Způsobilosti: 1. Znalost:
znát problematiku souborové hry a realizaci souborové interpretace
2. Pochopení:
Pochopit zásady jednotlivých interpretovaých hudebních stylů a jejich realizaci v hudebním komorně obsazeném
souboru
3. Aplikace:
umět získané praktické dovednosti aplikovat do následného hudebně-pedagogického působení
4. Analýza:
analyzovat specifika nácviku hudebních skladeb v komorním indtrumentálním souboru
analyzovat specifika stylově adekvátní interpretace jednotlivých skladeb a postupů při její realizaci v rámci
souboru
5. Syntéza:
shrnout problematiku instrumentální souborové hry a interpretace
6. Vyhodnocení:
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zhodnotit možnosti aplikace této činnosti v rámci hudebně-pedagogického půsoobení v současnosti Předpo-
klady: Ovládání nástroje minimálně na úrovni II. cyklu ZUŠ.

KHK/ORH3 Orchestrální, komorní hra 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Podpora a rozvoj hudebně interpretačních dovedností studentů realizovaných v kolektivu, umožňujících
poznání a chápání osvojovaných skladeb z hudební historie i současnosti;
Významný podíl repertoáru tvoří také skladby vokálně-instrumentální, realizované ve spolupráci s pěveckými
sbory a sólisty Katedry hudební kultury.
Způsobilosti: 1. Znalost:
znát problematiku souborové hry a realizaci souborové interpretace
2. Pochopení:
Pochopit zásady jednotlivých interpretovaých hudebních stylů a jejich realizaci v hudebním komorně obsazeném
souboru
3. Aplikace:
umět získané praktické dovednosti aplikovat do následného hudebně-pedagogického působení
4. Analýza:
analyzovat specifika nácviku hudebních skladeb v komorním indtrumentálním souboru
analyzovat specifika stylově adekvátní interpretace jednotlivých skladeb a postupů při její realizaci v rámci
souboru
5. Syntéza:
shrnout problematiku instrumentální souborové hry a interpretace
6. Vyhodnocení:
zhodnotit možnosti aplikace této činnosti v rámci hudebně-pedagogického půsoobení v současnosti Předpo-
klady: Ovládání nástroje minimálně na úrovni II. cyklu ZUŠ.

KHK/ORCH Orchestrální, komorní hra 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Podpora a rozvoj hudebně interpretačních dovedností studentů realizovaných v kolektivu, umožňujících
poznání a chápání osvojovaných skladeb z hudební historie i současnosti;
Významný podíl repertoáru tvoří také skladby vokálně-instrumentální, realizované ve spolupráci s pěveckými
sbory a sólisty Katedry hudební kultury.
Předmět může být nabízen studentům v celouniverzitní nabídce . Způsobilosti: 1. Znalost:
znát problematiku souborové hry a realizaci souborové interpretace
2. Pochopení:
Pochopit zásady jednotlivých interpretovaných hudebních stylů a jejich realizaci v hudebním komorně obsazeném
souboru
3. Aplikace:
umět získané praktické dovednosti aplikovat do následného hudebně-pedagogického působení
4. Analýza:
analyzovat specifika nácviku hudebních skladeb v komorním indtrumentálním souboru
analyzovat specifika stylově adekvátní interpretace jednotlivých skladeb a postupů při její realizaci v rámci
souboru
5. Syntéza:
shrnout problematiku instrumentální souborové hry a interpretace
6. Vyhodnocení:
zhodnotit možnosti aplikace této činnosti v rámci hudebně-pedagogického půsoobení v současnosti Předpo-
klady: Hra na hudební nástroj vhodný do hudebního seskupení nebo orchestru.

KHK/PADH1 Posl. aktivity v kontextu dějin hudby 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnutí základního přehledu vývoje evropské hudby od pravěku až do počátku 19.
století, akcentujícího její strukturální, organologické, ale i hudebně provozovací aspekty včetně vývoje soudobého
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poznání této problematiky. Tyto aspekty budou vnímány v širším kontextu dobového hudebně-teoretického,
ale také politického, sociálního, kulturního vývoje společnosti. Systematický výklad vycházející z analytického
poslechu vybraných reprezentativních skladeb jednotlivých epoch bude doplněn o analytické vstupy jednotlivých
studentů (referáty). Způsobilosti: Na základě aktivního poslechu evropské hudby je student schopen rozpoznat,
definovat a popsat hlavní stylové rysy a umět je zasadit do širších hudebně historických, obecně historických a
kulturních souvislostí. Předpoklady: žádné

KHK/PADH2 Posl. aktivity v kontextu dějin hudby 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnutí základního přehledu vývoje evropské hudby od počátku 19. století do počátku
20. století, akcentujícího její strukturální, organologické, ale i hudebně provozovací aspekty včetně vývoje soudo-
bého poznání této problematiky. Tyto aspekty budou vnímány v širším kontextu dobového hudebně-teoretického,
ale také politického, sociálního, kulturního vývoje společnosti. Systematický výklad vycházející z analytického
poslechu vybraných reprezentativních skladeb jednotlivých epoch bude doplněn o analytické vstupy jednotlivých
studentů (referáty).
Způsobilosti: Na základě aktivního poslechu evropské hudby je student schopen rozpoznat, definovat a popsat
hlavní stylové rysy a umět je zasadit do širších hudebně historických, obecně
historických a kulturních souvislostí. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu KHK/PADH1.

KHK/PEV1 Pěvecká výchova 1 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je získat základní teoretické i praktické poznatky o vzniku hlasu a pěvecké technice. Se-
známit studenty s pedagogickými zásadami a postupy při výuce pěveckých kompetencí i s problematikou vokální
interpretace. Rozvoj základních pěveckých kompetencí studenta s přihlédnutím k jeho hlasovým předpokladům
- nácvik dechové, fonační a artikulační techniky na ménětónových hlasových cvičeních ve střední hlasové poloze
a při studiu jednodušších vokalíz a lidových písní vybraných pedagogem s přihlédnutím k individuálním předpo-
kladům a pěveckému rozvoji studenta. Způsobilosti: Student získá základní teoretické poznatky o vzniku hlasu
a pěvecké technice a vysvětlí základní pěvecké termíny. Zapamatuje si pedagogické zásady, postupy a pokyny
při výuce pěveckých kompetencí. Osvojí si druhy, rozdělení, způsoby provádění a metodické možnosti využití
hlasových cvičení při frontální výuce. Zvládne elementární základy dechové, fonační a artikulační techniky.
Předpoklady: Zdravý hlas schopný rozvoje, základní intonační kompetence.

KHK/PEV2 Pěvecká výchova 2 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Nácvik základní dechové, fonační a artikulační techniky při studiu pěveckých etud a lidových písní.
Tento předmět je určen pouze studentům bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání.
Způsobilosti: Student zvládne základy dechové, artikulační a fonační techniky - kostálně abdominální dýchání,
hlas nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou rezonancí, srozumitelná artikulace, zpěv legato ve střední
dynamice.
Předpoklady: Praktické zvládnutí elementárních pěveckých kompetencí - postoj, nádech, volná spodní čelist.

KHK/PEV3 Pěvecká výchova 3 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Upevňování a procvičování dosud získaných pěveckých dovedností studentů na vícetónových cvičeních v dur
i moll. Zvládnutí dalších prvků pěvecké techniky: staccato a portamento, crescendo a decrescendo, zpěv piano,
vyrovnávání a neutralizace vokálů. Interpretace dětských umělých písní a jednodušších písní starých mistrů
(do r. 1750). Nácvik rytmicko - melodických modelů k rozezpívání - chromatické transpozice vlastního zpěvu a
klavírního doprovodu.
Tento předmět je určen pouze studentům bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání.
Způsobilosti: Zvládá zpěv staccato a portamento, crescendo a decrescendo, piano. Při artikulaci má vyrovnané
vokály a ve vyšších polohách je neutralizuje. Poučeně interpretuje dětské umělé písně a snazší arie antiche.
Aplikuje pěvecká cvičení v praxi: zpívá rytmicko - melodické modely k rozezpívání v chromatických transpozicích
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s vlastním klavírním doprovodem (směrem nahoru). Předpoklady: Ovládnutí základy dechové, artikulační a
fonační techniky - kostálně abdominální dýchání, hlas nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou rezonancí,
srozumitelná artikulace, zpěv legato ve střední dynamice.

KHK/PEV4 Pěvecká výchova 4 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Nácvik a upevňování dalších pěveckých dovedností - pěvecká artikulace, frázování, messa di voce a orna-
mentika (krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka, popř. trylek) na vokalízách a písních z období klasicismu a
romantismu. Nácvik písní dle výběru pedagoga s přihlédnutím k individuálním hlasovým předpokladům a pě-
veckým dovednostem studenta. Dovést studenty k aplikaci teoretických znalostí z přednášek do pedagogických
dovedností při rozezpívání a vedení hlasu - chromatické transpozice rytmicko-melodických modelů k rozezpívání
(PR - melodie, LR - akordy) vzestupně i sestupně. Způsobilosti: Student aplikuje teoretické znalosti z přednášek
do pedagogických dovedností při rozezpívání, dokáže sestavit a zahrát v chromatických transpozicích (vzestupně
i sestupně - v PR melodii v LR akordy) soubor rytmicko - melodických modelů vhodných k rozezpívání při
frontální výuce Hv. Na interpretaci písní z období klasicismu a romantismu dokáže, že ovládá dechovou oporu,
správně frázuje, používá smíšenou rezonanci ve větší části hlasového rozsahu (alespoň undecima), má vyrovnané
vokály ve všech polohách, umí zazpívat crescendo, decrescendo, messa di voce a má osvojeny některé prvky
ornamentiky (krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka).
Předpoklady: Zvládnutí základů dechové, artikulační a fonační techniky: kostálně abdominální dýchání, hlas
nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou rezonancí, srozumitelná artikulace s vyrovnanými vokály ve vyš-
ších polohách neutralizovanými. druhy vokální artikulace (staccato, legato a portamento), použití dynamiky
(crescendo, decrescendo, piano). Dovednost chromatických transpozic melodicko - rytmických modelů k rozezpí-
vání s vlastním klavírním doprovodem (směrem nahoru).

KHK/PEV5 Pěvecká výchova 5 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Praktické seznámení studentů s dalšími prvky pěvecké techniky - messa di voce a ornamentika (krátký a
dlouhý příraz, obal, skupinka, popř. trylek). Další rozvíjení pěveckých dovedností studentů - pěvecká artikulace,
frázování. Interpretace duchovních písní a písní autorů 20. a 21. století. Dovést studenty k aplikaci teoretických
znalostí z přednášek do pedagogických dovedností při rozezpívání a vedení hlasu v kolektivu - chromatické
transpozice rytmicko-melodických modelů k rozezpívání (PR - melodie, LR - akordy) vzestupně i sestupně. Tento
předmět je určen pouze studentům bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání. Způsobilosti:
Student aplikuje teoretické znalosti z přednášek do pedagogických dovedností při rozezpívání, dokáže sestavit
a zahrát v chromatických transpozicích (vzestupně i sestupně - v PR melodii v LR akordy) soubor rytmicko-
melodických modelů vhodných k rozezpívání při frontální výuce Hv. Na interpretaci duchovních písní a písní
soudobých autorů prokáže, že ovládá dechovou oporu, správně frázuje, používá smíšenou rezonanci ve větší části
hlasového rozsahu (alespoň jednu a půl oktávy), má vyrovnané vokály ve všech polohách, umí zazpívat crescendo,
decrescendo, messa di voce a má osvojeny některé prvky ornamentiky (krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka).
Předpoklady: Úspěšné zvládnutí požadavků předmětu KHK/PEV4.

KHK/PEV6 Pěvecká výchova 6 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Další rozvíjení a upevňování pěveckých dovedností: vokální artikulace - legato, staccato, portamento, ri-
petuto, frázování, messa di voce, ornamentika (krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka, popř. trylek). Nácvik
skladeb určených k předvedení na bakalářské zkoušce dle výběru pedagoga s přihlédnutím k individuálním hla-
sovým předpokladům a pěveckým dovednostem studenta. Tento předmět je určen pouze studentům bakalářského
oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání. Způsobilosti: Student aplikuje teoretické znalosti z přednášek do
pedagogických dovedností při rozezpívání, dokáže sestavit a zahrát v chromatických transpozicích (vzestupně i
sestupně v
PR melodii v LR akordy) soubor rytmicko - melodických modelů vhodných k rozezpívání při frontální výuce
Hv. Na interpretaci vybraných skladeb prokáže, že ovládá dechovou oporu, správně frázuje, používá smíšenou
rezonanci ve větší části hlasového rozsahu, má vyrovnané vokály ve všech polohách, neutralizuje je ve vysoké
hlasové poloze, umí zazpívat crescendo, decrescendo, messa di voce a má osvojeny některé prvky ornamentiky
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(krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka). Předpoklady: Úspěšné zvládnutí požadavků předmětu KHK/PEV5.

KHK/PGSX Hudební pedagogika 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky hudební pedagogiky a poskytnout jim teoretickou základnu pro studium
metodologie hudebního vzdělávání a didaktiky hudební výchovy. Způsobilosti: Po absolvování předmětu stu-
dent/ka: - Porozumí základním pojmům z hudební pedagogiky a její metodologie. - Zapamatuje si a dokáže
charakterizovat vývojové tendence hudební výchovy od nejstarších období do současnosti, vymezí důležité znaky
hudební výuky v jednotlivých obdobích. - Analyzuje příčiny vzniku současné koncepce hudební výchovy (včetně
kurikulární reformy) a uvede je do souvislostí s vývojem hudebně pedagogického myšlení ve 20. století. - Zhodnotí
význam užití intonačních metod pro rozvoj hudebnosti žáka a posoudí účinnost jednotlivých metod. - Dokáže
prakticky použít nejméně dvě tonální intonační metody (solmizační, Danielova m. opěrných písní) při nácviku
písní. - Identifikuje na ”živé” vyučovací jednotce hudební výchovy prvky aktivity a tvořivosti žáků, posoudí
míru a funkčnost komplexnosti a integrativity hudebně výukových prvků. - Slovně vyjádří a přehledně zapíše
svá pozorování a hodnocení výuky. Předpoklady: - Mít základní povědomí o dějinách hudby v českých zemích
a v Evropě. - Rozumět principům vokální intonace a prakticky ovládat některou tonální intonační metodu.

KHK/PHF Prestižní hudební festivaly 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS/LS

Cíle: Aktivní účast na prestižní pěvecké, akordeonové či sborové soutěži nebo festivalu, příp. účast pasivní
(nutno předložit písemné zhodnocení). Způsobilosti: Individuální umělecké předpoklady, umožňující účast na
interpretačních soutěžích či prestižních hudebních festivalech v České republice či v zahraničí. Předpoklady:
Schopnost vlastní vysoce umělecké prezentace ve zvoleném oboru /nástrojová hra, sólový zpěv,
sbormistrovství, příp.sborový zpěv/

KHK/PHJ Populární hudba a jazz 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Získat základní orientaci ve světě nonartificiální hudby, tj. jazzu a populární hudbě. Z poslechu rozpoznat
základní žánry jazzu a populární hudby. Způsobilosti: Student by mě měl znát základní hudební zdroje vzniku
jazzové hudby, měl by si pamatovat základní znaky jazzové hudby a popsat také hlavní etapy vývoje jazzové
hudby a základní žánry populární hudby až do současnosti. Na základě poslechu by je měl umět také rozlišit a
identifikovat. Předpoklady: Všeobecné kulturní povědomí a znalosti z oblasti jazzu a populární hudby.

KHK/PCHV Počítač v hudební výchově 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má vybavit studenta základními kompetencemi z oblasti IT technologií, které bude používat při
výuce hudební výchovy a v hudebním vzdělávání. Osvojované technologie jsou nezbytné pro plnění požadavků
současné koncepce hudební výchovy a hudebního vzdělávání na ZŠ, SŠ a ZUŠ. Způsobilosti: Předmět má vybavit
studenta základními kompetencemi z oblasti IT technologií, které bude používat při výuce hudební výchovy a
v hudebním vzdělávání. Osvojované technologie jsou nezbytné pro plnění požadavků současné koncepce hudební
výchovy a hudebního vzdělávání na ZŠ, SŠ a ZUŠ. Předpoklady: žádné

KHK/PNA Práce s notovým archivem 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět uvede studenta do základů práce s archivováním notového materiálu, pozná základní metody při
katalogizaci archivního materiálu. Seznámí se s archivním materiálem dostupným na KHK - archiv Unie českých
pěveckých sborů - sborové partitury, archiv not pro zpěv solo.
Způsobilosti: Na základě poznání obsahu archivního materiálu student navrhne a vytvoří katalog notového ma-
teriálu v programech MS Excel MS Word nebo MS Acces, popř. navrhne možnost zveřejnění katalogu sborových
skladeb na webových stránkách Unie českých sborů. Předpoklady: Základní orientace archivní činnosti.

KHK/PPS Pedagogická praxe 2 kr. Zp
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Seminář 10 [hod/sem]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení studenta s výukou hudební výchovy na středních školách. Student si
ověří svoji schopnost zaujmout tvořivý přístup k metodickým postupům, získaným ve výuce předmětu Didaktika
HV, a prakticky využít poznatky všech dalších disciplin, studovaných v rámci svého oboru. Způsobilosti:
Student/ka po absolvování předmětu
- je prakticky obeznámen s profesními požadavky, kladenými na uč?tele hudební výchovy na střední škole;
- klade si reálné cíle výuky, volí přiměřené metodické postup? a organizační formy vyučování Hv;
- rozumí filozofii nové školské reformy a seznámil se s tvorbou a realizací školních vzdělávacích programů na typu
školy, kde vykonal výukovou praxi;
- umí ovládat didaktickou techniku a využívat ji k efektivnímu vyučování Hv;
- prakticky nebo teoreticky se seznámil s možnostmi realizace interdisciplinární integrace svého oboru, např.
v rámci průřezových témat. Předpoklady: Odborná, didaktická a pedagogicko-psychologická příprava na
praktickou výuku.

KHK/ROS Rozbor skladeb 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se seznámí se základními metodami strukturální analýzy a využije je k samostatné analýze hod-
notného díla artificiální hudby. Posoudí také v základních obrysech možnost analyzovaného díla k jeho pedago-
gickému využití. Způsobilosti: Student analyzuje hudební skladby a určuje jejich formu. Na základě zjištěných
informací formuluje své názory na jejich využití v pedagogickém procesu. Předpoklady: Komplexnost tohoto
předmětu vyžaduje dobré zvládnutí elementárních hudebně teoretických disciplín a schopnost tvořit vzájemné
souvislosti mezi zjištěními.

KHK/ROS1 Rozbor skladeb 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozbor skladeb vede ke strukturálnímu chápání hudby jako k důležitému článku vnímání hudebního díla.
Důležitým cílem předmětu je i pěstování schopnosti vnímat tektonické aspekty díla. Analyzované skladby v
tomto předmětu patří do oblasti baroka, klasicismu nebo romantismu.
Způsobilosti: Analyzuje podle poslechu a notového zápisu hudební dílo vzniklé do konce 19. stol. Poukáže na
jeho typické znaky a na základě zjištěných skutečností posoudí jeho stylové vymezení. Též charakterizuje jeho
estetickou hodnotu. Předpoklady: Komplexnost tohoto předmětu vyžaduje dobré zvládnutí elementárních
hudebně teoretických disciplín a schopnost tvořit vzájemné souvislosti mezi zjištěními.

KHK/ROS2 Rozbor skladeb 2 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tématem i cílem poznání je zde hudební řeč po roce 1900, a proto je student veden se současně vyrovnat i s
moderními (popř. postmoderními) skladbami a pochopit je. Důležitým cílem předmětu je i pěstování schopnosti
vnímat tektonické aspekty díla.
Způsobilosti: Analyzuje skladbu vzniklou po roce 1900 a poukáže na její charakteristické znaky. Skladbu pak
zařadí do stylového rámce a vystihne její etstetické kvality popř. humanistické poslání. Předpoklady: Dobré
zvládnutí elementárních hudebně teoretických disciplín a schopnost tvořit vzájemné souvislosti mezi zjištěními.

KHK/RSB1 Řízení sboru 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem výuky je příprava na samostatnou sbormistrovskou činnost. Zvládnutí základů dirigentské tech-
niky, metodika vedení pěveckého sboru, praktická provádění lidových písní. Způsobilosti: Zvládnutí taktovací
techniky, metodiky sbormistrovské práce.
Předpoklady: Student by měl dokonale ovládat základní dirigentskou techniku a pracovní postupy pro úspěšné
vedení školního pěveckého sboru.

KHK/RSB2 Řízení sboru 2 2 kr. Zp
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1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem výuky je příprava na samostatnou sbormistrovskou činnost. Další rozvoj základů dirigentské techniky,
prohloubení metodiky vedení pěveckého sboru, praktická provádění sborových skladeb různých slohových období.
Způsobilosti: Zvládnutí taktovací techniky, metodiky sbormistrovské práce. Předpoklady: úspěšné absolvování
předmětu KHK/RSB2.

KHK/SBZ1 Sborový zpěv 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Soustavnou činností v některém z univerzitních pěveckých sborů dále rozvíjet pěvecké dovednosti, rozšiřovat
si znalosti světové i české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet
intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť apod.
Způsobilosti: Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se
způsoby práce ve sboru a osvojit si základní českou i světovou sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká
způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SBZ2 Sborový zpěv 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Soustavnou činností v některém z univerzitních pěveckých sborů rozvíjet pěvecké dovednosti, rozšiřovat
znalosti světové i české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet
intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť apod.
Způsobilosti: Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se
způsoby práce ve sboru a osvojit si základní českou i světovou sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká
způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SBZ3 Sborový zpěv 3 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Soustavnou činností v některém z fakultních pěveckých sborů, kam bude student/ka zařazen/a do hla-
sové skupiny dle individuálních hlasových dispozic, rozvíjet pěvecké dovednosti a rozšiřovat znalosti světové i
české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet intonační a rytmické
dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť či historicky poučenou interpretaci hudby.
Způsobilosti: Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se
způsoby práce ve sboru a osvojit si základní českou i světovou sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká
způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SBZ4 Sborový zpěv 4 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Soustavnou činností v některém z fakultních pěveckých sborů, kam bude student/ka zařazen/a do hla-
sové skupiny dle individuálních hlasových dispozic, rozvíjet pěvecké dovednosti a rozšiřovat znalosti světové i
české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet intonační a rytmické
dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť či historicky poučenou interpretaci hudby.
Způsobilosti: Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se
způsoby práce ve sboru a osvojit si základní českou i světovou sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká
způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SBZ5 Sborový zpěv 5 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Soustavnou činností v některém z fakultních pěveckých sborů, kam bude student/ka zařazen/a do hla-
sové skupiny dle individuálních hlasových dispozic, rozvíjet pěvecké dovednosti a rozšiřovat znalosti světové i
české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet intonační a rytmické
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dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť či historicky poučenou interpretaci hudby.
Způsobilosti: Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se
způsoby práce ve sboru a osvojit si základní českou i světovou sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká
způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SBZ6 Sborový zpěv 6 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Soustavnou činností v některém z univerzitních pěveckých sborů dále rozvíjet pěvecké dovednosti, rozšiřovat
si znalosti světové i české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet
intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť apod. Způsobilosti:
Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se způsoby práce a
osvojit si základní sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SKDR2 Současné kulturní dění v regionu 2 6 kr. Zp
4 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pořádání kulturních akcí, aby sami mohli působit jako kulturní pracovníci v
úřadech, kulturních střediscích a uměleckých agenturách. Způsobilosti: Student bude rozumět kulturnímu dění
ve svém regionu, bude schopen organizovat akce v oblasti hudební kultury, stane se popularizátorem hudebního
dění. Předpoklady: Základní znalosti historie hudební kultury především v českých zemích a západočeském
regionu.

KHK/SKDR3 Současné kulturní dění v regionu 3 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pořádání kulturních akcí, aby sami mohli působit jako kulturní pracovníci v
úřadech, kulturních střediscích a uměleckých agenturách. Způsobilosti: Student bude rozumět kulturnímu dění
ve svém regionu, bude schopen organizovat akce v oblasti hudební kultury, stane se popularizátorem hudebního
dění. Předpoklady: Základní znalosti historie hudební kultury především v českých zemích a západočeském
regionu.

KHK/SKDR4 Současné kulturní dění v regionu 4 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pořádání kulturních akcí, aby sami mohli působit jako kulturní pracovníci v
úřadech, kulturních střediscích a uměleckých agenturách. Způsobilosti: Student bude rozumět kulturnímu dění
ve svém regionu, bude schopen organizovat akce v oblasti hudební kultury, stane se popularizátorem hudebního
dění. Předpoklady: Základní znalosti historie hudební kultury především v českých zemích a západočeském
regionu.

KHK/SKDR5 Současné kulturní dění v regionu 5 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pořádání kulturních akcí, aby sami mohli působit jako kulturní pracovníci v
úřadech, kulturních střediscích a uměleckých agenturách. Způsobilosti: Student bude rozumět kulturnímu dění
ve svém regionu, bude schopen organizovat akce v oblasti hudební kultury, stane se popularizátorem hudebního
dění. Předpoklady: Základní znalosti historie hudební kultury především v českých zemích a západočeském
regionu.

KHK/SKDR6 Současné kulturní dění v regionu 6 6 kr. Zp
4 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pořádání kulturních akcí, aby sami mohli působit jako kulturní pracovníci v
úřadech, kulturních střediscích a uměleckých agenturách. Způsobilosti: Student bude rozumět kulturnímu dění
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ve svém regionu, bude schopen organizovat akce v oblasti hudební kultury, stane se popularizátorem hudebního
dění. Předpoklady: Základní znalosti historie hudební kultury především v českých zemích a západočeském
regionu.

KHK/SZ Státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KHK/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KHK/BP2

KHK/SZP1 Sborový zpěv 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Soustavnou činností v některém z univerzitních pěveckých sborů dále rozvíjet pěvecké dovednosti, rozšiřovat
si znalosti světové i české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet
intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť apod.
Způsobilosti: Student ovládá svůj hlas a má upevněny pěvecké návyky umí správně frázovat, jeho hlas zvládá
v postupné změny v dynamice. Student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru.
Seznámí se se způsoby sborové práce a osvojí si základní českou i světovou sborovou literaturu. Předpoklady:
Pěvecká způsobilost, intonační a rytmická vybavenost.

KHK/SZP2 Sborový zpěv 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Příprava na kultivovaný, erudovaný hlasový projev budoucího učitele Hv a na stylové provádění jedno-
hlasých i vícehlasých lidových písní. Praktické seznámení studentů s problematikou náročnějších prvků pěvecké
techniky a rozvíjení jejich pěveckých dovedností - pěvecká a zpěvní artikulace, frázování. Dovést studenty k
aplikaci teoretických znalostí do pedagogických dovedností při rozezpívání a vedení hlasu. Rozvíjet pěvecké,
intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení i hudební paměť soustavnou činností v
některém z fakultních pěveckých sborů. Získání dalších znalostí české i světové pěvecké literatury. Způsobilosti:
Student dosáhne schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámí se se způsoby sborové práce a
osvojí si náročnější českou či zahraniční sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká způsobilost, intonační a
rytmická vybavenost.

KHK/SZP3 Sborový zpěv 3 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Příprava na kultivovaný, erudovaný hlasový projev budoucího učitele Hv a na stylové provádění jedno-
hlasých i vícehlasých lidových písní. Praktické seznámení studentů s problematikou náročnějších prvků pěvecké
techniky a rozvíjení jejich pěveckých dovedností - pěvecká a zpěvní artikulace, frázování. Dovést studenty k
aplikaci teoretických znalostí do pedagogických dovedností při rozezpívání a vedení hlasu. Rozvíjet pěvecké,
intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení i hudební paměť soustavnou činností v
některém z
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fakultních pěveckých sborů. Získání dalších znalostí české i světové pěvecké literatury. Způsobilosti: Student
dosáhne schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámí se se způsoby sborové práce a osvojí si
náročnější českou či zahraniční sborovou literaturu. Předpoklady: Pěvecká způsobilost, intonační a rytmická
vybavenost.

KHK/TIN Teorie interpretace 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Pochopení významu teorie interpretace pro hudebně výkonného umělce, hudebního kritika , hudebního
producenta nebo dramaturga. Znalost uplatnění práce s notovým zápisem a prostředky výkonného umění s
cílem vyjádřit estetický popř. humanistický obsah hudební skladby.
Způsobilosti: Student zná teorii interpretace a volí její prostředky do koncepční interpretační práce, která mu
umožní smysluplně hrát či zpívat skladby z oblasti vážné hudby. Analyzuje též hudební výkony a vystihuje
jejich výrazovou podstatu. Předpoklady: Rozvinuté poslechové zkušenosti z oblasti vážné hudby. Schopnost
interpretovat náročnější vokální popř. instrumentální skladbu.

KHK/TNH1 Teorie a dějiny nonartificiální hudby 1 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení s dějinami nonartificiální hudby jako součásti výuky na ZUŠ a získání
důkladné orientace v základních etapách vývoje jazzové hudby. Cílem je rovněž důkladná znalost poslechových
ukázek, na jejichž základě se bude student umět orientovat v základních žánrech jazzové a populární hudby.
Součástí předmětu je získání hlubšího poznání v tomto typu hudby v oblasti hudebně-teoretické se zaměřením
na složku rytmickou a harmonickou.
Způsobilosti: Student by mě měl znát základní hudební zdroje vzniku jazzové hudby, měl by si pamatovat
základní znaky jazzové hudby a popsat také hlavní etapy vývoje jazzové hudby. Na základě poslechu rozlišit a
poznat základní styly a žánry jazzové hudby.
Předpoklady: Všeobecné znalosti z hudební teorie, alespoň na úrovni základní hudební nauky na ZUŠ a obecné
kulturní povědomí.

KHK/TNH2 Teorie a dějiny nonartificiální hudby 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení s dějinami nonartificiální hudby jako součásti výuky na ZUŠ a získání
důkladné orientace v základních etapách vývoje populární hudby. Cílem je rovněž důkladná znalost poslechových
ukázek, na jejichž základě se bude student umět orientovat v základních žánrech populární hudby. Součástí
předmětu je získání hlubšího poznání v tomto typu hudby v oblasti hudebně-teoretické se zaměřením na složku
rytmickou a harmonickou. Způsobilosti: Student by mě měl znát základní hudební zdroje vzniku populární
hudby, měl by si pamatovat základní znaky populární hudby a popsat také hlavní etapy vývoje populární hudby.
Na základě poslechu rozlišit a poznat základní styly a žánry populární hudby. Předpoklady: Všeobecné znalosti
z hudební teorie, alespoň na úrovni základní hudební nauky na ZUŠ a obecné kulturní povědomí.

KHK/UPS Úvod do hudební psychologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základním okruhem témat hudební psychologie. Pochopení psy-
chologických předpokladů hudebního vývoje člověka a poznání mechanismů formování hudebních schopností a
dovedností jedince, podobně jako zákonitosti hudebního vnímání a hudební tvořivosti, jsou východiskem pro di-
daktiku hudební výchovy i pro pochopení procesů komunikace člověka s hudbou. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu student/ka:
- chápe zákonitosti procesu hudebního vývoje člověka;
- dovede zkonstruovat test hudebnosti a má zkušenost s jeho praktickým ověřením;
- rozumí zákonitostem hudebního vnímání a rozvíjení hudební tvořivosti u dětí a dospívajících;
- rozumí psycho-fyziologickým mechanizmům osvojování hudebních dovedností včetně jejich negativních průvod-
ních jevů (tréma). Předpoklady: Znalost základních pojmů z hudební akustiky a z hudební teorie (vlastnosti
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tónu, teorie hudebního slyšení), případně z obecné psychologie (vloha, schopnost, dovednost).

KHK/URS Úvod do řízení sboru 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem výuky je příprava na samostatnou sbormistrovskou činnost. Zvládnutí základů dirigentské techniky,
metodika vedení pěveckého sboru, praktická provádění lidových písní. Způsobilosti: Schopnost práce s dětským
sborem, orientace ve sborovém repertoáru, dramaturgii sborového tělesa. Předpoklady: Základní orientace v
notovém zápisu.

KHK/VDO1 Vokální dovednosti 1 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavení studenta souhrnem pěveckých dovedností a návyků, které ho připraví na kul-
tivovaný hlasový projev budoucího učitele a na tvořivou práci ve výuce předmětu hudební výchova v souladu s
RVP pro nižší a vyšší stupeň víceletých gymnázií (RVP ZV + RVP G) a čtyřletých gymnázií (RVP G) Reflexe
proběhlé výstupové praxe - diskuse o uplatnění získaných dovedností v praxi. Získat základní teoretické i prak-
tické poznatky o vzniku hlasu a pěvecké technice. Seznámit studenty s pedagogickými zásadami a postupy při
výuce pěveckých kompetencí a s problematikou vokální interpretace. Rozvoj základních pěveckých kompetencí
studenta s přihlédnutím k jeho hlasovým předpokladům - nácvik dechové, fonační a artikulační techniky na
ménětónových hlasových cvičeních ve střední hlasové poloze a při studiu jednodušších vokalíz a lidových písní
vybraných pedagogem s přihlédnutím k individuálním předpokladům a pěveckému rozvoji studenta. Způso-
bilosti: Student získá základní teoretické poznatky o vzniku hlasu a pěvecké technice a vysvětlí základní pěvecké
termíny. Zapamatuje si pedagogické zásady, postupy a pokyny při výuce pěveckých kompetencí. Osvojí si druhy,
rozdělení, způsoby provádění a metodické možnosti využití hlasových cvičení při frontální výuce. Zvládne ele-
mentární základy dechové, fonační a artikulační techniky. Předpoklady: Zdravý hlas schopný rozvoje, základní
intonační kompetence.

KHK/VDO2 Vokální dovednosti 2 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavení studenta souhrnem pěveckých dovedností a návyků, které ho připraví na
kultivovaný hlasový projev budoucího učitele a na tvořivou práci ve výuce předmětu hudební výchova v souladu
s RVP pro nižší a vyšší stupeň víceletých gymnázií (RVP ZV + RVP G) a čtyřletých gymnázií (RVP G) Reflexe
proběhlé výstupové praxe - diskuse o uplatnění získaných
dovedností v praxi. Nácvik základní dechové, fonační a artikulační techniky při studiu pěveckých etud a lidových
písní - kostálně abdominální dýchání, hlas nasazený shora, ve většině rozsahu se smíšenou rezonancí, srozumitelná
artikulace, zpěv legato ve střední dynamice. Nácvik legata a staccata v pěveckých cvičeních. Nácvik jednotli-
vých vokálů a jejich vyrovnávání. Studium snazších vokalíz a lidových písní. Příprava na kultivovaný hlasový
projev budoucího učitele a pracovníka v kultuře. Způsobilosti: Student zvládne základy dechové, artikulační
a fonační techniky kostálně abdominální dýchání, hlas nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou rezonancí,
srozumitelná artikulace, zpěv legato ve střední dynamice. Předpoklady: Zdravý hlas schopný rozvoje, základní
intonační kompetence.

KHK/VDO3 Vokální dovednosti 3 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavení studenta souhrnem pěveckých dovedností a návyků, které ho připraví na
kultivovaný hlasový projev budoucího učitele a na tvořivou práci ve výuce předmětu hudební výchova v souladu
s RVP pro nižší a vyšší stupeň víceletých gymnázií (RVP ZV + RVP G) a čtyřletých gymnázií (RVP G). Reflexe
proběhlé výstupové praxe - diskuse o uplatnění získaných dovedností v praxi.
Způsobilosti: Student zvládá zpěv staccato a portamento, crescendo a decrescendo, piano. Při artikulaci má
vyrovnané vokály a ve vyšších polohách je neutralizuje. Poučeně interpretuje dětské umělé písně a snazší árie
antiche. Aplikuje pěvecká cvičení v praxi: zpívá rytmicko-melodické modely k rozezpívání v chromatických
transpozicích s vlastním klavírním doprovodem (směrem nahoru). Předpoklady: Ovládnutí základů dechové,
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artikulační a fonační techniky kostálně abdominální dýchání, hlas nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou
rezonancí, srozumitelná artikulace, zpěv legato ve střední dynamice.

KHK/VDO4 Vokální dovednosti 4 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Nácvik a vytváření dalších pěveckých dovedností - pěvecká artikulace, frázování, messa di voce a ornamen-
tika (krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka, popř. trylek) na vokalízách a písních z období baroka, klasicismu
a romantismu. Nácvik písní dle výběru pedagoga s přihlédnutím k individuálním hlasovým předpokladům a pě-
veckým dovednostem studenta. Dovést studenty k aplikaci teoretických znalostí z přednášek do pedagogických
dovedností při rozezpívání a vedení hlasu - chromatické transpozice rytmicko-melodických modelů k rozezpívání
(PR - melodie, LR - akordy)
vzestupně i sestupně. Způsobilosti: Student aplikuje teoretické znalosti z přednášek do pedagogických doved-
ností při rozezpívání, dokáže sestavit a zahrát v chromatických transpozicích (vzestupně i sestupně v PR melodii
v LR akordy) soubor rytmicko-melodických modelů vhodných k rozezpívání při frontální výuce Hv. Na interpre-
taci písní z období klasicismu a romantismu dokáže, že ovládá dechovou oporu, správně frázuje, používá smíšenou
rezonanci ve větší části hlasového rozsahu (alespoň undecima), má vyrovnané vokály ve všech polohách, umí
zazpívat crescendo, decrescendo, messa di voce a má osvojeny některé prvky ornamentiky (krátký dlouhý příraz,
obal, skupinka). Předpoklady: Zvládnutí základů dechové, artikulační a fonační techniky: kostálně abdominální
dýchání, hlas nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou rezonancí, srozumitelná artikulace s vyrovnanými
vokály ve vyšších polohách neutralizovanými. Druhy vokální artikulace (staccato, legato a portamento), použití
dynamiky (crescendo, decrescendo, piano). Dovednost chromatických transpozic melodicko-rytmických modelů
k rozezpívání s vlastním klavírním doprovodem (směrem nahoru).

KHK/VDO5 Vokální dovednosti 5 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Další rozvíjení pěveckých dovedností studentů na náročnějších kombinovaných cvičeních, pěvecká artikulace,
frázování. Interpretace písní autorů 20. a 21. století, seznámení se se skladbami z oblasti nonartificiální hudby
- jazz, country, folk, pop, šanson, muzikál. Dovést studenty k aplikaci teoretických znalostí z přednášek do
pedagogických dovedností při rozezpívání a vedení hlasu v kolektivu - chromatické transpozice pěti rytmicko-
melodických modelů vhodných k rozezpívání (PR - melodie, LR - akordy) vzestupně i sestupně. Způsobilosti:
Student aplikuje teoretické znalosti z přednášek do pedagogických dovedností při rozezpívání, dokáže sestavit
a zahrát v chromatických transpozicích (vzestupně i sestupně v PR melodii v LR akordy) soubor rytmicko-
melodických modelů vhodných k rozezpívání při frontální výuce Hv. Na interpretaci písní soudobých autorů
různých žánrů prokáže, že ovládá dechovou oporu, správně frázuje, používá smíšenou rezonanci ve větší části
hlasového rozsahu (alespoň jednu a půl oktávy), má vyrovnané vokály ve všech polohách, umí zazpívat crescendo,
decrescendo či messa di voce. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu KHK/VDO4.

KHK/VOD1 Vokální dovednosti 1 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Opakování a upevňování pěvecké techniky na intonačně a pěvecky náročnějších hlasových cvičeních a vo-
kalízách. Studium písní autorů 20. století. Příprava na kultivovaný hlasový projev budoucího učitele Hv a na
stylové provádění skladeb různých slohových období.Další rozvíjení pěveckých dovedností na náročnějších kombi-
novaných hlasových cvičeních - skoky, oktávy, rozklady, stupnice. Studium písní autorů 20. století a jednodušších
operních árií z různých slohových období (fakultativně dle pěvecké vyspělosti studenta). Stylové provádění skla-
deb různých slohových období a žánrů - práce se zpěvníky. Způsobilosti: Student ovládá práci s hlasem a
má upevněny základní dovednosti pěvecké techniky: dechová opora, crescendo a decrescendo, frázování, smíšená
rezonance v celém rozsahu, vyrovnané vokály ve všech polohách, srozumitelná artikulace, prvky ornamentiky.
Dokáže interpretovat a stylově rozlišit jednodušší skladby různých slohových období. Je schopen zpívat jednotlivé
hlasy ve vícehlasu. Předpoklady: Zvládnutí dechové opory, správné frázování a používání smíšené rezonance
ve větší části hlasového rozsahu, vyrovnané vokály alespoň ve střední poloze, crescendo, decrescendo, messa di
voce, některé prvky ornamentiky (krátký a dlouhý příraz, obal, skupinka).

KHK/VOD2 Vokální dovednosti 2 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: LS

Cíle: Studium písní autorů 20. století a jejich interpretace, seznámení se se skladbami z oblasti muzikálu, jazzu
a šansonu. Příprava na kultivovaný a erudovaný hlasový projev budoucího učitele Hv a na stylové provádění
skladeb různých žánrů a slohových období. Další rozvíjení pěveckých dovedností na náročnějších kombinovaných
cvičeních. Interpretace skladeb nonartificiální hudby - jazz, country, folk, pop,šanson,. . . Aplikace teoretických
znalostí a pěveckých dovedností do pedagogických dovedností při rozezpívání a vedení dětského hlasu. Způ-
sobilosti: Student ovládá svůj hlas a má upevněny pěvecké návyky: dechová opora, crescendo a decrescendo,
frázování, smíšená rezonance v celém rozsahu, vyrovnané vokály ve všech polohách, srozumitelná artikulace,
prvky ornamentiky. Je připraven na kultivovaný a erudovaný hlasový projev budoucího učitele Hv, na stylové
provádění skladeb různých slohových období i žánrů a dokáže aplikovat teoretické znalosti a pěvecké dovedností
do pedagogických dovedností při rozezpívání a vedení třídního kolektivu. Předpoklady: Student ovládá práci
s hlasem a má upevněny základní dovednosti pěvecké techniky: dechová opora, crescendo a decrescendo, frázo-
vání, smíšená rezonance v celém rozsahu, vyrovnané vokály ve všech polohách, srozumitelná artikulace, prvky
ornamentiky Dokáže interpretovat a stylově rozlišit jednodušší skladby různých slohových období a žánrů.

KHK/VOD3 Vokální dovednosti 3 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavení studenta souhrnem pěveckých dovedností a návyků, které ho připraví na
kultivovaný hlasový projev budoucího učitele a na tvořivou práci ve výuce předmětu hudební výchova v souladu
s RVP pro základní školy. Reflexe proběhlé výstupové praxe - diskuse o uplatnění získaných dovedností v praxi.
Způsobilosti: Student zvládá zpěv staccato a portamento, crescendo a decrescendo, piano. Při artikulaci má
vyrovnané vokály a ve vyšších polohách je neutralizuje. Poučeně interpretuje dětské umělé písně a snazší árie
antiche. Aplikuje pěvecká cvičení v praxi: zpívá rytmicko-melodické modely k rozezpívání v chromatických
transpozicích s vlastním klavírním doprovodem (směrem nahoru). Předpoklady: Ovládnutí základů dechové,
artikulační a fonační techniky kostálně abdominální dýchání, hlas nasazený shora ve většině rozsahu se smíšenou
rezonancí, srozumitelná artikulace, zpěv legato ve střední dynamice.

KHK/ZVP1 Zahraniční hudebně vzdělávací praxe 1 2 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se připraví na svoji zahraniční stáž v rámci Erasmu či jiného výměnného projektu studentů.
Způsobilosti: Student plnohodnotně absolvuje zahraniční stáž. Předpoklady: Absolvování min. 1 roku bc.
studia.

KHK/ZVP2 Zahraniční hudebně vzdělávací praxe 2 2 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se připraví na svoji zahraniční stáž v rámci Erasmu či jiného výměnného projektu studentů.
Způsobilosti: Student plnohodnotně absolvuje zahraniční stáž. Předpoklady: Absolvování min. 1 roku bc.
studia.

KHK/ZVP3 Zahraniční hudebně vzdělávací praxe 3 2 kr. Zp

Doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se připraví na svoji zahraniční stáž v rámci Erasmu či jiného výměnného projektu studentů.
Způsobilosti: Student plnohodnotně absolvuje zahraniční stáž. Předpoklady: Absolvování min. 1 roku bc.
studia.
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15 KCH-Katedra chemie

KCH/AGCH Anorganická chemie 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Získat základní znalosti o periodicitě vlastností prvků a jejich sloučenin, názvosloví anorganických slou-
čenin, stavbě a systému anorganických látek. Způsobilosti: Studenti ovládají základní znalosti o periodicitě
chemických a fyzikálních vlastností prvků a jejich sloučenin, názvosloví anorganických sloučenin, stavbě a sys-
tému anorganických látek. Studenti aplikují základní teoretické poznatky v praxi. Předpoklady: Předpokladem
jsou znalosti z obecné chemie v rozsahu předmětů KCH/UDCH nebo KCH/OBECH.

KCH/ACHT Aplikovaná chemická termodynamika 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit posluchače podrobněji s reálným chováním a jeho popisem prostředky chemické termodynamiky.
Prohloubit a rozšířit znalosti o fázových a chemických rovnováhách a kinetice simultánních chemických reakcí.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni určovat a aplikovat chemický potenciál při výpočtu fázových a chemických
rovnováh. Jsou schopni vymezit rozdíl mezi ideálním a reálným chováním a vysvětlit komplikace spojené s re-
álným chováním. Odhadnout vlastnosti látek a směsí na základě poskytnutého materiálu ve formě tabulek v
Excelu. V soustavách, ve kterých probíhá více chemických reakcí, sestavit průběh závislostí koncentrací jednot-
livých látek podle typu děje v systému.
Předpoklady: Základní znalosti fyzikální chemie, diferenciálního a integrálního počtu. Znalost tabulkového edi-
toru Excel.

KCH/ANLCH Analytická chemie 4 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení se s teoretickými základy analytické chemie a získání vědomostí o nejvý-
znamnějších aplikacích chemické i instrumentální analýzy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vymezit základní pojmy analytické chemie
- popsat základní postupy při kvalitativní chemické analýze
- popsat titrační křivky a obecné postupy odměrné analýzy
Studenti ovládají
- principy gravimetrických stanovení
- základní typy odměrných analýz
- základní principy metod instrumentálních Předpoklady: Znalost názvosloví, chemických reakcí a výpočtů
v rozsahu anorganické chemie a chemických výpočtů. Studenti znají souvislosti mezi postavením prvku v tabulce
a jeho vlastnostmi.

KCH/BIO1 Biochemie 1 3 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojit si základy popisné biochemie a pochopit autonomní i spřažené metabolické
pochody spojené s výměnou látek a se ziskem energie a podléhající regulačnímu ovlivňování. Porozumět mole-
kulárnímu výkladu mechanismu významných biochemických dějů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat strukturu a biologické funkce sacharidů, lipidů, bílkovin a vitaminů,
- ovládat kinetické parametry biochemických procesů,
- srovnat jednotlivé metabolické cesty živin,
- vysvětlit syntézu a katabolismu nukleových kyselin, včetně procesu proteosyntézy,
- shrnout průběh fotosyntézy,
- formulovat hormonální regulaci. Předpoklady: Předpokládají se znalosti z obecné, anorganické a organické
chemie.

KCH/BIO2 Biochemie 2 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]
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Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojit si základy popisné biochemie a pochopit autonomní i spřažené metabolické po-
chody spojené s výměnou látek a se ziskem energie a podléhající regulačnímu ovlivňování. Osvojit si molekulární
výklad mechanismu významných biochemických dějů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat biochemickou podstatu krve, jater, svalu a pojiva,
- vysvětlit a formulovat acidobasickou rovnováhu,
- ovládat pochody trávení a metabolismu sacharidů, lipidů, bílkovin a nukleových kyselin. Předpoklady:
Předpokládají se znalosti z obecné, anorganické a organické chemie.

KCH/BP1 Bakalářská práce 1 5 kr. Zp

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům specifické informace podle zaměření a tématu jejich bakalářské
práce. Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém. Způsobilosti: Student je schopen
- pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje
- formulovat cíle a hypotézy
- správně strukturovat bakalářskou práci
- správně formulovat závěry
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem daného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby
studia.

KCH/BP2 Bakalářská práce 2 7 kr. Zp

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům specifické informace podle zaměření a tématu jejich bakalářské
práce. Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém. Způsobilosti: Student je schopen
- pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje
- formulovat cíle a hypotézy
- správně strukturovat bakalářskou práci
- správně formulovat závěry
- obhájit práci před komisí Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve
skladbě předmětů předepsané studijním programem daného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku
počtu roků standardní doby studia.

KCH/BSZCH Bakalářská zkouška z chemie (odborná) 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru a aplikovat je při
řešení určitého problému či otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou
schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení
reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a
povinně volitelných předmětů.

KCH/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
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- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KCH/D1SŠ Didaktika chemie 1 SŠ 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit se se základy z didaktiky chemických předmětů. Osvojovat si aplikaci poznatků a vědomostí
získaných v pedagogice, psychologii a odborných předmětech do přípravy na vyučování na SŠ. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
orientovat se v problematice vztahů žák a učení
zaujmout žáky pro chemickou tématiku
individuálního přístupu a žákům nadaným i handicapovaným
volí správné způsoby přístupu k žákům a respektují při tom základní didaktické zásady
vybrat správné postupy pro realizaci jednotlivých fází vyučovací hodiny
vytvářejí podmínky pro úspěšné a aktivní zapojování žáků do vyučovacího procesu
uvážlivě posuzují, zda pro dané téma bude efektivnější použití samostatné, popř. skupinové práce
orientují se v povinné, nepovinné i zájmové činnosti studentů středních škol
Předpoklady: Zvládnutí problematiky výchozích předmětů - pedagogiky, psychologie, odborných předmětů a
schopnost jejich aplikace na konkrétní problematiku vyučování.

KCH/D1ZŠ Didaktika chemie 1 ZŠ 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit se se základy z didaktiky chemických předmětů. Osvojovat si aplikaci poznatků a vědomostí
získaných v pedagogice, psychologii a odborných předmětech do přípravy na vyučování na ZŠ. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
orientovat se v problematice vztahů žák a učení
zaujmout žáky pro chemickou tématiku
individuálního přístupu k žákům nadaným i handicapovaným
volí správné způsoby přístupu k žákům a respektují při tom základní didaktické zásady
vybrat správné postupy pro realizaci jednotlivých fází vyučovací hodiny
vytvářejí podmínky pro úspěšné a aktivní zapojování žáků do vyučovacího procesu
uvážlivě posuzují, zda pro dané téma bude efektivnější použití samostatné, popř. skupinové práce
orientují se v povinné, nepovinné i zájmové činnosti žáků ZŠ
Předpoklady: Zvládnutí problematiky výchozích předmětů - pedagogiky, psychologie, odborných předmětů a
schopnost jejich aplikace na konkrétní problematiku vyučování.

KCH/D2SŠ Didaktika chemie 2 SŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Navázat na základy z didaktiky chemických předmětů a na poznatky a vědomosti získané v pedagogice,
psychologii a odborných předmětech. Osvojit si potřebné teoretické vědomosti a získat základní dovednosti pro
kvalitní práci začínajícího pedagoga.
Způsobilosti: Studenti :
Zvládnou základní organizační formy výuky
Ovládají
základní principy projektového vyučování
základní vyučovací metody
Umí sestavit tématický plán na hodiny chemie, jsou seznámeni se strukturou RVP a ŠVP a se způsobem zapra-
cování ŠVP do svého tématického plánu
Jsou obeznámeni s různými formami hodnocení žáků a se způsobem klasifikace
Aplikují poznatky a dovednosti z pedagogické přípravy na konkrétní vyučovací hodiny
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Předpoklady: Zvládnutí problematiky výchozích předmětů - pedagogiky, psychologie, odborných předmětů, látky
probírané v zimním semestru z didaktiky. Schopnost aplikace na konkrétní přípravy na hodiny vyučování chemie.

KCH/D2ZŠ Didaktika chemie 2 ZŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Navázat na základy z didaktiky chemických předmětů a na poznatky a vědomosti získané v pedagogice,
psychologii a odborných předmětech. Osvojit si potřebné teoretické vědomosti a získat základní dovednosti pro
kvalitní práci začínajícího pedagoga. Způsobilosti: Studenti :
Zvládnou základní organizační formy výuky
Ovládají
základní principy projektového vyučování
základní vyučovací metody
Umí sestavit tématický plán na hodiny chemie, jsou seznámeni se strukturou RVP a ŠVP a se způsobem zapra-
cování ŠVP do svého tématického plánu
Jsou obeznámeni s různými formami hodnocení žáků a se způsobem klasifikace
Aplikují poznatky a dovednosti z pedagogické přípravy na konkrétní vyučovací hodiny
Předpoklady: Zvládnutí problematiky výchozích předmětů - pedagogiky, psychologie, odborných předmětů, látky
probírané v zimním semestru z didaktiky. Schopnost aplikace na konkrétní přípravy na hodiny vyučování chemie.

KCH/EXSPA Speciální exkurze A 1 kr. Zp
Cvičení 2 [dnů/sem]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je obeznámit studenty s reálným obrazem problematiky technologie výroby ve vybraných potravi-
nářských závodech. Způsobilosti: Studenti dokáží:
- popsat různé technologické systémy
- vysvětlit pracovní podmínky jednotlivých technologií
- uvést do souvislosti technické a ekonomické podmínky výroby
- formulovat specifika jednotlivých výrob a aplikace jejich produktů.
Předpoklady: Předpokládají se základní znalosti základů kvasné chemie, pivovarsko-sladařské technologie a ostaní
kvasné technologie.

KCH/EXSPB Speciální exkurze B 1 kr. Zp
Cvičení 2 [dnů/sem]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je obeznámit studenty: a) s reálným obrazem problematiky znečišťování ovzduší a s technickou
realizací postupů, které znečišťování eliminují; b) s různými typy odpadů a s činnostmi pro jejich eliminaci,
zejména s významnými postupy využívání odpadů jako druhotných surovin.
Způsobilosti: Studenti dokáží:
- popsat různé technologické systémy
- vysvětlit pracovní podmínky jednotlivých technologií
- uvést do souvislosti technické a ekonomické podmínky výroby
- formulovat specifika jednotlivých výrob a aplikace jejich produktů.
Předpoklady: Předpokládají se základní znalosti z problematiky ochrany čistoty ovzduší, odpadů a druhotných
surovin.

KCH/FCH Fyzikální chemie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit se se základními pojmy z fyzikální chemie, porozumět vztahům mezi jednotlivými termodynamic-
kými veličinami a osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium chemických dějů. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni interpretovat I. a II. větu termodynamickou a na jejich základě odvodit další důležité
vztahy mezi termodynamickými veličinami.
Dokáží využít fázového diagramu jednosložkového a binárního systému k popisu jeho chování za daných podmínek
(teplota, tlak, složení).
Jsou schopni analyzovat vliv vnějších podmínek na rovnovážné složení systému.
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Ovládají základní pojmy a principy elektrochemie a reakční kinetiky a dokáží je aplikovat na příkladech chemic-
kých reakcí.
Předpoklady: Základní znalosti z obecné chemie, dovednosti spojené s chemickým názvoslovím, výpočty a zápi-
sem chemických reakcí. Základní znalosti z diferenciálního a integrálního počtu.

KCH/HICH Historie a současnost chemie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními etapami vývoje přírodních věd a s jejich hlavním
přínosem z pohledu rozvoje chemických disciplín. Představit studentům významné chemiky a fyziky s jejich
podílem na rozvoji chemie a seznámit se se stručnými dějinami základních chemických výrob. Studenti jsou
schopni klasifikovat jednotlivé obory chemického průmyslu ČR a popsat jejich základní technické a ekonomické
charakteristiky. Ovládají výrobní program a technologické charakteristiky hlavních závodů vyrábějících základní
chemikálie. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní etapy vývoje přírodních věd, jejich hlavní přínos
z pohledu rozvoje chemických disciplín. Studenti zhodnotí význam jednotlivých význačných osobností, které
se zasloužily o rozvoj chemie. Studenti umí popsat a vysvětlit stručné dějiny základních chemických výrob.
Studenti jsou schopni klasifikovat jednotlivé obory chemického průmyslu ČR, popsat jejich základní technické
a ekonomické charakteristiky a ovládají výrobní program a technologické parametry významných chemických
závodů.
Předpoklady: Znalost jednotlivých chemických disciplin.

KCH/CHAS1 Chemie a společnost 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení s významnými aplikacemi chemie v denním životě. Způsobilosti: Studenti
umí vysvětlit význam chemie pro lidskou společnost. Vymezí chemickou vědu a technickou chemii v historickém
vývoji. Uvedou do souvislostí chemii potravin, chemii výživy, chemii a lidské zdraví, chemii a energetiku. Na-
vrhnou laboratorní demonstrace vybraných chemických procesů. Předpoklady: Základní znalosti chemie na
úrovni střední školy.

KCH/CHDŽ Chemie denního života 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s nejvýznamnějšími skupinami malotonážních a speciálních chemic-
kých výrobků, užívaných v denní praxi především jako produkty spotřební chemie. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni vymezit hlavní typy výrob spotřební chemie, ovládají základní charakteristiky jednotlivých výrobkových
skupin a jejich aplikace v denním životě. Předpoklady: Předpokládají se znalosti z chemické technologie.

KCH/CHEHR Chemie hrou 2 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zábavnou formou seznámit studenty s chemickou podstatou vybraných dějů probíha-
jících v přírodě. Poskytnout studentům základní chemické poznatky z oblasti atraktivních a jinak zajímavých
chemických experimentů s možností jejich aplikace do každodenního života.
Způsobilosti: Studenti dokáží objasnit podstatu vybraných chemických dějů na základě pozorování demonstrač-
ních pokusů a budou schopni samostatně provádět jednoduché chemické experimenty. Dokáží vyřešit jednoduché
rébusy a kvízy s chemickou tematikou. Předpoklady: Základní znalosti chemie ze základní či střední školy.

KCH/CHEX Chemická exkurze 2 kr. Zp
Exkurze 5 [dnů/sem]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je obeznámit studenty s reálným obrazem hlavních oborů chemických výrob v širokém slova smyslu,
tj. velkotonážních produktů základních technologií, oborů kvalifikované chemie i příbuzných speciálních odvětví
průmyslu. Studenti mají porozumět aplikaci základních chemických principů v technické praxi. Způsobilosti:
Studenti dokáží:
- popsat různé technologické systémy



161

- vysvětlit pracovní podmínky jednotlivých technologií
- uvést do souvislosti technické a ekonomické podmínky výroby
- formulovat specifika jednotlivých výrob a aplikace jejich produktů.
Předpoklady: Předpokládají se principiální znalosti všech základních chemických disciplin a zejména zvládnutí
klíčových poznatků z chemické technologie.

KCH/CHLM Chemické laboratorní metody 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Osvojit si základní dovednosti v laboratorní technice a seznámit se se základními metodami a postupy
práce v chemické laboratoři. Způsobilosti: Studenti ovládají základní metody práce a postupy v chemické
laboratoři.
Studenti aplikují teoretické poznatky na modelové situace při práci v laboratoři. Předpoklady: Předpokládají
se základní znalosti z obecné chemie.

KCH/CHOP Chemie a ochrana prostředí 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s hlavními zdroji znečišťování ovzduší a vod a s jeho dopadem na
životní prostředí. Studenti mají porozumět principům procesů eliminace či omezování znečištění ovzduší a vod a
znát způsoby technického řešení těchto procesů. Uvědomit si vztahy chemie a životního prostředí v regionálním
i globálním měřítku. Způsobilosti: Studenti jsou schopni popsat a klasifikovat zdroje znečišťování ovzduší a
vod, analyzovat škodlivost jednotlivých kontaminantů ovzduší a vod, vysvětlit možnosti jejich zneškodnění a
prevenci jejich vzniku. Vyjmenují a klasifikují jednotlivé složky životního prostředí, odhadnou vliv chemických
látek na životní prostředí a formulují jednotlivé problémy životního prostředí na regionální i globální úrovni.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti základních chemických disciplín a chemické technologie.

KCH/CHPRC Chemický průmysl ČR 1 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s charakteristikou chemického průmyslu a příbuzných výrobních
oborů v ČR, s akcentem na závody zaměřené na základní chemický průmysl a velkotonážní výroby.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni klasifikovat jednotlivé obory chemického průmyslu ČR a popsat jejich zá-
kladní technické a ekonomické charakteristiky. Ovládají výrobní program a technologické charakteristiky hlavních
závodů vyrábějících základní chemikálie. Předpoklady: Předpokládají se znalosti z chemické technologie.

KCH/CHPU Chemické poznatky v učivu 1. st. ZŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Získat základní chemické poznatky, zejména z oblasti chemického experimentu, s možností jejich aplikace
do přírodovědné výuky na 1. st. ZŠ.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat chemické experimenty do výuky přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ,
- vysvětlit podstatu chemických experimentů,
- sestavit jednoduchou rovnici,
- uvést do souvislosti chemii do každodenního života. Předpoklady: Předpokládá se znalost základních poznatků
z chemie střední školy.

KCH/CHSIL Chemie a technologie silikátů 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Petr Duchek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Osvojit si základní poznatky z chemie a technologie skla, keramiky a anorganických pojiv. Způsobilosti:
Studenti získají podrobné znalosti o silikátových surovinách a materiálech (keramika, žáromateriály, technická
keramika, skla)a budou seznámeni se základy výrobních technologií. Předpoklady: Absolvování zkoušky z
obecné a anorganické chemie.

KCH/CHTCH Chemická technologie 4 kr. Zk
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Přednáška 4 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s nejvýznamnějšími technickými aplikacemi základních chemických
disciplin ve výrobním měřítku. Studenti mají porozumět základním principům chemických výrob v širokém slova
smyslu a uvědomit si široké uplatnění produktů chemického průmyslu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit volbu pracovních podmínek při chemických výrobách
- odhadnout volbu výrobních zařízení, popsat jejich funkci a uvést do souvislosti s teorií procesů a aparátů
- vymezit zvláštnosti jednotlivých typů technologií podle sofistikovanosti výrobních procesů a podle příslušnosti
produktů k různým výrobkovým skupinám
Studenti ovládají:
- technologie vybraných důležitých velkotonážních anorganických a organických chemikálií,
- možnosti uplatnění, současnost a perspektivy využívání hlavních produktů chemického průmyslu a příbuzných
oborů.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti klíčové tematiky základních chemických disciplin, především z obecné a
fyzikální chemie, z anorganické chemie, z organické chemie a biochemie.

KCH/CHVÝ Chemické výpočty 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat základní znalosti a dovednosti při řešení výpočtových úloh a příkladů s chemickou problematikou.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vyřešit základní výpočtové úlohy s chemickou tematikou a sestavit a vyřešit
chemickou rovnici.
Studenti ovládají základní postupy a metodiku při řešení výpočtových úloh a ovládají definiční vztahy základních
veličin (hmotnost, látkové množství, objem, hustota, hmotnostní zlomek, látková koncentrace, pH aj.) užívané
při chemických výpočtech. Předpoklady: Předpokládá se znalost základních matematických operací, úpravy
algebraických výrazů, převodů jednotek, řešení rovnic a porozumění textu.

KCH/CHVÝŽ Chemie výživy 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit se se základy moderní výroby potravin a s názory na jejich zdravotní funkce. Prezentovat způsoby
úpravy biologické a energetické hodnoty potravin, vztah mezi stravovacími zvyklostmi a zdravotním stavem
jedince a populační skupiny. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- zhodnotit výživové složení potravin,
- aplikovat teoretické znalosti skladby zdravé výživy v praxi. Předpoklady: Předpokládají se znalosti základních
chemických disciplín.

KCH/ICTV ICT ve výuce chemie 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Aplikovat počítačové technologie do výuky chemie. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat výpočetní techniku do výuky chemie,
- vytvořit soubory v textovém nebo tabulkovém editoru pro potřeby výuky chemie,
- vytvořit prezentaci pro potřeby výuky chemie,
- sestavit chemickou strukturu nebo aparaturu pomocí kreslicího chemického softwaru,
- ovládají internetové služby (chemické databáze, animace, simulace. . .) a využívají je v přípravě na výuku chemie,
- zhodnotit kvalitu výukového programu.
Předpoklady: Základní znalost práce s počítačem. Absolvování základních chemických disciplín.

KCH/INFO Informační systémy v chemii 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit se s možnostmi využívání informačních technologií v oblasti chemie a získat
znalosti umožňující samostatné vyhledávání chemických informací. Způsobilosti: Studenti ovládají základní
pojmy z teorie informace, zapamatují si základní báze chemických dat (Beilstein, Gmelin, Chemical Abstracts,
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Web of Science) a umí vyhledávat chemické informace s využitím dostupných bází dat i jiných využitelných
informačních zdrojů. Předpoklady: Předpokládá se základní počítačová a internetová gramotnost, znalost
základních logických operací a vědomosti o chemickém názvosloví, rovnicích a výpočtech.

KCH/INST Instrumentální analýza 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Není 2 [hod/týd]

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubení poznatků o složitějších a náročnějších instrumentálních metodách analy-
tických v návaznosti na předmět analytická chemie.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vyjmenovat základní metody elektrochemické, optické a separační
- vymezit jejich vlastnosti a využití
- popsat získaná data a z nich zjistit požadované informace
- vysvětlit volbu dané metody pro požadované stanovení Předpoklady: Znalosti kvalitativní a kvantitativní
analýzy a s tím související znalosti chemických rovnováh, výpočtů a vlastností sloučenin. Studenti ovládají
gravimetrická a titrační stanovení a základy instrumentální analýzy.

KCH/JADCH Kapitoly z anorg. a nukleár. chemie 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Získat základní informace o struktuře atomového jádra, jaderných reakcích, jaderné energetice a aplikacích
jaderné chemie. Způsobilosti: Studenti jsou schopni aplikovat získané poznatky do praxe. Studenti vymezí
uvedené pojmy a uvedou je do souvislostí (atomové jádro, jaderné reakce, interakce jaderného záření s hmotou,
aplikace jaderné chemie). Předpoklady: Základní znalosti z obecné, fyzikální a anorganické chemie.

KCH/KCHB Kvasná chemie a biotechnologie 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Obeznámit se se základní charakteristikou kvasných procesů a porozumět nejvýznamnějším kvasným vý-
robám. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat podstatu metabolických drah při kvasných pochodech,
- vysvětlit principy výroby sladu a piva,
- vysvětlit principy výroby vína a destilátů,
- formulovat děje při výrobě lihu a droždí,
- zhodnotit netradiční fermentační pochody. Předpoklady: Znalosti z biochemie, zejména metabolismus a
enzymové reakce.

KCH/LACH1 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 1 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je procvičit základní laboratorní metody preparativní anorganické chemie. Prakticky se
seznámit s laboratorní přípravou anorganických sloučenin: neutralizací, rozpouštěním kovů a oxidů v kyselinách,
srážecími reakcemi, preparacemi za užití plynů, redoxními preparacemi, izolacemi z tavenin. Způsobilosti:
Studenti ovládají základní laboratorní metody preparativní anorganické chemie. Aplikují teoretické poznatky
na modelové situace při přípravě anorganických sloučenin. V laboratoři umí připravit vybrané anorganické slou-
čeniny neutralizací, rozpouštěním kovů a oxidů v kyselinách, srážecími reakcemi, preparacemi za užití plynů,
redoxními preparacemi a izolacemi z tavenin. Předpoklady: Základním předpokladem jsou znalosti z anorga-
nické chemie.

KCH/LACH2 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je procvičit základní laboratorní metody preparativní anorganické chemie se zaměřením
na složitější laboratorní přípravu anorganických sloučenin: izolace z tavenin, práce za vysokých teplot a zvlád-
nutí reakcí vysoce exothermních, práce s jedovatými chemikáliemi. Způsobilosti: Studenti si prakticky osvojí
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základní laboratorní metody preparativní anorganické chemie, zejména složitější laboratorní přípravu anorga-
nických sloučenin: izolace z tavenin, práce za vysokých teplot a zvládnutí reakcí vysoce exothermních či práce s
jedovatými chemikáliemi. Předpoklady: Znalosti z anorganické chemie.

KCH/LAN Laboratorní cvičení z analytické chemie 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení s metodami chemické analýzy kvalitativní i kvantitativní a vybra-
nými metodami elektrochemickými a optickými v návaznosti na předmět analytická chemie.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni identifikovat některé anorganické kationty či anionty ve směsi, ovládají gravi-
metrické i titrační stanovení, umí použít přímé instrumentální stanovení s pomocí kalibrace a titraci s instrumen-
tální indikací bodu ekvivalence. Předpoklady: Předpokládají se znalosti vyčíslování rovnic a výpočtů z nich,
vědomosti o srážecích, redoxních, acidobazických a komplexotvorných reakcích a vlastnostech jejich produktů,
znalosti o metodách odměrné a vážkové analýzy, znalost metod optických a elektrochemických.

KCH/LBIO Laboratorní cvičení z biochemie 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obeznámit se s laboratorními postupy a činnostmi v biochemické laboratoři. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
- navrhnout laboratorní postupy práce,
- aplikovat teoretické znalosti z biochemie do laboratorní praxe,
- formulovat závěry práce,
- zhodnotit kvalitu své práce. Předpoklady: Znalosti z biochemie.

KCH/LFCH Laboratorní cvičení z fyzikální chemie 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Prakticky se seznámit s metodami fyzikální chemie. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- samostatně pracovat podle pracovních návodů,
- aplikovat teoretické poznatky z fyzikální chemie na praktické úlohy v laboratoři,
- analyzovat naměřená data,
- zpracovat protokol z laboratorního cvičení,
- formulovat a shrnout závěry plynoucí z experimentální činnosti.
Předpoklady: Znalost základních pojmů z fyzikální chemie, zvládnutí základních laboratorních operací a práce
s PC (MS Word a Excel), porozumění textu.

KCH/LOCH1 Laboratorní cvičení z org. chemie 1 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních experimentálních dovedností v práci s organickými látkami v makro-
měřítku i v semimikroměřítku při zachování bezpečnosti práce v laboratoři. Způsobilosti: Student ovládá
základní techniky práce v laboratoři. Rozpozná vlastnosti zpracovávaného materiálu a zvolí správný pracovní
postup. Předpoklady: Základním předpokladem je znalost bezpečnostních předpisů a odhad konkrétních bez-
pečnostních rizik. Základní znalosti z organické chemie.

KCH/LOCH2 Laboratorní cvičení z org. chemie 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních experimentálních dovedností v práci s organickými látkami v makro-
měřítku i v semimikroměřítku při zachování bezpečnosti práce. Způsobilosti: Student ovládá základní techniky
práce v laboratoři. Rozpozná vlastnosti zpracovávaného materiálu a zvolí správný pracovní postup. Předpo-
klady: Základním předpokladem je znalost bezpečnostních předpisů a odhad konkrétních bezpečnostních rizik.
Základní znalosti z organické chemie.

KCH/MCH/1 Matematika pro chemiky 1 3 kr. Zp,Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat teoretické a praktické dovednosti z matematiky nezbytné pro studium chemie. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- vyšetřit průběh a určit vlastnosti funkce jedné reálné proměnné,
- aplikovat pravidla pro výpočet derivací,
- použít vybrané metody integrace na úlohy s chemickým zaměřením.
Studenti dokážou určit parciální derivace funkce více proměnných a vyřešit jednoduchou diferenciální rovnici.
Předpoklady: Znalost základních matematických operací, úpravy algebraických výrazů, řešení rovnic a nerovnic.
Základní znalost matematických funkcí.

KCH/MCH/2 Matematika pro chemiky 2 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Získat teoretické a praktické dovednosti z matematiky nezbytné pro studium chemie. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni řešit rovnice o jedné neznámé vybranými numerickými metodami. Chápou pojem matice,
zvládají základní operace s maticemi, dokážou řešit soustavy lineárních rovnic. Studenti jsou schopni určit totální
diferenciál funkce dvou reálných proměnných. Předpoklady: Znalost základních matematických operací, úpravy
algebraických výrazů, řešení rovnic a nerovnic. Základní znalost matematických funkcí. Základní znalost derivace
funkce.

KCH/MMCH Makromolekulární chemie 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Osvojit si základní poznatky z oblasti makromolekulární chemie. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:-
- popsat definici a rozdělení polymerů,
- vysvětlit jednotlivé typy polymerací,
- odvodit mechanické vlastnosti polymerů. Předpoklady: Předpokladem jsou znalosti základních disciplin
chemie.

KCH/MVCHD Metody výzkumu v chem.a didaktice chemie 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům specifické informace podle zaměření a tématu jejich bakalářské
práce či diplomové práce. Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém. Způsobilosti:
Student je schopen
- pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje
- formulovat cíle a hypotézy
- správně strukturovat bakalářskou či diplomovou práci
- správně formulovat závěry Předpoklady: Volba bakalářské či diplomové práce na katedře chemie.

KCH/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit se s praktickým vedením žáků v hodině chemie s důrazem na detailní rozbor každé hodiny.
Způsobilosti: Student je schopen kriticky zhodnotit klady a nedostatky v každé náslechové hodině a navrhnout
alternativní způsob řešení situací. Předpoklady: Znalost problematiky z předmětů obecná chemie, anorganická
chemie, organická chemie a didaktika chemie, z didaktiky a psychologie.

KCH/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit se s praktickým vedením žáků v hodině chemie s důrazem na detailní rozbor každé hodiny.
Způsobilosti: Student je schopen zhodnotit klady a nedostatky v náslechové hodině. Předpoklady: Znalost
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problematiky ze základních oborových předmětů (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie).

KCH/OBECH Obecná chemie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybudovat teoretické základy obecné chemie a získat praktické dovednosti nezbytné pro další studium
odborných chemických disciplín. Způsobilosti: Studenti ovládají principy tvorby názvosloví anorganických
sloučenin a dokáží je aplikovat.
Studenti jsou schopni:
- sestavit a vyčíslit chemickou rovnici, použít iontový zápis chemické reakce,
- orientovat se v PSP a interpretovat zákonitosti vyplývající z jejího uspořádání,
- na základě znalostí o stavbě atomů a molekul specifikovat vlastnosti látek,
- na příkladech vysvětlit průběh redoxních a protolytických reakcí. Předpoklady: Znalost základních pojmů
z chemie (stavba hmoty, fyzikální a chemické vlastnosti látek, chemická vazba, chemické reakce). Dovednosti
spojené s používáním chemické symboliky a terminologie.

KCH/OCOVZ Ochrana čistoty ovzduší 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s hlavními zdroji znečišťování ovzduší a s jeho dopadem na životní
prostředí. Studenti mají porozumět principům procesů eliminace či omezování znečištění ovzduší a znát způsoby
technického řešení těchto procesů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni popsat a klasifikovat zdroje znečišťo-
vání ovzduší, analyzovat škodlivost jednotlivých kontaminantů ovzduší, vysvětlit možnosti jejich zneškodnění a
prevenci jejich vzniku. Předpoklady: Předpokládají se znalosti základních chemických disciplin a chemické
technologie.

KCH/ODSUR Odpady a druhotné suroviny 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty se zdroji odpadů a způsoby nakládání s nimi. Studenti mají po-
rozumět racionalizaci hospodářství směřující k minimalizaci odpadů a k jejich maximálnímu využití ve formě
druhotných surovin. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vymezit hlavní zdroje odpadů a zhodnotit jejich škod-
livost pro životní prostředí. Dokáží vysvětlit možnosti minimalizace vzniku odpadů, popsat technologie likvidace
či omezování odpadů a uvést je do souvislosti s využitím odpadů jako druhotných surovin. Předpoklady:
Předpokládají se znalosti základních chemických disciplín a chemické technologie.

KCH/OCH Organická chemie 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je získání základních znalostí z oblasti systému organických sloučenin, jejich struktury, názvosloví a
reakčních mechanismů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni na základě praktických příkladů vyvodit teoretická
východiska a naopak. Na základě pochopení principů dokáží vytvářet praktické aplikace. Předpoklady: Znalost
středoškolské chemie. Znalost základů obecné chemie.

KCH/OPX Odborná praxe 3 kr. Zp
Cvičení 2 [týd/sem]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s praktickým provozem ve vybraných chemických zařízeních dle speciálního
zaměření. Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky ze studovaných předmětů v praxi. Předpoklady:
Tento předmět je určen pro studenty oborové specializace Aplikovaná chemie.

Podmiňující předměty: KCH/BP1

KCH/PP Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]
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Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Pod dohledem zkušeného učitele ZŠ vyzkoušet praktické vedení vyučovací hodiny chemie. Ověřit a vyzkoušet
si teoretické vědomosti, dovednosti a návyky, které studenti získali během přípravy na učitelské povolání. Provést
konfrontaci teoretických dovedností s praxí. Způsobilosti: Student je schopen připravit si samostatně náplň
práce na jakékoli téma z probírané látky v chemii na ZŠ. Podle přípravy, kterou si vypracuje, je schopen vést
hodinu. Ve vyučovacím procesu využívá všech znalostí a dovedností, které si osvojil v době studia FPE. Kromě
odborných poznatků z chemických předmětů aplikuje rovněž poznatky z pedagogiky, psychologie a didaktiky.
Předpoklady: Znalost problematiky z předmětů obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a didaktika
chemie, z didaktiky a psychologie.

Podmiňující předměty: KCH/D1ZŠ

Vylučující předměty: KCH/PPS

KCH/PPS Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je aplikace poznatků z absolvovaných teoretických disciplin a jejich transformace na výuku chemie
na střední škole. Student odučí předepsaný počet hodin chemie na střední škole, při výuce využije poznatky
získané studiem didaktiky chemie, pedagogicko-psychologických a odborných chemických disciplín. Způsobi-
losti: Student je schopen připravit si samostatně náplň práce na jakékoli téma z probírané látky v chemii na
SŠ. Podle přípravy, kterou si vypracuje, je schopen vést hodinu. Ve vyučovacím procesu využívá všech znalostí
a dovedností, které si osvojil v době studia FPE. Kromě odborných poznatků z chemických předmětů aplikuje
rovněž poznatky z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Předpoklady: Znalost problematiky z předmětů obecná
chemie, anorganická chemie, organická chemie a didaktika chemie, z didaktiky a psychologie

Podmiňující předměty: KCH/D1SŠ

Vylučující předměty: KCH/PP

KCH/SDCHS Speciální seminář didaktiky chemie SŠ 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se učí sestavit co nejkvalitnější přípravu na vyučovací hodinu, nastínit před ostatními způsob
její realizace. V následné diskusi se s ostatními řeší vhodnost, či nevhodnost jednotlivých kroků s eventuál-
ním návrhem vhodnějšího, popř. alternativního řešení. Způsobilosti: Studenti jsou způsobilí připravit průběh
vyučovací hodiny na zadané téma. Při přípravě realizují parametry jednotlivých fází vyučovací hodiny podle
zadaných úkolů. Předpoklady: Zvládnutí problematiky výchozích předmětů - pedagogiky, psychologie, odbor-
ných předmětů a didaktiky. Schopnost aplikace na konkrétní přípravy a samostatná realizace zadaných témat
na hodiny vyučování chemie na SŠ.

KCH/SDCHZ Speciální seminář didaktiky chemie ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se učí sestavit co nejkvalitnější přípravu na vyučovací hodinu, nastínit před ostatními způsob
její realizace. V následné diskusi se s ostatními řeší vhodnost, či nevhodnost jednotlivých kroků s eventuál-
ním návrhem vhodnějšího, popř. alternativního řešení. Způsobilosti: Studenti jsou způsobilí připravit průběh
vyučovací hodiny na zadané téma. Při přípravě realizují parametry jednotlivých fází vyučovací hodiny podle
zadaných úkolů. Předpoklady: Zvládnutí problematiky výchozích předmětů - pedagogiky, psychologie, odbor-
ných předmětů a didaktiky. Schopnost aplikace na konkrétní přípravy a samostatná realizace zadaných témat
na hodiny vyučování chemie na ZŠ.

KCH/STRH Struktura hmoty 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je pochopení a aplikace vztahu struktury a vlastností molekul (hmoty). Způsobilosti: Studenti jsou
schopni aplikovat získané poznatky do praxe. Jsou schopni navrhnout nejvýhodnější metodu studia struktury
sloučeniny. Na základě experimentálních výsledků
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formulují teoretické závěry směřující k identifikaci molekul. Předpoklady: Znalost základních chemických
disciplin. Znalost fyziky na středoškolské úrovni.

KCH/SZ Státní závěrečná zkouška SŠ 0 kr. Szv

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KCH/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KCH/BP2

KCH/SZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ 0 kr. Szv

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky
studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady:
Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KCH/TD1SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 1 SŠ 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vyzkoušet si jednotlivé pokusy, které studenti mohou zařadit jako pokusy demonstrační nebo jako úkoly
zařazené do laboratorních prací. Ověřit si podmínky, za kterých je možné každý pokus provádět, jeho náročnost,
úroveň bezpečnosti samotného průběhu, možná úskalí, která by mohla nastat, atd. Způsobilosti: Student
dokáže předvést pokusy z celého souboru vyzkoušených pokusů s metodickým návodem. Je dále schopen provést
vysvětlení pokusu a vysvětlení didaktické hodnoty každého pokusu. Předpoklady: Základní znalosti z předmětů
obecná chemie, anorganická chemie a organická chemie, základní dovednosti z běžných laboratorních technik.

KCH/TD1ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 1 ZŠ 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vyzkoušet si jednotlivé pokusy, které studenti mohou zařadit jako pokusy demonstrační nebo jako úkoly
zařazené do laboratorních prací. Ověřit si podmínky, za kterých je možné každý pokus provádět, jeho náročnost,
úroveň bezpečnosti samotného průběhu, možná úskalí, která by mohla nastat, atd. Způsobilosti: Student
dokáže předvést pokusy z celého souboru vyzkoušených pokusů s metodickým návodem. Je dále schopen provést
vysvětlení pokusu a vysvětlení didaktické hodnoty každého pokusu. Předpoklady: Základní znalosti z předmětů
obecná chemie, anorganická chemie a organická chemie, základní dovednosti z běžných laboratorních technik.

KCH/TD2SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 2 SŠ 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vyzkoušet si jednotlivé pokusy, které studenti mohou zařadit jako pokusy demonstrační nebo jako úkoly
zařazené do laboratorních prací. Ověřit si podmínky, za kterých je možné každý pokus provádět, jeho náročnost,
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úroveň bezpečnosti samotného průběhu, možná úskalí, která by mohla nastat, atd. Způsobilosti: Student
dokáže předvést pokusy z celého souboru vyzkoušených pokusů s metodickým návodem. Je dále schopen provést
vysvětlení pokusu a vysvětlení didaktické hodnoty každého pokusu. Předpoklady: Základní znalosti z před-
mětů obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a didaktika chemie, základní dovednosti z běžných
laboratorních technik.

KCH/TD2ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Milan Klečka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vyzkoušet si jednotlivé pokusy, které studenti mohou zařadit jako pokusy demonstrační nebo jako úkoly
zařazené do laboratorních prací. Ověřit si podmínky, za kterých je možné každý pokus provádět, jeho náročnost,
úroveň bezpečnosti samotného průběhu, možná úskalí, která by mohla nastat, atd. Způsobilosti: Student
dokáže předvést pokusy z celého souboru vyzkoušených pokusů s metodickým návodem. Je dále schopen provést
vysvětlení pokusu a vysvětlení didaktické hodnoty každého pokusu. Předpoklady: Základní znalosti z před-
mětů obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a didaktika chemie, základní dovednosti z běžných
laboratorních technik.

KCH/TOX Toxikologie 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Porozumět teoretickým základům toxikologie, třídění látek podle povahy a intenzity jejich toxicity a se-
známit se se zásadami bezpečné práce v laboratoři včetně bezpečného skladování látek a odstaňování odpadů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- klasifikovat chemické látky podle povahy a intenzity jejich toxicity,
- odhadnout vliv chemických látek na organismus,
- ovládají zásady bezpečné práce v laboratoři včetně bezpečného skladování látek a odstaňování odpadů.
Předpoklady: Předpokladem jsou znalosti ze základních chemických disciplin.

KCH/UDCH Obecná chemie - úvod 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit se se základními pojmy z obecné chemie a osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné pro studium
dějů probíhajících v přírodě nejen z pohledu chemie, ale i dalších přírodních věd. Způsobilosti: Studenti ovládají
principy tvorby chemického názvosloví a dokáží je aplikovat na příkladech jednoduchých anorganických sloučenin.
Studenti jsou schopni:
- sestavit a vyčíslit chemickou rovnici,
- orientovat se v PSP,
- řešit základní výpočtové úlohy v chemii,
- aplikovat základní poznatky z chemické termodynamiky, elektrochemie, reakční kinetiky a chemické rovnováhy
na příkladech chemických dějů.
Předpoklady: Základní dovednosti související s názvoslovím jednoduchých anorganických sloučenin a zápisem
chemických reakcí rovnicemi. Základní znalosti o stavbě hmoty a chemických dějích.

KCH/VDS Výběrový diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí
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Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KCH/VUCH Výpočtové úlohy v chemii 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je získání základních znalostí a dovedností při řešení chemických výpočtových úloh. Seznámit se s
místem, významem a dělením výpočtových úloh v chemii, hlavními zásadami a metodikou řešení výpočtových
úloh a s problémy a nedostatky při řešení výpočtových úloh. Způsobilosti: Studenti ovládají základní postupy a
metodiku při řešení výpočtových úloh a ovládají definiční vztahy základních veličin (hmotnost, látkové množství,
objem, hustota, hmotnostní zlomek, látková koncentzrace, pH aj.) užívané při chemických výpočtech. Studenti
aplikují teoretické poznatky na modelové situace při řešení výpočtových úloh. Studenti srovnají a analyzují různé
postupy při řešení výpočtových úloh. Předpoklady: Studenti jsou schopni vyřešit základní výpočtové úlohy s
chemickou tematikou, sestavit a vyřešit chemickou rovnici.

KCH/ZCHPS Základy chemie pro PS 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit se se základními pojmy z chemie a osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné pro studium dějů
probíhajících v přírodě z pohledu chemie a dalších přírodních věd. Způsobilosti: Studenti ovládají principy
tvorby chemického názvosloví a dokáží je aplikovat na příkladech jednoduchých anorganických sloučenin. Stu-
denti dokáží sestavit a vyčíslit chemickou rovnici, jsou schopni řešit základní výpočtové úlohy a aplikovat získané
chemické poznatky v každodenním životě. Předpoklady: Základní znalosti o stavbě hmoty a chemických dě-
jích. Základní dovednosti související s chemickým názvoslovím jednoduchých anorganických sloučenin a zápisem
chemických reakcí rovnicemi.
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16 KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky

KIV/DB1 Databázové systémy 1 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Dr. Ing. Jan Rychlík možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázo-
vém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit
relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL. Způsobilosti: Student
umí navrhnou E-R-A model jednoduché reálné situace a realizovat jej ve zvoleném SŘBD. Je schopen napsat jed-
noduché příkazy v jazyce SQL. Zná problematiku transakčního zpracování a zásady paralelního běhu transakcí.
Předpoklady: Je vhodné znát základy programování a základy operačních systémů

KIV/PGS Programové struktury 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Dát studentům ucelenou znalost vlastností významných programovacích jazyků a programovacích paradig-
mat. Způsobilosti: Absolvování předmětu umožňuje programátorům jednak správnou orientaci a optimální
volbu vhodného jazyka pro daný typ úlohy, schopnost rychle zvládnout jak existující, tak i nově vznikající ja-
zyky a i účelně využívat specifické vlastnosti konkrétních jazyků. Předpoklady: Dobrá znalost sekvenčního
programování ve vyšším programovacím jazyce, prioritně Javy.

KIV/POT Počítačová technika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Dr. Ing. Karel Dudáček možný semestr: LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s různými architekturami procesoru a instrukčního souboru a s činností jed-
notlivých funkčních celků počítače. Dále potom je cílem studenty prakticky seznámit s principy programování
ve strojově orientovaných jazycích.
Způsobilosti: Student je schopen vytvářet programy úzce vázaných na technické vybavení počítače (ovladače
periferních zařízení, části systémového programového vybavení).
Dále je schopen programovat v jazyku symbolických adres.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti informatiky: práce s různými číselnými soustavami, ukládání dat v
paměti počítače, základní znalost programování v některém vyšším programovacím jazyku.

Vylučující předměty: KIV/ACS1 , KIV/POS , KKY/POS

KIV/PT Programovací techniky 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Pavel Mautner, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, ha-
shovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy
pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.
Způsobilosti: Student získá základní informace o složitosti a řešitelnosti úloh, abstraktních datových typech a
základních datových strukturách používaných v informatice (zásobník, fronta, speciální vyhledávací stromy, slov-
níky, hashovací tabulky, množiny, grafy). Dále se seznámí s algoritmy řazení a vyhledávání, třídění, grafovými
algoritmy (nejkratší cesta, tree edit distance), množinovými algoritmy, algoritmy zpracování textů, komprese
dat a se základy kryptografie. Předpoklady: základy programování (jazyk Java, C, Pascal)

KIV/UPS Úvod do počítačových sítí 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Jiří Ledvina, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními principy fungování počítačových sítí, komunikačními médii a jejich vlast-
nostmi, principy přenosu dat, principy síťových protokolů a vybranými aplikačními protokoly internetu. Seznámit
studenty s programováním síťových aplikací v programovacím jazyku Java a C.
Způsobilosti: Absolvováním předmětu student získá:
- základní znalosti o struktuře a funkci počítačových sítí (lokální, bezdrátové, rozlehlé) včetně popisu významných
nebo zajímavých protokolů
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- získá základní praktické zkušenosti s prací v síti typu TCP/IP včetně základů konfigurace uzlů a jednoduché
diagnostiky
- s využitím dříve nabytých znalostí jazyka Java příp. C způsobilost navrhovat, programovat a ladit jednodušší
síťové aplikační programové vybavení
- získá další praktické zkušenosti při práci s operačním systémem Windows a UNIX (Linux)
Předpoklady: Základní dovednosti pro práci s personálním počítačem (editování programu, překlad a jeho ladění).
Základní znalosti programování v programovacím jazyce Java a C. Základní znalosti z matematiky a teorie
konečných automatů.

KIV/ZOS Základy operačních systémů 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je dát studentům znalost základních obecných principů operačních systémů.
Způsobilosti: Student získá:
- Schopnost analyzovat základní požadavky kladené na operační systém.
- Popsat základní služby poskytované operačním systémem.
- Srovnat různé přístupy k implementaci určité služby operačního systému.
- Vysvětlit základní mechanismy ochrany používané v operačních systémech.
- Identifikovat základní problémy časového souběhu a kritických sekcí paralelních procesů.
- Navrhnout efektivní metodu ošetření synchronizace a kritické sekce. Předpoklady: Základní znalosti obecných
datových struktur - zásobník, fronta, pole.
Základní znalost programování v jazycích Java nebo C.

Vylučující předměty: KIV/ZSP

KIV/ZSWI Základy softwarového inženýrství 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Roman Mouček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s jednotlivými fázemi vývoje softwarového produktu a důležitými podpůrnými oblastmi.
Zprostředkovat studentům praktickou zkušenost ve vybraných oblastech vývoje software. Způsobilosti: Student
je schopen
- identifikovat základní principy fungování firem a institucí
- zhodnotit modely vývoje softwarového produktu, vybrat a použít model podporující efektivitu vývoje
- identifikovat požadavky zákazníka, sbírat, třídit a popisovat jeho požadavky na softwarový produkt (sepsat
dokument specifikace požadavků)
- řídit jednoduchý projekt (základní řízení rozsahu, času a lidských zdrojů), vytvořit WBS (strukturu rozpisu
prací) a Ganttův diagram
- provést základní analýzu softwarového produktu
- navrhnout jednoduché architektonické řešení a vytvořit nízkoúrovňový design softwarového systému
- použít prostředky pro modelování softwarových systémů - UML diagramy, případně DFD diagramy a struktu-
rogramy (vytvořit dokument objektového, případně strukturovaného návrhu)
- napsat zdrojový kód v rámci týmu, používat systém pro správu verzí
- popsat fázi testování, napsat a provést jednoduché (většinou jednotkové) testy
- vytvořit instalační balíček, případně uvést softwarový systém do provozu dle přání zadavatele, napsat uživa-
telskou dokumentaci
- popsat možnosti a limity týmové spolupráce, identifikovat a obsadit týmové role, aktivněji zasahovat do týmové
dynamiky
- řešit jednodušší konfliktní situace
- vysvětlit problémy a jejich řešení ve fázi provozu a servisu informačních systémů
- popsat základní právní a ekonomické záležitosti, které souvisejí s vývojem softwaru (autorský zákon, licence,
nákup a prodej softwaru)
Předpoklady: Základní zvládnutí procedurálního a objektového stylu programování a zkušenost s prací v inte-
grovaném vývojovém prostředí.
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17 KMA-Katedra matematiky

KMA/DG Diferenciální geometrie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět rozvíjí schopnost využití metod matematické analýzy v geometrii při popisu a analýze vlastností
křivek a ploch. Způsobilosti: Student dokáže pro křivku a plochu vytvořit parametrický popis (a naopak z
parametrického popisu provést vizualizaci) a z toho popisu odvodit důležité charakteristiky objektu, zejména jeho
křivosti. Předpoklady: Požaduje se základní orientace v pojmech a dovednostech diferenciálního a integrálního
počtu funkcí jedné a více reálných proměnných. Nutná je i orientace v základech lineární algebry a analytické
geometrie v prostoru.

KMA/DMA Diskrétní matematika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diskrétní matematiky. Student bude schopen po absol-
vování předmětu porozumět a vysvětlit základní pojmy z teorie relačních struktur: binární relace, ekvivalence
(včetně aplikace na aritmetiku modulo 2), uspořádání a částečného uspořádání, Booleovy algebry a Booleovské
polynomy a funkce, bude ovládat základní pojmy z teorie grafů, bude ovládat maticový popis grafu a algoritmické
aspekty řešení příslušných úloh. Způsobilosti: Student bude schopen po absolvování předmětu:
- aktivně ovládat pojmy ekvivalence, rozkladu množiny na třídy ekvivalence,
- řešit jednoduché úlohy v aritmetikách modulo k, a speciálně v aritmetice modulo 2,
- ovládat základy teorie Booleových algeber a umět je prakticky použít,
- vyjádřit Booleovský polynom v konjunktivní a disjunktivní normální formě,
- ovládat základní pojmy teorie grafů,
- popsat grafovou strukturu pomocí matice včetně porozumění vztahům mezi vlastnostmi
grafu a algebraickými vlastnostmi příslušné matice,
- umět navrhnout, formulovat a prakticky použít algoritmy řešení základních grafových úloh.
Předpoklady: U posluchačů se předpokládají znalosti základů lineární algebry a maticového počtu v rozsahu
předmětu KMA/LA nebo KMA/ME2.

Vylučující předměty: KMA/DMA-A

KMA/G1 Geometrie 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-
rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat
analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně
řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických
disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu
bude student schopen:
- definovat afinní prostor a zavést vhodnou soustavu souřadnic;
- rozumět problematice afinních podprostorů, odvozovat jejich rovnice a určovat jejich vzájemnou polohu;
- definovat eukleidovský prostor, zavést kartézskou soustavu souřadnic jakožto specializaci obecné afinní soustavy
souřadnic;
- sestavovat rovnice ortogonálních podprostorů, určovat vzdálenosti a odchylky eukleidovských podprostorů;
- definovat a klasifikovat kuželosečky v eukleidovské rovině, převést jejich vyjádření na kanonické tvary, rozpo-
znávat je a aktivně je používat;
- definovat a klasifikovat kvadriky v trojrozměrném eukleidovském prostoru, převést jejich vyjádření na kanonické
tvary, rozpoznávat je a aktivně je používat;
- aktivně používat analytickou metodu při řešení matematických i aplikačních problémů. Předpoklady: Předpo-
kládají se dobré znalosti z lineární algebry a vektorového počtu (KMA/LA nebo ekvivalentní předmět). Výhodou
jsou základní znalosti z prostorové analytické geometrie na úrovni střední školy. Studenti by měli umět počítat s
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vektory, maticemi a determinanty a řešit soustavy lineárních a kvadratických rovnic. V případě nedostatečného
matematického základu učitel doporučí k doplnění vhodnou literaturu.

Vylučující předměty: KMA/G1-A

KMA/G3 Geometrie 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy stereometrie, dvou promítacích metod a jejich
aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.
Způsobilosti: Student bude schopen
-rozeznávat dva typy zobrazovacích metod (Mongeovo promítání a axonometrii),
-používat tyto promítací metody při konstrukcích elementárních těles,
-interpretovat objekt v dané projekci (umístění, tvar, velikost objektu),
-aplikovat poznatky o kuželosečkách, osové afinitě a středové kolineaci v praxi.
Předpoklady: Předpokládájí se znalosti základů geometrie v rozsahu středoškolského učiva.

Vylučující předměty: KMA/DEG1

KMA/ITG Informační technologie ve vyučování geom 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy počítačem podporované výuky geometrie
a ukázat jim, jak studovat klasická geometrická témata s využitím interaktivního geometrického softwaru. S vět-
šinou témat jsou studenti seznamováni heuristicky. Studenti by tak měli získat hlubší povědomí o geometrických
souvislostech světa kolem nich. Předmět může rovněž sloužit jako stručný úvod do základní teorie modelování
křivek, ploch a těles pomocí počítače. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- používat vhodný software dynamické geometrie pro provádění konstrukcí a vizualizací geometrických objektů
(křivek, ploch, těles), provádět s nimi vhodná měření a následné výpočty,
- objevovat vlastnosti a vztahy uvnitř dobře známých základních geometrických objektů,
- rozpoznávat a analyzovat využití geometrie a jejích metod v nejrůznějších oborech,
- aplikovat vhodné geometrické modely na řešení jednoduchých reálných problémů,
- dle vlastní volby začít vlastní zkoumání geometricky orientovaných témat s využitím počítače.
Předpoklady: U posluchačů se předpokládají základní znalosti z elementární geometrie, trigonometrie a analy-
tické geometrie v rovině a v prostoru. Výhodou je znalost jakékoliv promítací metody deskriptivní geometrie a
jazyka HTML a JAVA. V případě nedostatečného základu učitel doporučí k doplnění vhodnou literaturu.

KMA/MA1 Matematická analýza 1 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů matematické analýzy, jako jsou: -
posloupnosti a řady reálných čísel; - reálné funkce jedné reálné proměnné; - diferenciální a integrální počet.
Předmět je obsahově totožný s předměty KMA/M1, KMA/MS1, KMA/ME1, je zde však kladen větší důraz
na teoretické pasáže. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SMA1. Způsobilosti:
Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen především: 1. Číst matematický text a aktivně používat
logické výroky; 2. Používat korektní postupy při řešení matematických úloh v rozsahu sylabu tohoto předmětu;
3. Prokázat znalost definic a základních tvrzení týkajících se posloupností, řad a spojitých a diferencovatelných
funkcí jedné reálné proměnné; 4. Vypočítat derivaci funkce nejen za použití základních pravidel pro její výpočet,
ale také z definice; 5. Nakreslit graf funkce s použitím asymptot, kritických bodů a derivací pro určení intervalů
monotonie a konvexity, resp. konkavity; 6. Formulovat základní úlohy na maximum, resp. minimum a tyto
úlohy vyřešit použitím diferenciálního počtu; 7. Vypočítat limitu použitím l’Hospitalova pravidla; 8. Používat
základní techniky výpočtu integrálů, např. substituce, úprava na parciální zlomky a integrace per partes; 9.
Použitím integrálního počtu vypočítat obsahy ploch v rovině a objemy jednoduchých těles pomocí řezů; 10.Najít
Taylorův rozvoj dané funkce v blízkosti nějakého bodu a formulovat důsledky plynoucí z prvních několika členů
tohoto rozvoje; 11.Ilustrovat použití probraných pojmů pro řešení konkrétních fyzikálních úloh. Předpoklady:
Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají znalosti algebry a trigonometrie
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v rozsahu učiva střední školy.
Vylučující předměty: KMA/MA1-A

KMA/MA2 Matematická analýza 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si pojmů vyšší matematické analýzy, jako jsou: - funkční
posloupnosti a řady; - vektorové funkce jedné reálné proměnné; - reálné funkce více proměnných; - diferenciální
a integrální počet v Rn. Předmět je obsahově totožný s předmětem KMA/M2, je zde však kladen větší důraz na
teoretické pasáže. Předmět předpokládá znalosti na úrovni předmětu KMA/M1 nebo KMA/MA1. Způsobilosti:
Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen především:
1. Prokázat znalost definic a základních tvrzení týkajících se funkčních posloupností, funkčních řad, vektorových
funkcí jedné reálné proměnné a reálných funkcí více proměnných; 2. Pracovat s funkčními posloupnostmi a
řadami; 3. Rozvinout danou funkci v mocninnou nebo Fourierovu řadu; 4. Popsat křivky v Rn a pracovat s
nimi; 5. Určit vlastnosti reálných funkcí vice proměnných (spojitost, hladkost apod.); 6. Počítat derivace ve
směru a parciální derivace funkcí více proměnných; 7. Formulovat základní úlohy na maximum, resp. minimum
a tyto úlohy vyřešit použitím diferenciálního počtu; 8. Počítat dvojné a trojné integrály; 9. Pracovat s integrály
závislými na parametru; 10.Ilustrovat použití probraných pojmů pro řešení konkrétních fyzikálních úloh.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. Předmět předpokládá znalosti na úrovni před-
mětu KMA/M1 nebo KMA/MA1.

Vylučující předměty: KMA/MA2-A

KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty studijního programu Přírodovědná studia základními matematickými nástroji pro popis a
modelování přírodovědných zákonů a veličin a naučit je řešit elementární úlohy z aplikačních oblastí. V neposlední
řadě je cílem předmětu poskytnout budoucím učitelům matematiky, fyziky, biologie, chemie, geografie nezbytný
matematický základ pro moderní analýzu problémů z uvedených oblastí. Způsobilosti: Student je schopen
vnímat, porozumět a popsat zákonitosti v přírodních vědách matematickými prostředky. Předpoklady: Nejsou
požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají znalosti algebry a trigonometrie v
rozsahu učiva střední školy.

KMA/PRG Projektivní geometrie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy syntetické i analytické projek-
tivní geometrie, a to v souladu s mottem Arthura Cayleyho ?Každá geometrie je projektivní geometrie.? Předmět
dále seznamuje studenty s různými možnostmi vizualizace matematických systémů, prezentuje unifikaci geome-
trie na základě studia působení grup a ukazuje studentům jednotící funkci matematiky na příkladu užití metod
projektivní geometrie v dalších disciplínách, např. v teorii relativity, geometrickém modelování, počítačové gra-
fice, topologii, hyperbolické geometrii, teorii kódování. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu bude
student schopen:
- definovat projektivní prostor a jeho podprostory a dále s nimi pracovat pomocí základních metod projektivní
geometrie (především s využitím Principu duality);
- rozumět různým modelům projektivní geometrie a umět je aktivně používat
- používat syntetickou i analytickou metodu při řešení problémů projektivní geometrie;
- klasifikovat projektivní transformace a pochopit strukturu projektivní grupy a jejích podgrup;
- srovnávat a dávat do souvislostí různé typy podgeometrií projektivní geometrie;
- provádět logické důkazy vybraných důležitých vět studované teorie;
- vhodnou kombinací příkladů a protipříkladů demonstrovat základní tvrzení abstraktní teorie, vyhledávat ana-
logie a provádět zobecnění.
Předpoklady: Předpokládají se dobré znalosti z lineární algebry, vektorového počtu, elementární a analytické
geometrie (KMA/LA, KMA/SG, KMA/G1 nebo ekvivalentní předměty). Výhodou jsou základní znalosti z
teorie algebraických struktur. Studenti by měli umět počítat s vektory, maticemi a determinanty, pracovat
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s vektorovými podprostory a řešit soustavy polynomiálních rovnic. V případě nedostatečného matematického
základu učitel doporučí k doplnění vhodnou literaturu.

KMA/SG Syntetická geometrie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy klasické eukleidovské geometrie v rovině
a aktivní osvojení znalostí především z následujících oblastí:
- Eukleidovy Základy, axiomatické soustavy, Hilbertův axiomatický systém,
- metody dokazování vět eukleidovské geometrie,
- mnohoúhelníky and kružnice a jejich vlastnosti,
- Eukleidovské konstrukce a Apolloniovy úlohy,
- geometrické transformace a jejich užití,
- základní pojmy neeukleidovských geeometrií.
Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- chápat vývoj geometrických axiomatických systémů;
- provádět a vysvětlovat logické důkazy geometrických tvrzení, obzvláště užitím metody přímého dokazování a
důkazu sporem;
- rozumět základním vlastnostem shodností, podobností, afinit a kruhové inverze a následně tyto geometrické
transformace aktivně využívat;
- sestavovat a aplikovat geometrické modely jednoduchých reálných problémů;
- rozumět a používat vhodný software dynamické geometrie pro provádění konstrukcí a vizualizaci geometrických
objektů.
Předpoklady: Jde o základní předmět, a proto nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se
předpokládají znalosti elementární geometrie a trigonometrie v rozsahu učiva střední školy. V případě nedosta-
tečného matematického základu učitel doporučí k doplnění vhodnou literaturu.

KMA/SNU Software numerických metod 3 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Realizace základních numerických algoritmů v prostředí MATLAB. Výuka probíhá v laboratoři počítačo-
vého modelování na KMA.
Způsobilosti: Úspěšné absolvování předmětu dává studentovi možnost získat tyto schopnosti:
- formulovat základní úlohy numerické matematiky,
- použít základní numerické metody na konkrétní úlohy,
- posoudit a analyzovat numerické výsledky použitých numerických metod.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají znalosti matema-
tiky v rozsahu učiva střední školy.

Vylučující předměty: KMA/NM
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18 KME-Katedra mechaniky

KME/BIS Biomechanika ve sportu 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky biomechaniky vybraných sportovních odvětví.
Znát silové soustavy, mechaniku tělesa a soustavy těles.
Porozumět aplikaci zákonům mechaniky v biomechanice sportovce.
Seznámit se
- s reologickými modely a jejich aplikacemi při modelování tkání,
- s aplikací kinematických řetězců v biomechanice sportu.
Způsobilosti: Student zná
- základní zákony klasické mechaniky,
- základní metody modelování tkání,
- základy modelování biomechanických řetězců.
Student umí
- pracovat s vektorem síly a vektorem dvojice sil,
- aplikovat silové soustavy v biomechanice sportu,
- využívat kinematiku, statiku a dynamiku tělesa při modelování pohybu sportovce.
Předpoklady: Student zná
- historii, vývoj, význam a využití biomechaniky v tělesné výchově a sportu,
- základní anatomické názvosloví.
Umí vysvětlit působení základních zákonů mechaniky v jednoduchých problémech biomechaniky člověka.
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19 KMM-Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

KMM/PEM Perspektivní materiály 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Petr Duchek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s moderními materiály kovovými, keramickými, polymerními a dalšími typy pokročilých
materiálů včetně jejich výroby a aplikací. Způsobilosti: Studenti získají podrobné znalosti o širokém spektru
moderních materiálů různého typu včetně jejich podstaty, technologie výroby a aplikací. Perspektivní materiály
jsou detailně popsány z hlediska vztahu chemická struktura - vlastnosti. Předpoklady: Absolvování základních
předmětů z oblasti chemie.

KMM/USM Úvod do studia materiálu 2 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti získají přehled o základních typech materiálů (kovy, polymerní látky, keramika, kompozitní ma-
teriály), o jejich struktuře, vlastnostech, způsobech výroby a použití. Způsobilosti: Studenti získají základní
znalosti o struktuře, vlastnostech, způsobů výroby a použití kovů, slitin, polymerních látek, keramiky a kompo-
zitních materiálů. Předpoklady: Znalost anorganické a organické chemie na středoškolské úrovni
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20 KMT-Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

KMT/AAO Astronomie pro každého 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí se základními astronomickými objekty a s fyzikálními procesy, které probíhají ve
vesmíru. Způsobilosti: Student si osvojí základní procesy ve hvězdách, pochopí vývojové fáze hvězd a dalších
astronomických objektů. Předpoklady: Z povahy předmětu vyplývá, že nejsou nutné žádné vstupní předpo-
klady.

KMT/AI Astronomie a internet 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s astronomickými webovými stránkami a astronomickými programy, naučí se je využívat
a pracovat s nimi. Způsobilosti: Student si osvojí využití astronomických webových aplikací a dalších programů.
Předpoklady: Je vhodné, aby studenti měli základní vědomosti z astronomie, například na úrovni předmětu
AAO.

KMT/AJF Atomová a jaderná fyzika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky fyziky atomového obalu a atomového jádra. Představit jim základní zá-
konitosti kvantové mechaniky a její aplikace na atom a jeho součásti. Seznámit je s klasifikací elementárních
částic. Způsobilosti: Student dokáže vysvětlit jevy, které souvisejí s fyzikálními zákonitostmi atomového obalu
(například vznik rentgenova záření, tvar emisního spektra, vazby v molekulách, vlnové vlastnosti mikročástic,
periodickou soustavu prvků, magnetooptické jevy). Umí aplikovat pochopené zákonitosti v atomovém jádru na
pozorovatelné jevy v makrosvětě (například jaderná magnetická rezonance, radioaktivita, její využití a detektory,
urychlovače částic, jaderný reaktor a jaderná elektrárna). Dokáže vysvětlit vlastnosti jednotlivých mikročástic
na základě klasifikace a složení. Předpoklady: Student by měl ovládat základní části vysokoškolského kurzu
obecné fyziky, zvláště mechaniku a elektřinu a magnetismus. Dále by měl zvládnout základní výpočty algebry a
matematické analýzy.

KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je studenty seznámit se základními pojmy v automatizaci, s historickým vývojem až do
současnosti. Předmět studenty uvádí do oblasti teoretického zvládnutí a pochopení základních automatizačních
systémů a jejich aplikaci ve výrobním procesu. Obsah předmětu je přizpůsoben požadavkům učitelství pro
základní školy v oblasti technického vzdělávání v souladu s RVP ZV. Způsobilosti: Student zvládne teoretická
základy automatizace a její aplikace v průmyslu. Předpoklady: Základy diferenciálního a integrálního počtu.

KMT/AMKB Vybrané kapitoly z autom. pro učitele B 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí zejména s aplikací automatizace ve výrobním procesu. Studenti se obeznámí s přenosem
a zpracování informací, s automatickým řízení výrobních strojů, se základy robotizace, kde se vymezí vztah člo-
věka a robota a základní funkční parametry robotů. Obsah předmětu je přizpůsoben požadavkům učitelství pro
základní školy v oblasti technického vzdělávání v souladu s RVP ZV. Předmět je doporučenou prerekvizitou pro
předmět KEV/PEM v navazujícím magisterském studiu. Způsobilosti: Student zvládne problematiku základ-
ních aplikací automatizace v průmyslu, základy robotiky. Předpoklady: Základy diferenciálního a integrálního
počtu. Manuální zručnost, základní ovládání PC.

KMT/ASPR Astronomické přístroje 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámení se základními principy konstrukce astronomických dalekohledů v souladu se soudobým
rozvojem, zejména s ohledem na mechanické a optické vlastnosti. Způsobilosti: Studenti se seznámí se základ-
ními principy konstrukce astronomických dalekohledů v souladu se soudobým rozvojem, zejména s ohledem na
mechanické a optické vlastnosti.
Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost mechaniky a optiky na gymnaziální úrovni a znalost základních
astronomických pojmů a jevů.

KMT/ASTR Astronomie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si osvojí fyzikální a chemické procesy v astronomických objektech, pochopí podstatu astronomic-
kých dějů a procesů, vznik, vývoj a strukturu sluneční soustavy, hvězd, galaxií a vesmíru jako celku. Způ-
sobilosti: Studenti si osvojí fyzikální a chemické procesy v astronomických objektech, pochopí podstatu ast-
ronomických dějů a procesů, vznik, vývoj a strukturu sluneční soustavy, hvězd, galaxií a vesmíru jako celku.
Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost základních fyzikálních zákonů a zákonitostí.

KMT/ASTR1 Astronomické poznatky na 1. stupni ZŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Sluneční soustava a prostředky pro názornou výuku tohoto tématu; Galaxie, Hvězdy, Souhvězdí na obloze;
Výzkum sluneční soustavy pomocí sond, Gravitační a magnetická síla a její měření. Způsobilosti: Studenti se
seznámí se základními astronomickými objekty a s fyzikálními procesy, které probíhají ve vesmíru. Předpoklady:
Vstupními požadavky jsou poznatky o výuce prvouky a přírodovědy na základní škole.

KMT/BAP1 Bakalářská práce 1 5 kr. Zp
1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém z oblasti techniky a technického
vzdělávání.
Způsobilosti: Student je schopen:
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry, obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Studium oboru bakalářské práce, orientace v tématu, orientace v cizojazyčném textu.

KMT/BAP2 Bakalářská práce 2 7 kr. Zp
1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Student pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně studuje, shromažďuje a zpracovává podklady
pro vypracování bakalářské práce. Příprava bakalářské práce. Příprava prezentace. Způsobilosti: Student je
schopen:
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci, správně formulovat závěry, obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Absolvování předchozího bakalářského semináře, zpracování konceptu práce. Studium oboru kore-
spondujícího s tématem bakalářské práce, orientace v tématu, orientace v cizojazyčném textu.

KMT/BCP1 Bakalářská práce 1 5 kr. Zp

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru.
Práce s literaturou a informačními zdroji. Získání dat k přípravě bakalářské práce. Způsobilosti: Student je
schopen: pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, formulovat cíle a
hypotézy, správně strukturovat bakalářskou práci, správně formulovat závěry, obhájit práci před komisí.
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Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KMT/BCP2 Bakalářská práce 2 7 kr. Zp

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Student pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně studuje, shromažďuje a zpracovává podklady
pro vypracování bakalářské práce. Příprava bakalářské práce. Příprava prezentace. Způsobilosti: Student je
schopen
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KMT/BP Bakalářská práce 12 kr. Zp

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobi-
losti: Student je schopen
- pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
- formulovat cíle a hypotézy,
- správně strukturovat bakalářskou práci,
- správně formulovat závěry,
- obhájit práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KMT/DA Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomový seminář probíhá konzultační formou s vedoucím práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
aktivně užívat získaných matematických poznatků z předchozího bakalářského studia,
mají schopnost samostatně studovat matematický text,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim.
Předpoklady: Vybrané téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání diplomové práce.

KMT/DELN Didaktická praktika z elektroniky 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí základních vědomostí a především dovedností ze základů aplikované elek-
troniky pro potřeby učitelství na základní škole. Studenti se naučí realizovat jednoduché a praktické obvody
a zařízení, které mohou zařadit do tematického okruhu Design a konstruování ve ŠVP v oblasti Člověk a svět
práce.
Způsobilosti: Student si vytvoří přehled o dostupných elektronických stavebnicích, které jsou vhodné pro výuku
na základní škole.
Naučí se navrhovat a realizovat jednoduché elektronické obvody pomocí diskrétních součástek i IO, které lze
zařadit do učiva tematického celku Design a konstruování ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ŠVP.
Získá potřebné manuální a konstrukční dovednosti pro realizaci jednoduchých elektronických obvodů.
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Student se naučí dodržovat pravidla bezpečné práce a norem.
Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z elektrotechniky (předměty ELTA, ELTB a ELP) a základní
konstrukční dovednost.

KMT/DEM/2 Dějiny matematiky /2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Periodizace vývoje matematiky a jeho hlavní etapy. Prehistorie vývoje matematiky, nepřímé prameny. První
dochované památky, matematika velkých vodních říší. Specifické podmínky rozvoje matematiky v Řecku a hele-
nistických zemích, střediska vědecké práce. Příčiny a důsledky úpadku antické matematiky, transmise výsledků
do Orientu,matematika muslimských zemí. Matematika v Evropě a postupné přejímání antické a orientální ma-
tematiky.Vznik intinitezinálního počtu v 17. stol., matematická analýza 18. stol., hlavní směry v matematice 18.
a 19. stol. Způsobilosti: Student
- získá přehled o vývoji matematiky jako vědy od prehistorie do konce 18. století
- pochopí paralelu mezi školskou matematikou a vývojem matematiky
- získá náměty použitelné ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ Předpoklady: Matematické vzdělání na úrovni
přírodovědný bakalář se zaměřením na vzdělávání.

KMT/DETEM Dějiny techniky 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření průřezového přehledu o historickém vývoji techniky a vědy od starověkých
civilizací po současnost. Student získá představu o postatě, významu a roli techniky ve vývoji společnosti. Důraz
je dán na regionální hledisko. Proto je do výuky zařazena exkurze s historickým a technickým zaměřením v
regionu. Způsobilosti: Student si vytvoří systematický přehled vývoje civilizace a techniky.
Dokáže zpracovat historii, technické řešení a význam zvolené technické památky v regionu.
Naučí se zařazovat technické a historické náměty do tematických celků v oblasti Člověk a svět práce ve ŠVP.
Předpoklady: Předpokládají se všeobecné znalosti z dějinného vývoje našeho státu a základní znalosti ze světo-
vých dějin. Všeobecný přehled o technice na úrovni středního všeobecného vzdělání.

KMT/DF1Z Didaktika fyziky 1 ZŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do předmětu didaktika fyziky. Způsobilosti: Student zvládne základní metodiku výuky
fyziky. Předpoklady: Znalost základních pojmů z pedagogiky a psychologie.
Dokonalá znalost experimentální fyziky.

Vylučující předměty: KOF/DIF1

KMT/DF2Z Didaktika fyziky 2 ZŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s modernizacemi ve výuce fyziky, se základními metodami výzkumu
v didaktice fyziky, s měřením výsledků výuky fyziky a speciálními výukovými metodami Způsobilosti: Student
zvládne základní metodiku výuky fyziky. Předpoklady: Znalost základních pojmů z pedagogiky a psychologie.
Dokonalá znalost experimentální fyziky. DF1Z

Vylučující předměty: KOF/DIF2

KMT/DIF1 Didaktika fyziky 1 SŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům didaktiku jako vědu, cíle a obsah výchovy ve vyučování fyziky.
Student se seznámí se systémem a metodami vyučování fyzice, s metodickými otázkami specifickými pro vy-
učování fyzice a s diagnostikou a hodnocením fyzikálních znalostí. Rozebírat se budou též výuková témata.
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Způsobilosti: Student zvládne základní metodiku výuky fyziky. Předpoklady: Znalost základních pojmů z
pedagogiky a psychologie. Dokonalá znalost experimentální fyziky. DF1Z

Vylučující předměty: KOF/DF1Z

KMT/DIF2 Didaktika fyziky 2 SŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s modernizacemi výuky fyziky, s výzkumem v didaktice fyziky, s
didaktikou a měřením výsledků výuky fyziky a se speciálními výukovými metodami Způsobilosti: Student
zvládne základní metodiku výuky fyziky.
Předpoklady: Znalost základních pojmů z pedagogiky a psychologie. Dokonalá znalost experimentální fyziky.
DIF1

Vylučující předměty: KOF/DF2Z

KMT/DIP Didaktické pomůcky 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s nabídkou didaktických i komerčních pomůcek a prostředků pro
výuku technických předmětů na ZŠ. Analyzovat tyto pomůcky a vyhodnotit jejich didaktickou účinnost a vhod-
nost pro zařazení do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve ŠVP. Seznámit studenta s nejnovějšími trendy ve
vývoji pomůcek (pomůcky podporované a řízené PC). Naučit studenta vytvářet jednoduché originální pomůcky
pro specifické potřeby výuky. Způsobilosti: Student se naučí specifikovat (upravovat a doplňovat) modulární
pojetí kurikula předmětu ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve ŠVP.
Student se naučí analyzovat dostupné pomůcky, odhalovat jejich didaktické přednosti i funkční nedostatky a
problémy.
Naučí se vhodně zařazovat pomůcky do výuky v souladu s didaktickými principy.
Naučí se řešit technické problémy, pracovat s technickou dokumentací a přetvářet základní fyzikální a technické
zákonitosti do podoby jednoduchých pomůcek.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky a pedagogické psychologie.
Absolvování didaktiky technické výchovy.
Vlastní technická tvořivost a konstrukční zručnost. Doporučuje se absolvování předmětu Konstrukční tvořivost.

KMT/DISE Diplomový seminář 6 kr. Zp

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky samostatné vědecké práce, seznámit je s postupem při tvorbě vlastní pub-
likace, představit jim právní aspekty diplomové práce, autorský zákon. Způsobilosti: Student zvládne základní
přípravné metody vědecké práce: rešerže literatury, práce s internetem, vyhledávání pramenů. Je seznámen s
autorským zákonem a podle zaměření práce umí zvolit metody výzkumu či vývoje. Předpoklady: Vybrané
téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání diplomové práce.

KMT/DITAM Didaktika A 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Hlavním cílem předmětu je specifickým způsobem rozvíjet poznatky z obecné didaktiky. Je orientován
na zvládnutí učebního procesu v technicky zaměřených předmětech. Předmět je těsně svázán s profesní praxí
studentů s cílem co nejefektivněji plánovat, organizovat a řídit výchovně vzdělávací proces. Součástí výuky je
exkurze do školy s alternativní formou výuky. Způsobilosti: Student pochopí koncepci kurikulární transformace
základního školství.
Naučí se pracovat s RVP ZV.
Dokáže vytvářet ŠVP pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Student si osvojí základní učitelské dovednosti - plánování a organizaci vyučovacího procesu.
Student zvládne systémový způsob vytváření kurikulárních dokumentů.
Ovládne principy projektové výuky.
Naučí se vytvářet didaktické projekty na zvolené téma.
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Předpoklady: Základní znalosti z obecné pedagogiky, psychologie a pedagogické psychologie.

KMT/DITBM Didaktika B 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta chápat modernizaci vyučování jako kompletní problém. Zvládnutí široké
škály moderních vyučovacích metod, forem a prostředků v technických předmětech. Aplikovat didaktické zvlášt-
nosti vybraných tematických celků. Připravit didaktické projekty případových studií. Realizovat mikrovyučování
(videosimulace) na daných modelových didaktických situacích. Způsobilosti: Student dokáže dále doplňovat
modulární systém kurikula ŠVP pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Student dokáže aplikovat nové výukové metody a organizační formy na učivo kurikula technické výchovy.
Student se orientuje v dostupných materiálních prostředcích výuky a dokáže je aplikovat na učivo v jednotlivých
submodulech kurikula.
Dokáže vhodně zařazovat kroskurikulární témata do submodulů kurikula.
Student dokáže kompletně připravit případovou studii didaktické situace na zadané nepozvolené téma (zpracovat
úplný prekoncepty studie).
V modelových podmínkách realizovat případovou studii.
Student v kooperaci dokáže analyzovat průběh didaktické situace, postřehnout pozitivní i negativní prvky. V
odůvodněných případech pak zpracovat postkoncept případové studie.
Na základě autoevaluace si student dále rozvíjí sví učitelské kompetence.
Předpoklady: Základní znalosti z obecné pedagogiky, psychologie a pedagogické psychologie.
Zvládnutí modulárního uspořádání kurikula technické výchovy ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve ŠVP.

KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktických technologií a didaktické techniky používané především při
výuce v mateřských školách. Pochopení principů významu moderních výukových prostředků aplikovaných při
výuce.
Způsobilosti: Student je schopen využívat a pracovat s moderní didaktickou technikou a za její pomoci vytvářet
studijní podpory pro vlastní výuku. Student umí vyhledávat a zpracovávat informace a je schopen realizovat
jejich distribuci v prezentovatelné formě. Student při své práci postupuje systematicky a kreativně, kombinuje
různé vstupy (media) a postupy. Předpoklady: Základní ovládání PC. Základní orientace v prostředí MS
Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC.

KMT/DITNŠ Didaktická technologie NŠ 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktických technologií a didaktické techniky používané především při
výuce na prvním stupni ZŠ. Pochopení principů významu moderních výukových prostředků aplikovaných při
výuce. Způsobilosti: Student je schopen využívat a pracovat s moderní didaktickou technikou a za její pomoci
vytvářet studijní podpory pro vlastní výuku. Student umí vyhledávat a zpracovávat informace a je schopen
realizovat jejich distribuci v prezentovatelné formě. Student při své práci postupuje systematicky a kreativně,
kombinuje různé vstupy (media) a postupy. Předpoklady: Základní ovládání PC. Základní orientace v prostředí
MS Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC.

KMT/DITPM Didaktická technologie 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktických technologií a didaktické techniky používané především při
výuce přírodovědných a technických předmětů. Pochopení principů významu moderních výukových prostředků
aplikovaných při výuce. Způsobilosti: Student je schopen využívat a pracovat s moderní didaktickou technikou
a za její pomoci vytvářet studijní podpory pro vlastní výuku. Student umí vyhledávat a zpracovávat informace
a je schopen realizovat jejich distribuci v prezentovatelné formě. Student při své práci postupuje systematicky
a kreativně, kombinuje různé vstupy (media) a postupy. Vybranou didaktickou techniku je schopen udržovat a
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instalovat. Předpoklady: Základní ovládání PC. Základní orientace v prostředí MS Windows. Práce se soubory
a adresáři. Hygiena práce s PC.

KMT/DITVA Didaktická a informační technologie A 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktických technologií a didaktické techniky používané především na
druhém stupni základních škol. Pochopení principů významu moderních výukových prostředků aplikovaných při
výuce. Způsobilosti: Student je schopen využívat a pracovat s moderní didaktickou technikou a za její pomoci
vytvářet studijní podpory pro vlastní výuku. Student umí vyhledávat a zpracovávat informace a je schopen
realizovat jejich distribuci v prezentovatelné formě. Student při své práci postupuje systematicky a kreativně,
kombinuje různé vstupy (media) a postupy. Předpoklady: Základní ovládání PC. Základní orientace v prostředí
MS Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC

KMT/DITVB Didaktická a informační technologie B 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je uvést studenty do problematiky didaktických technologií a didaktické techniky používané pře-
devším na středních školách. Pochopení principů významu moderních výukových prostředků aplikovaných při
výuce. Způsobilosti: Student je schopen využívat a pracovat s moderní didaktickou technikou a za její pomoci
vytvářet studijní podpory pro vlastní výuku. Student umí vyhledávat a zpracovávat informace a je schopen
realizovat jejich distribuci v prezentovatelné formě. Student při své práci postupuje systematicky a kreativně,
kombinuje různé vstupy (media) a postupy. Předpoklady: Základní ovládání PC. Základní orientace v prostředí
MS Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC

KMT/DIZ1 Didaktika matematiky I 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s následujícími oblastmi: Obecná část předmětu-didaktika matematiky jako vědecká
disciplina, stručný přehled vývoje didaktického systému školské matematiky v návaznosti na vývoj školství,
organizace a strategie vyučování matematice, funkce a zásady prověřování, hodnocení a klasifikace v matematice,
specifika matematického vzdělávání. Zaměření na didaktiku matematiky pro ZŠ. Způsobilosti: Studenti budou
schopni
- rozlišit induktivně a deduktivně vedenou výuku
- použít induktivní metody při výkladu nových pojmů
- porozumět základním úkolům didaktiky matematiky
- analyzovat provázanost vyučovaných témat a zařadit je do jednotlivých ročníků
- připravit se na vyučování
- použít aktivizující prvky ve výuce
- ohodnotit a zdůvodnit hodnocení písemné formy zkoušení
- určit obsah a rozsah základních matematických pojmů
- rozlišit předpoklady a tvrzení matematické věty
- dokázat jednoduchá tvrzení
Předpoklady: Absolvování studia matematiky na úrovni přírodovědný bakalář se zaměřením na vzdělávání

KMT/DIZ2 Didaktika matematiky II 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ve speciální části předmětu seznámit studenty s oblastmi: - analýza matematických činností, matematický
jazyk, obsah školního kursu elementární aritmetiky, algebry a geometrie, vytváření pojmů a představ na základě
cyklického a spirálovitého uspořádání osnov. Zaměření na didaktiku matematiky pro ZŠ.
Způsobilosti: Studenti budou schopni
- vysvětlit postupy pro porovnávání čísel
- vysvětlit algoritmy operací s čísly v daném číselném oboru (N, Z, Q, R)
- odvodit základní vlastnosti týkající se dělitelnosti přirozených čísel
- sestavovat vhodné příklady k procvičení i výkladu
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- tvořit jednoduché slovní úlohy
- použít výpočetní techniku pro vytvoření podpory části vyučovací hodiny a interaktivní tabuli pro její prezentaci
- sestavit a ohodnotit písemnou práci
Předpoklady: Absolvování předmětu KMT/DIZ1

KMT/DIZ3 Didaktika matematiky III 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pokračování speciální části předmětu - systematizace matematických poznatků základní školy, didaktické
problémy výuky školské planimetrii, elementární kurs kombinatoriky a její využití, kapesní kalkulátory ve výuce
matematiky. Zaměření na didaktiku matematiky pro ZŠ.
Způsobilosti: Studenti budou schopni
- zdůvodnit postupy pro výpočet měr různých geometrických útvarů
- znázornit prostorové útvary v rovině
- demonstrovat podobné a shodné útvary na vhodných modelech
- používat pomůcky pro výuku geometrie k vysvětlení pojmů
- provést jednoduchou geometrickou konstrukci tabulovým pravítkem a kružítkem
- rýsovat s využitím nástrojů interaktivní tabule
- používat správné výrazy a termíny při objasňování geometrického učiva
Předpoklady: Vhodné je absolvování předmětu KMT/DIZ1, KMT/DIZ2.

KMT/DOV Didaktika odborného výcviku 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je aplikace obecných zákonitostí didaktiky do předmětů praktického vyučování a odborného
výcviku. Jeho náplní je systém didaktiky předmětů odborné povahy na odborných a profesně připravujících
školách. Předmět slouží k prohloubení pedagogických způsobilostí a profesního profilu učitelů odborného výcviku.
Způsobilosti: Student pochopí koncepci reformy středního školství.
Pochopí základní prvky RVP pro odborné vzdělávání.
Seznámí se strukturou NSK a EFQ (národní a evropský systém kvalifikačních požadavků na výkon povolání).
Naučí se vytvářet kurikula odborného výcviku pro ŠVP.
Orientuje se v systémových vztazích v odborných školách.
Dokáže aplikovat vhodné moderní metody, formy a zásady na učivo odborného výcviku.
Dokáže plánovat a vyhodnocovat výukový den.
Pozná důležité složky profesního profilu učitele odborného výcviku a naučí se je samostatně rozvíjet.
Student dokáže kompletně připravit případovou studii didaktické situace na zadané nepozvolené téma (zpracovat
úplný prekoncepty studie).
V modelových podmínkách realizovat případovou studii.
Student v kooperaci dokáže analyzovat průběh didaktické situace, postřehnout pozitivní i negativní prvky. V
odůvodněných případech pak zpracovat postkoncept případové studie.
Předpoklady: Základní znalosti z obecné pedagogiky, psychologie a pedagogické psychologie.

KMT/DPV Didaktika pracovní výchovy 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vyučovací metody a organizační formy v pracovních činnostech, diagnostikování. Vyhledávání mezipřed-
mětových vztahů. Příprava učitele na vyučovací jednotku, volba vyuč. metod, forem a prostředků. Příprava
výukových projektů. Způsobilosti: Student zvládne základní vyučovací metody a organizační formy práce v
pracovní výchově, seznámí se s didaktickými zásadami, naučí se plánovat pracovní činnosti, pozná
antropogenní činitele technického vzdělávání. Předpoklady: Zkušenosti s praktickým využití materiálů, ná-
strojů, nářadí.

KMT/DPVMS Státní závěrečná zkouška - 7. část 0 kr. Szv
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Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: 7. část státní závěrečné zkoušky studijního oboru Učitelství pro mateřské školy zahrnuje zkoušku z Di-
daktiky pracovní výchovy. Tato část je povinně volitelná. Student volí mezi KHK/DHVMS, KVK/DVVMS,
KTV/DTVMS a KAT/DPVMS. Způsobilosti: Student je způsobilý aplikovat teoretické poznatky o materiá-
lech a didaktické kompetence v praxi. Předpoklady: Zvládnutí učiva absolvovaných předmětů.

KMT/DPX Dílenská praxe 2 kr. Zp
Seminář 5 [dnů/sem]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit a upevnit praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti obrábění kovových a
nekovových materiálů. Způsobilosti: Student si zdokonalí své teoretické znalosti a hlavně praktické dovednosti
při práci na obráběcích strojích a ručním obráběcím nářadím. Pomocí probíraných technik a technologií je scho-
pen navrhnout a realizovat vlastní výrobky a metodické panely vhodné pro podporu výuky technické výchovy na
ZŠ. Předpoklady: Praktické a teoretické znalosti z oblasti strojního a ručního obrábění kovových a nekovových
materiálů. Didaktické aspekty výuky technické výchovy na ZŠ. Znalost a orientace RVP a vzdělávací oblasti
člověk a svět práce.

KMT/DS Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomový seminář probíhá konzultační formou s vedoucím práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
aktivně užívat získaných matematických poznatků z předchozího bakalářského studia,
mají schopnost samostatně studovat matematický text,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim.
Předpoklady: Vybrané téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání diplomové práce.

KMT/DSTC Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat zvolené odborné
téma. Způsobilosti: Student je schopen: - statisticky zpracovat data, - analyzovat získaná data, - interpretovat
získaná data, - formulovat závěry, - pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim, -
představit svou práci ústní formou. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud
získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru požadovaný počet kreditů.

KMT/DSTCA Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat zvolené odborné
téma. Způsobilosti: Student je schopen:
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru požadovaný počet kreditů.

KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]
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RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům. Způ-
sobilosti: Studenti si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům.
Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost příslušných fyzikálních poznatků.

Vylučující předměty: KOF/DS1S

KMT/DS2F Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Témata diplomových prací jsou zadávána pracovníky oborových kateder. Student pod odborným vedením
vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém. Pro udělení zápočtu se vyžaduje předložení alespoň
pracovní verze diplomové práce.
Způsobilosti: Student zvládne základní přípravné metody vědecké práce: rešerže literatury, práce s internetem,
vyhledávání pramenů. Je seznámen s autorským zákonem a podle zaměření práce umí zvolit metody výzkumu
či vývoje. Zná základní typografické dovednosti, umí pracovat s textovým a tabulkovým editorem v oblasti
zvoleného úkolu. Předpoklady: Vybrané téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání diplomové práce.

KMT/DS2M Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student má prokázat svou schopnost samostaně zpracovat zadané odborné téma, správně strukturovat
svou práci, korektně citovat použité prameny a oddělit svůj vlastní přínos. Způsobilosti: Student je schopen
samostatně a s pochopením studovat (cizojazyčný) odborný matematický text, korektně pracovat s prameny,
správně vznikající práci strukturovat. Předpoklady: Vybrané téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání
diplomové práce.

KMT/DS2T Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat zvolené odborné
téma. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí.
Předpoklady: Studenti mohou vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získali ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru počet kreditů odpovídající standardní době studia.

KMT/DS2Z Didaktický seminář 2 ZŠ 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům. Způ-
sobilosti: Studenti si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům.
Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost příslušných fyzikálních poznatků.

Vylučující předměty: KOF/DS2S

KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům. Způ-
sobilosti: Studenti si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům.
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Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost příslušných fyzikálních poznatků.

KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům. Způ-
sobilosti: Studenti si prakticky osvojí základní postupy při zprostředkování fyzikálních poznatků studentům.
Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost příslušných fyzikálních poznatků.

KMT/DVTC Dopravní výchova 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky výuky dopravní výchovy na ZŠ. Způsobilosti: Absolvent
ovládá pravidla silničního provozu a je schopen je aplikovat v modelových situacích v praxi nebo na dopravním
hřišti. Absolvent chápe význam a důležitost dopravní výchovy na ZŠ. Předpoklady: Ovládat jízdu na kole a
koloběžkách.

KMT/EFS Elementární funkce a základy statistiky 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání a rozvíjení teoretických a praktických dovedností v oblasti elementární mate-
matické analýzy a základů matematické statistiky. Aktuální situace je totiž taková, že se velká část studentů
se základy matematické analýzy ani se základy statistiky nemá možnost seznámit na střední škole. Proto by
bylo vhodné jednak zopakovat elementární funkce, jednak v rámci tohoto opakování ”připravit” některé pro
začátečníky obtížnější pojmy (limita, spojitost,derivace). Ve druhé polovině semestru by byli studenti formou
praktického kursu obeznámeni se základy matematické statistiky.
Způsobilosti: Student/ka:
- zná def. obory, obory hodnot a grafy elementárních funkcí,
- dovede načrtnout kupř. i grafy jednoduchých složených funkcí,
- aplikuje teoretické poznatky o spojitosti, limitách, extrémech funkcí atp. na jednodušší situace, které se vy-
skytnou u některých elementárních funkcí
- používá základní pravidla pro počítání s reálnými čísly, s komplexními čísly a pro úpravy algebraických výrazů,
- chápe podstatu experimentální a teoretické pravděpodobnosti.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů a pracovní.
Předpoklady: V probíraných tématech se předpokládají znalosti na úrovni (kvalitní) střední školy, resp. schopnost
chybějící znalosti doplnit. Nejsou podmiňující předměty.

KMT/EKOL Ekologie 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s významem ekologie, jejím vznikem, postupném vývoji a některými
problémy životního prostředí. Předmět má sloužit pro přípravu studentů na ZŠ a jeho pojetí koresponduje s
RVP.
Způsobilosti: Student získá základní orientaci v problematice ekologie a ochrany životního prostředí. Předpo-
klady: Základní znalosti z biologie a chemie odpovídající prvnímu ročníku čtyřletého gymnázia.

KMT/ELA Elementární algebra 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Osvojení a rozšíření základních vědomostí a dovedností týkajících se oblasti elementární algebry. Zdokona-
lení komunikativních kompetencí a kompetencí k řešení problémů. Nabytí znalostí potřebných k dalšímu studiu
i úspěšnému absolvování státní zkoušky. Způsobilosti: Student zvládne vyšetřit binární relaci a rozhodne o
jejích vlastnostech, pro důkaz jednoduchých tvrzení umí použít důkaz matematickou indukcí. Zvládne vyšetřit
binární operaci a určí její základní vlastnosti a význačné prvky. Umí rozlišit různé typy algebraických struktur s
jednou a dvěma binárními operacemi. Dovede zvolit vhodný postup pro řešení kongruencí a diofantických rovnic.
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Orientuje se v teorii polynomů, v jednodušších případech zvládne provést rozklad polynomu na jeho faktory, umí
k tomu využít Hornerovo schéma.
Rozvíjeny jsou především kompetence kompetence k učení a řešení problémů, dále pak i kompetence komunika-
tivní. Předpoklady: Absolvovámí předmětu KMT/MMM1.

KMT/ELTA Elektrotechnika A 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základní znalostí z teorie elektromagnetického pole pro potřeby výuky v tech-
nických předmětech na ZŠ. Výuka je založena na matematickém aparátu střední školy. Důraz je kladen na
didaktickou transformaci látky do učiva vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV (především do tema-
tických celků Design a konstruování a Provoz a údržba domácnosti). Způsobilosti: Student pochopí základní
zákony elektrického a magnetického pole.
Dokáže řešit jednoduché příklady.
Dokáže transformovat teorii do jednoduchých úloh, činností a experimentů vhodných pro výuku technických
předmětů ve ŠVP.
Předpoklady: Základní znalosti z fyziky na úrovni středního všeobecného vzdělání.

KMT/ELTB Elektrotechnika B 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření základních představ o výrobě a rozvodu elektrické energie, konstrukci a využití
elektrických strojů. Pochopení základního měření parametrů jednoduchých elektrických obvodů a pasivních elek-
trických součástek. Důraz je kladen na didaktickou transformaci látky do učiva vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce z RVP ZV (především do tematických celků Design a konstruování a Provoz a údržba domácnosti). Výuka
je založena na demonstraci a modelování základních principů pomocí elektrotechnických stavebnic vhodných pro
výuku na ZŠ. Způsobilosti: Student pochopí základní principy výroby a přeměny elektrické energie.
Zná základní rozdělení elektrických strojů, princip jejich činnosti a konstrukce.
Dokáže modelovat princip a vlastnosti hlavních strojů pomocí vhodných stavebnic pro ZŠ.
Dokáže pracovat s běžnými elektrickými měřícími přístroji.
Dokáže transformovat teorii do jednoduchých úloh, činností a experimentů vhodných pro výuku technických
předmětů ve ŠVP.
Předpoklady: Základní znalosti z fyziky a matematiky na úrovni středního všeobecného vzdělání.
Absolvování předmětu ELTA.

KMT/ELTC Elektrotechnika C 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření základních představ o použití základních elektronických součástek (diskrétních
i integrovaných) v podmínkách učiva ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Důraz je kladen na didaktickou
transformaci látky do učiva v této oblasti RVP ZV a ŠVP - především do tematických celků Design a konstruování
a Provoz a údržba domácnosti. Výuka je založena na demonstraci a modelování základních obvodů pomocí
elektronických stavebnic vhodných pro výuku na ZŠ. Způsobilosti: Dokáže navrhnout osvětlení školní dílny.
Student se seznámí se základními elektronickými součástkami, výrobou, vlastnostmi a příklady použití v jedno-
duchých obvodech.
Dokáže modelovat jednoduché elektronické obvody pomocí vhodných stavebnic pro ZŠ.
Dokáže transformovat teorii do jednoduchých úloh, činností a experimentů vhodných pro výuku technických
předmětů ve ŠVP.
Předpoklady: Základní znalosti z fyziky a matematiky na úrovni středního všeobecného vzdělání.
Absolvování předmětů ELTA a ELTB.

KMT/EMG Elektřina a magnetismus 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ucelení a prohloubení látky z elektrostatiky.
Ucelení a prohloubení látky z elektrokinetiky - ustálený elektrický proud a a jeho zákonitosti.



191

Ucelení a prohloubení látky z magnetostatiky.
Propojení a vzájemná vazba elektrostatiky a megnetostatiky.
Ucelení a prohloubení látky z proměnného magnetického pole.
Propojení jevů magnetických a elektrických. Způsobilosti: Student zvládne základní představy o elektrostatic-
kém poli, umí pracovat s veličinami elektrický náboj, intenzita elektrického pole, elektrický potenciál, kapacita
kondenzátoru.
Student zvládne základní představy o elektrickém proudu v kovových vodičích, Ohmovy a Kirchhoffovy zákony.
Student zvládá základní představy o vedení elektrického proudu v plynech, kapalinách, polovodičích a ve vakuu.
Student zvládá základní představy o magnetických jevech ve vakuu a látkovém prostředí.
Student má základní představu o zákonitostech elektromagnetické indukce.
Student zvládá základní zákonitosti střídavých proudů.
Student zvládá základní představy elektromagnetického pole. Předpoklady: Předpokladem je zvládnutí stře-
doškolského kurzu z tématu ”Elektřina a magnetismus”, jeho základních veličin a zákonitostí. Student by měl
mít základní představu o propojenosti jevů elektrických a jevů magnetických.

KMT/EMG2 Elektřina a magnetismus 2 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Prohloubit vědomosti z teorie elektromagnetického pole s důrazem na témata: elektromagnetické vlny ve
vakuu, v dielektriku, jednoduchý kmitavý obvod, elektromagnetické vlny na drátech, otevřený kmitavý obvod.
Způsobilosti: Student zvládá základní představy o dějích v jednoduchém kmitavém obvodu.
Student zvládá vědomosti o nucených kmitech a vazbách.
Student zvládá základní představy o elektromagnetických vlnách na drátech.
Student zvládá problematiku otevřených kmitavých obvodů.
Student zvládá a rozumí problematice základních pojmů radiotechniky ? vysílač, přijímač, nosná vlna, modulace,
detekce, radar, televize.
Předpoklady: Předpokladem je ovládnutí pojmů a zákonitostí:
elektrostatického pole (s veličinami intenzita elektrostatického pole a elektrická indukce), magnetostatického pole
(s veličinami magnetická indukce a intenzita magnetického pole),
proměnných elektrických a magnetických polí a
zákonitostí elektromagnetického pole.

KMT/EP Elektronické praktikum 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí s funkcí základních analogových a digitálních elektronických obvodů. Způsobilosti:
Student prakticky ověří funkci základních analogových a digitálních elektronických obvodů. Předpoklady:
Zalost ovládání základní měřicí techniky a funkce měřených obvodů.

KMT/ES Elektronika pro učitele SŠ 3 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky fyzikálních jevů v polovodičích a jejich využití v polovodičových součást-
kách. Představit jim základní elektronické obvody v analogové i digitální elektronice. Způsobilosti: Student
se orientuje v základních jevech v polovodičích a dokáže pomocí nich vysvětlit funkci polovodičových součástek
v oblasti analogové elektroniky. Dokáže sestavovat součástky v základní elektronické obvody. Ovládá základy
Booleovy algebry a se znalostí funkcí základních elektronických hradel dokáže realizovat jednoduché logické ob-
vody. Předpoklady: Student by měl být seznámen se základními částmi vysokoškolského kurzu obecné fyziky.
Podstatná je hlavně znalost elektřiny a magnetismu. Měl by ovládat i základní matematické operace z algebry
a matematické analýzy.

KMT/EXTCA Exkurze A 1 kr. Zp
Seminář 3 [dnů/sem]

Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s technologií výroby a zpracováním kovových a nekovových materiálů
v praxi. Způsobilosti: Student je schopen pochopit a popsat vybrané technologie zpracování materiálů nebo
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výroby prováděnou v navštívených závodech. Student si dokáže pod teoretickými pojmy představit praktická
řešení a výrobu. Předpoklady: Teoretické znalosti z oborů technologie kovových a nekovových materiálů.

KMT/EXTCB Exkurze B 1 kr. Zp
Seminář 3 [dnů/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s realitou výroby, rozvodu a přeměny elektrické energie v podmínkách
regionu. Ukázat výrobu točivých a netočivých elektrických strojů. Způsobilosti: Student si vytvoří reálné
představy o výrobě, přenosu a přeměně elektrické energie.
Uvědomí si technické, ekonomické a ekologické problémy výroby a spotřeby elektrické energie.
Vytvoří si představu o výrobě transformátorů.
Pozná výrobu malý i velkých točivých strojů (motorů a generátorů), jejich konstrukci.
Uvědomí si souvislosti mezi teoretickou výukou a možnostmi výroby a praxe.
Předpoklady: Základní znalosti z fyziky na úrovni středního všeobecného vzdělání.
Doporučuje se absolvování předmětů ELTA a ELTB.

KMT/EXTCC Exkurze C 1 kr. Zp
Seminář 3 [dnů/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta se strojírenskou a automatizační technologií užitou v praktických
aplikacích a v průmyslové výrobě.
Způsobilosti: Student je schopen pochopit a popsat vybrané strojírenské a automatizační technologie aplikované
v průmyslovém řešení výroby v navštívených závodech. Student si dokáže pod teoretickými pojmy představit
praktická řešení a výrobu. Předpoklady: Teoretické znalosti z oborů strojírenství a automatizace.

KMT/FEC Fyzika elementárních částic 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Karel Rauner možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky eleementárních částic. Představit jim vlastnosti jednotlivých částic, jejich
klasifikaci a metody zkoumání. Způsobilosti: Student zvládá klasifikaci elementárních částic, dokáže popsat
jejich vlastnosti a je seznámen s prostředky ke zkoumání částic. Chápe, že jde o otevřené odvětví moderní fyziky
a je připraven na další studium v tomto oboru. Předpoklady: Student by měl ovládat atomovou a jadernou
fyziku na úrovni vysokoškolského kurzu obecné fyziky včetně základů kvantové mechaniky.

KMT/FPL Fyzika pevných látek 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Porozumět stavbě pevných látek a roli symetrie. Poznat hlavní mechanické a tepelné vlastnosti PL. Seznámit
se se základy elektronové teorie PL. Způsobilosti: Student porozumí zákonitostem struktury pevných látek a
jejího vlivu na různé fyzikální vlastnosti.Seznámí se s experimentálními výsledky FPL. Předpoklady: Znalost
fyziky v rozsahu úvodního kursu. Elementární poznatky kvantové teorie a atomové fyziky.

KMT/FPV Základy fyziky pro PS 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti si osvojí základní fyzikální poznatky. Důraz bude kladen na ty fyzikální oblasti, které se výrazně
projevují v dalších přírodovědných oborech. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní fyzikální poznatky,
a to zejména ty, které se výrazně projevují v dalších přírodovědných oborech. Předpoklady: Předmět je
zařazen v úvodním semestru bakalářských studií, kromě absolutoria střední školy tedy nemá zvláštním vstupní
předpoklady.

KMT/FP1 Fyzikální praktikum 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti se seznámí se základními měřicími metodami pro měření mechanických veličin. Způsobilosti: Stu-
dent ovládne základní měřicí metody pro mechanická měření. Předpoklady: Znalost manipulace se základními
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přístroji pro mechanická měření.

KMT/FP2 Fyzikální praktikum 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se sezámí s měřením základních elektrických veličin. Způsobilosti: Student získá znalosti s
měřením základních elektrických veličin. Předpoklady: Znalost manipulace s přístroji pro měření základních
elektrických veličin.

KMT/FP3 Fyzikální praktikum 3 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům základní měřicí metody a praktické úlohy v oblasti magnetismu a vlnění. Vypěstovat
u nich základní dovednosti v zacházení se speciálními přístroji a uvést je do problematiky vědeckých měření.
Způsobilosti: Student zvládá základní měřicí metody v oblasti magnetismu a kmitů a vlnění. Dokáže ovládat
příslušné speciální měřicí přístroje, umí zpracovat měření a hodnotit jeho chyby. Předpoklady: Student by měl
ovládat základní poznatky z oblasti magnetismu, kmitů a vlnění na úrovni základního vysokoškolského kurzu
obecné fyziky.

KMT/FP4 Fyzikální praktikum 4 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům základní měřicí metody a praktické úlohy v oblasti atomové a jaderné fyziky a
fyzikální optiky. Vypěstovat u nich základní dovednosti v zacházení se
speciálními přístroji a uvést je do problematiky vědeckých měření. Způsobilosti: Student zvládá základní měřicí
metody v oblasti atomové a jaderné fyziky a optiky. Dokáže ovládat příslušné speciální měřicí přístroje, umí
zpracovat měření a hodnotit jeho chyby. Předpoklady: Student by měl ovládat základní poznatky z oblasti
atomové a jaderné fyziky a optiky na úrovni základního vysokoškolského kurzu obecné fyziky.

Vylučující předměty: KOF/UFP1

KMT/FV Finanční výchova 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

RNDr. Václav Kohout možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student získá základní znalosti z oblasti financí, především se naučí využívat různé finanční instrumenty ve
svém každodenním životě. Bude schopen uvědoměle a odpovědně rozhodovat o svých nebo svěřených finančních
prostředcích. Orientuje se v základních pojmech z oboru finančnictví. Způsobilosti: Student/ka:
- získá informace z historie finanční matematiky a finančnictví
- umí užívat různé typy úročení v běžných životních situacích. Úročení - jednoduchého, složeného, spojitého;
termínovaného, bez časového omezení
- ovládá na základě nových znalostí klady a zápory jednotlivých typů úročení jistin
- je schopen se rozhodnout pro správný typ spoření volných finančních prostředků.
- rozumí kategorii důchodů. Umí volit vhodnou variantu důchodu garantovaného státem a důchodu zabezpečo-
vaného jednotlivcem.
- zjišťuje výnos jednotlivých finančních produktů.
- zná jednotlivé druhy půjček jak mezi občany , tak i mezi ostatními subjekty.Umí je racionálně užívat.
- umí si vypočítat úvěry splácení jednotlivých druhů půjček.
- rozeznává volně obchodovatelné akcie.
- ví jak zakoupit akcie, sledovat vývoj jejich kurzu a výnos na jednu akcii.
- zná pojem obligace.Umí rozhodnout o jejich nákupu a prodeji.
- ví jak nakoupit dluhopisy a umí si spočítat jejich objektivní výnos.
- ví jak si zabezpečit stabilizované příjmy a vydání.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně
i kompetence občanské a sociální. Předpoklady: Pro tento předmět je předpokladem středoškolské vzdělání.

KMT/GAL Mezihvězdné prostředí, galaxie 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenta do problematiky astronomie mimo sluneční soustavu.
Student pochopí složení mezihvězdného prostředí a mlhovin.
Orientuje se v druzích galaxií a jejích částech.
Způsobilosti: Student dokáže rozpoznat základní typy galaxií a jejích součástí.
Dokáže popsat časový vývoj těchto objektů a vysvětlit fyzikální pochody v galaktických strukturách. Předpo-
klady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu fyziky a středoškolských poznatků z astronomie.

KMT/GKOA Technická dokumentace pro učitele A 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do kreslení a kótování strojních součástí, tvorby výkresů v elektrotechnice,
ve stavebnictví a dřevoprůmyslu. Použití počítačů při tvorbě technických podkladů a výkresů. Obsah předmětu
je upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP. Způsobilosti: Student zvládne
rozpoznávání a zobrazování základních strojních součástí v technické dokumentaci. Student umí formulovat
technické myšlenky do grafického výstupu a dále s nimi pracovat. Předpoklady: Základní znalosti konstruktivní
geometrie.

KMT/GKOB Technická dokumentace pro učitele B 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta formulovat technické myšlenky do grafického výstupu s využitím znalostí:
metod zobrazování, technické normalizace a dokumentace, zobrazování řezů a průřezů, kótování základních
geometrických těles, předepisování přesností a tolerancí, předepisování údajů povrchových úprav a tepelného
zpracování. Obsah předmětu je upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP.
Způsobilosti: Student zvládne základní metody zobrazování ve vybraných technických oborech. Získá obecný
přehled o grafické komunikaci a je schopen jej aplikovat v realizovaných výukových projektech. Předpoklady:
Znalost základů konstruktivní geometrie.

KMT/HF Historie fyziky 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky historických posloupností fyzikální faktů a objevů, tj.
snaží se určit kým, kdy a kde byl fyzikální fakt objeven.
Jako další cíl nelze pominout ani aspekt didaktický a psychologický, vždyť zajímavá vyprávění o fyzicích a fyzice
v minulosti vzbuzují zájem i o fyziku a o fyzikální myšlení.
Způsobilosti: Student zvládne analyzovat základní trendy vývoje fyziky. Přírodní vědy v antické filosofii, v
renesanci, vývoj obecné fyziky i vývoj moderní fyziky. Předpoklady: Základním předpokladem je znalost
vývoje fyziky v celku a v návaznosti na to základní mezníky historie fyziky.

KMT/HRA Fyzikální hrátky pro každého 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům pestrost experimentální fyziky a její zasahování do běžného života. Ukázat, že fyzika
umí být i zábavná. Způsobilosti: Student pochopí, že fyzika je obsažena v každodenním životě člověka, zvládne
některé metody popularizace přírodních věd. Předpoklady: Student by měl ovládat fyziku na středoškolské
úrovni.

KMT/KOSMZ Kosmologie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti si osvojí soudobý pohled na vznik, vývoj vesmíru a jeho strukturu, seznámí se s historií názorů
na vesmír i s nejnovějšími teoriemi. Způsobilosti: Studenti si osvojí soudobý pohled na vznik, vývoj vesmíru
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a jeho strukturu, seznámí se s historií názorů na vesmír i s nejnovějšími teoriemi. Předpoklady: Vstupními
předpoklady jsou znalosti základních astronomických pojmů a fyzikálních poznatků.

KMT/KOTVM Konstrukční tvořivost 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do technické tvořivosti jako pedagogicko psychologického problému.
Objasnit specifické problémy technické tvořivosti. Objasnit problematiku technického myšlení a technické tvůrčí
činnost a jejich didaktické aspekty. Dále je předmět zaměřen na konstrukční činnosti žáků na ZŠ podle RVP ZV
a na projekty jako komplexní kreativní programy. Způsobilosti: Student pochopí základní vymezení pojmu
kreativita.
Uvědomí si roli tvořivosti ve vývoji dítěte a jejího ovlivňování výchovou a výukou.
Rozumí fázím a faktorům tvořivosti.
Dovede vhodně využívat metody rozvoje kreativity.
Dovede používat problémové metody a metody technického myšlení při koncipování praktických činností žáků
ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV.
Předpoklady: Základní znalosti z psychologie myšlení, vnímání a učení. Doporučuje se absolvování předmětů
DITAM a DITBM.

KMT/KPR Kurikulární projekty 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta chápat podstatu kurikulární reformy školství. Orientovat se v RVP pro
základní a střední odborné školy. Zvládnout tvorbu ŠVP pro danou úroveň školy.
Způsobilosti: Student chápe koncepci reformy středního školství.
Dovede pracovat se základními prvky RVP pro odborné vzdělávání a všeobecné vzdělávání.
Seznámí se strukturou NSK a EFQ (národní a evropský systém kvalifikačních požadavků na výkon povolání).
Naučí se vytvářet systémovým způsobem kurikula předmětů pro ŠVP.
Předpoklady: Základní znalosti z obecné pedagogiky, psychologie a pedagogické psychologie.

KMT/KST Kombinatorika a statistika na počítači 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Václav Kohout možný semestr: ZS/LS

Cíle: Způsoby zpracování kombinatorických a statistických úloh v prostředí programu Mathematica. Hlavní
důraz je kladen na tvorbu statistických modelů a jejich zpracování pomocí prostředků programu ( například
regresní analýza, intervalové odhady parametrů , grafické metody ) nebo vypracování podpůrných pomocných
prostředků ( například některé netradiční neparametrické testy ).
Způsobilosti: Student/ka:
- chápe základní kombinatorické a statistické pojmy
- umí graficky zpracovat data. Rozumí tvorbě intervalových odhadů.
- chápe tvorbu konstrukce intervalových odhadů pro normální a binomické rozdělení
-je schopen provádět konstrukce intervalových odhadů pro ostatní typy rozdělení. Intervalový odhad rozdílu
středních hodnot a intervalové odhady střední hodnoty u velkých výběrů.
-je seznámen se základy regresní a korelační analýzy
-chápe podstatu testování hypotéz
- umí užít základní parametrické testy ( střední hodnota , rozptyl )
- používá neparametrické testy
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a čás-
tečně i kompetence občanské a sociální. Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti z oboru teorie
pravděpodobnosti alespoň na úrovni KMT / PAS a znalosti programu Mathematica verze 6.0 a vyšší alespoň
na úrovni předmětu KMT / PMS.

KMT/KVA Kmity, vlny, akustika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
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PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základy mechanického kmitavého a vlnivého pohybu a akustiky. Způsobilosti:
Student zvládne základy mechanického kmitavého a vlnivého pohybu a základy akustiky Předpoklady: Znalost
základů diferenciálního a integrálního počtu a řešení jednoduchých diferenciálních rovnic

KMT/LA Lineární algebra 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy lineární algebry a algoritmy pro řešení úloh lineární algebry.
Způsobilosti: Studenti budou schopni
- dokázat platnost jednoduchých tvrzení ve vektorovém prostoru
- rozhodnout o lineární závislosti či nezávislosti souboru vektorů
- rozhodnout, zda soubor vektorů generuje daný vektorový prostor
- rozhodnout, zda soubor vektorů tvoří bázi
- stanovit hodnost matice, a to i v závislosti na parametrech
- provést základní operace s maticemi
- aplikovat Gaussův eliminační algoritmus na řešení soustav lineárních rovnic
- provést ortogonalizaci a ortonormalizaci báze vektorového prostoru
- zvolit vhodnou metodu pro výpočet daného determinantu
- aplikovat Cramerovo pravidlo na řešení soustav lineárních rovnic Předpoklady: Absolvování předmětu
KMT/MMM1.

KMT/LEGO Lego dacta 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámení se systémem Lego dacta. Technické činnosti při použití stavebnice Lego technic. Soubor projektů
pro děti od 7 let s použitím stavebnice Lego Project Set. Výukové projekty postavené na využití stavebnice Lego.
Principy a užitečnost projektů, mezipřemětové povahy s uplatněním skupinové práce a řešení problémů.
Možnosti využití Lego Mindstorms.
Způsobilosti: Student zvládne základní práce montážní a demontážní se stavebnicemi Lego. Pozná možnosti
využití systému Lego Dacta. Předpoklady: Základní znalost montážních prací.

KMT/MCH1 Mechanika 1 pro učitele 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mechaniky hmotného bodu. Důraz bude kladen na po-
chopení základních principů a na schopnost řešit jednoduché aplikační úlohy. Pozornost bude věnována rovněž
didaktickým aspektům této problematiky na ZŠ a SŠ. Způsobilosti: Student má aktivní znalosti základů
mechaniky a dokáže je aplikovat při vysvětlování významných situací v přírodě a technické praxi. Dokáže kvan-
titativně vyhodnotit různé mechanické děje. Předpoklady: Elementární znalosti středoškolské fyziky. Znalost
matematického aparátu pro potřeby mechaniky (elementy diferenciálního a integrálního počtu, vektorový počet).

KMT/MCH2 Mechanika 2 pro učitele 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mechaniky soustav hmotných bodů a mechaniky tuhého
tělesa. Důraz bude kladen na pochopení základních principů a na schopnost řešit jednoduché aplikační úlohy.
Pozornost bude věnována rovněž didaktickým aspektům této problematiky na ZŠ a SŠ.
Způsobilosti: Student aktivně porozumí zákonům mechaniky soustav hmotných bodů. Student aktivně používá
zákony fyziky tuhého tělesa. Dokáže tyto zákony aplikovat na procesy v přírodě a technice. Předpoklady:
Znalosti základních vztahů klasické mechaniky hmotných bodů. Znalost fyzikálních jednotek a matematického
aparátu.

KMT/MCH3 Mechanika 3 pro učitele 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]
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RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mechaniky deformovatelných těles a mechaniky tekutin.
Důraz bude kladen na pochopení základních principů a na schopnost řešit jednoduché aplikační úlohy. Pozornost
bude věnována rovněž didaktickým aspektům problematiky na ZŠ a SŠ. Způsobilosti: Student aktivne porozumí
zákonum mechaniky deformovatelných těles, hydrodynamice a aeromechanice. Dokáže tyto zákony aplikovat na
procesy v přírode a technice. Předpoklady: Znalosti základních vztahů klasické mechaniky hmotných bodu a
jejich soustav a tuhých těles. Znalost fyzikálních jednotek a matematického aparátu.

KMT/ML Matematická logika pro učitele 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: 1. Budování výrokového a predikátového kalkulu metodou semantického vyplývání pomocí pravidel dedukce
a odvozovacíxh pravidel. 2. Ověřování úsudkových forem ve výrokovém a predikátovém kalkulu pomocí séman-
tického vyplývání Hilbertovou metodou řádků a Gentzenovým stromem. 3. Orientace v základních neklasických
logikách. Způsobilosti: 1. Získat dovednosti v důkazech sémantického vyplývání ve výrokovém i predikátovém
kalkulu. 2. Získat schopnost prověřovat úsudkové formy ve výrokovém i predikátovém kalkulu.3. Získat základní
informace o neklasických logikách (Lukasewicova logika, intuicionistická logika).
Předpoklady: Absolovování předmětu KMT/MMM1.

KMT/MMM1 Metody matematického modelování 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání a rozvíjení teoretických a praktických dovedností v oblasti matematiky, které
student/ka využije v dalším studiu podle svého odborného zaměření. Jedná se zejména o vytvoření matema-
tického jazyka (základní pojmy výrokové a predikátové logiky, úvod do teorie množin), opakování pravidel pro
počítání s reálnými čísly a s komplexními čísly, úpravy algebraických výrazů, řešení rovnic a nerovnic, základy
analytické geometrie, kombinatoriky a pravděpodobnosti. Způsobilosti: Student/ka:
- určí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší výrokovou formu od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- používá základní pravidla pro počítání s reálnými čísly, s komplexními čísly a pro úpravy algebraických výrazů,
- volí efektivní strategie řešení rovnic a nerovnic,
- aplikuje pojmy a pravidla maticového počtu při řešení soustav lineárních rovnic,
- rozumí principu analytického vyjádření lineárních útvarů, křivek a elementárních ploch, vyjádří rovnicí daný
lineární útvar,
- určí počet permutací, variací a kombinací,
- chápe podstatu experimentální a teoretické pravděpodobnosti.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů a pracovní.
Předpoklady: V probíraných tématech se předpokládají znalosti na úrovni střední školy. Nejsou podmiňující
předměty.

KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s pedagogicko-psychologickými aspekty práce s multimédii v počáteč-
ním vyučování, naučit je efektivně tyto prostředky využívat, vytvořit u nich dovednost tvořit vlastní počítačové
prezentace, seznámit studenty s dynamickým matematickým softwarem GeoGebra a naučit je samostatně v
daném softwaru konstruovat geometrické útvary, souměrnosti a grafy funkcí odpovídající učivu 1. a 2. stupně
základních škol. Způsobilosti: Student/ka:
- posoudí a formuluje výhody i nevýhody užití multimédií v počátečním vyučování,
- pozná, zda jsou při práci žáků s počítačem splněny podmínky hygieny práce,
- posoudí kvalitu výukového programu z didaktického hlediska,
- používá internet ve vyučovacím procesu jako zdroj informací a nástroj komunikace,
- navrhne a zpracuje v Power Pointu prezentaci vhodnou pro zařazení do vyučování na 1. stupni.
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Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompe-
tence občanské a sociální. Z profesních kompetencí učitele jsou významně rozvíjeny kompetence pedagogické a
didaktické, diagnostické a komunikativní.
Předpoklady: Předpokládá se základní počítačová gramotnost.

KMT/MPF1 Matematiky pro fyziky 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se seznámí s určeným matematickým aparátem a naučí se ho aktivně užívat ve fyzice a při řešení
fyzikálních úloh. Způsobilosti: Student ovládne elementární poznatky diferenciální geometrie v rovině i v
prostoru a dokáže je aplikovat především v mechanice (křivočaré pohyby apod.) Seznámí se s hlavními poučkami
tenzorového počtu a jeho aplikaci ve fyzice. Předpoklady: Znalost středoškolské matematiky, porozumění
úvodním lekcím v předmětu FPV.

KMT/MPF2 Matematika pro fyziky 2 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí s předloženým matematickým aparátem a naučí se ho aktivně užívat ve fyzice a při řešení
fyzikálních úloh. Způsobilosti: Student dokáže řešit neurčité i určité integrály, aplikovat elementy integrálního
počtu ve fyzice.
Umí klasifikovat diferenciální rovnice a řešit obyčejné dif. rovnice 1. řádu. Dokáže řešit lineární diferenciální
rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty a aplikovat je na problémy nauky o kmitech.
Zvládá elementy teorie polí a příslušné operace vektorové analýzy. Předpoklady: Znalost středoškolské mate-
matiky, porozumění úvodním lekcím v předmětu FPV. Ovládnutí učiva z předmětu MPF1.

KMT/MPF3S Matematika pro fyziky 3 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí s určeným matematickým aparátem a naučí se ho aktivně užívat ve fyzice a při řešení
fyzikálních úloh. Způsobilosti: Stuzdent ovládne elementární poznatky diferenciální geometrie v rovině i v
prostoru a dokáže je aplikovat především v mechanice (křivočaré pohyby a pod.) Seznámí se s hlavními poučkami
tenzorového počtu a jeho aplikaci ve fyzice. Naučí se základům variačního počtu a jeho užití. Předpoklady:
Znalost středoškolské matematiky, porozumění úvodním lekcím v předmětu FPV.Ovládnutí učiva předmětů
MPF1,MPF2M.

KMT/MSB Matematický seminář 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Znalost látky o elementárních funkcích na úrovni předmětu KMT/MMM1. Způsobilosti: Student je scho-
pen aplikovat základní poznatky o elementárních funkcích, provádět elementární důkazy jednoduchých tvrzení,
zvládá výpočetní stránku kalkulu. Předpoklady: Student/ka:
- určí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší výrokovou formu od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- používá základní pravidla pro počítání s reálnými čísly, s komplexními čísly a pro úpravy algebraických výrazů,
- volí efektivní strategie řešení rovnic a nerovnic,
- aplikuje pojmy a pravidla maticového počtu při řešení soustav lineárních rovnic,
- rozumí principu analytického vyjádření lineárních útvarů, křivek a elementárních ploch, vyjádří rovnicí daný
lineární útvar,
- určí počet permutací, variací a kombinací,
- chápe podstatu experimentální a teoretické pravděpodobnosti.

KMT/MSD1 Matematika s didaktikou /aritmetika/ 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]



199

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými modely množiny přirozených čísel a metodikou jejich
zavedení v počátečním vyučování matematice. Důraz je kladen na didaktickou transformaci poznatků z mate-
matické teorie. Student/ka se naučí porozumět vlastnostem binárních operací, pozná algebraické struktury s
jednou operací a algebraické struktury se dvěma operacemi. Porozumí procesu vytváření pojmu přirozené číslo a
různým modelům zavádění přirozených čísel a operací s nimi. Získá zkušenosti s aktivitami manipulativního cha-
rakteru používanými na 1. stupni při vytváření pojmu přirozené číslo. Zdokonalí své komunikativní kompetence.
Způsobilosti: Student/ka
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině, rozpozná vlastnosti operací sčítání, odčítání, násobení
a dělení v jednotlivých číselných množinách,
- identifikuje různé typy algebraických struktur s jednou operací a algebraických struktur se dvěma operacemi,
- vysvětlí proces vytváření pojmu přirozené číslo z pohledu různých matematických modelů u dětí mladšího
školního věku,
- na základě příkladů z praxe a vlastního studia učebnic rozpozná různá pojetí zavedení přirozených čísel (kar-
dinální pojetí, ordinální pojetí, zavedení přirozených čísel jako prvků Peanovy množiny),
- objasní různé způsoby porovnávání přirozených čísel,
- formuluje úkoly numerace v matematice na 1. stupni ZŠ
- popíše různé možnosti zavedení operací sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel s ohledem na
předoperační myšlení a myšlení na konkrétní úrovni žáků 1. stupně,
- ilustruje způsoby práce s dětmi, které nevedou k formálnímu vyučování matematiky.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a částečně i kompetence ob-
čanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně
diagnostické, komunikativní.
Předpoklady: Předpokládá se znalost matematického jazyka na úrovni výstupu předmětu KMT/USM
Student/ka:
- zjistí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší ji od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině a rozpozná tyto vlastnosti u konkrétních typů relací,
- identifikuje různé typy zobrazení v množině a mezi množinami.
Nejsou podmiňující předměty.

KMT/MSD2 Matematika s didaktikou /aritmetika/ 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se strategiemi řešení rovnic a nerovnic na 1. stupni a naučit je efektivně
jednotlivé strategie využívat, seznámit studenty s konstruktivistickými principy při zavádění celých čísel tak, aby
pochopili jejich podstatu, dovést je k porozumění pravidlům počítání v různých číselných soustavách a jejich
aktivnímu využití v početních operacích primární školy. Při práci v malých skupinách získají studenti zkušenosti
s kooperativními formami výuky v matematice, se způsoby neformální výuky a zdokonalí své komunikativní
schopnosti. Způsobilosti: Student/ka
- demonstruje různé strategie řešení rovnic a nerovnic, které používají děti na 1. stupni ZŠ,
- ilustruje principy počítání v desítkové soustavě a početní operace v nedesítkových číselných soustavách,
- aplikuje teoretické poznatky o nedesítkových číselných soustavách do učiva matematiky 1. stupně, uvede mož-
nosti využití číselných soustav v dalších přírodovědných předmětech,
- objasní základní principy konstrukce oboru integrity celých čísel a základní principy konstruktivistického pojetí
zavedení celých čísel na základní škole,
- prokáže schopnost vyhledávat a vytvářet úlohy s celými čísly, které vedou k integraci matematiky a přírodovědy,
- uvede kritéria dělitelnosti přirozených čísel čísly 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
- rozliší jednotlivé způsoby určování největšího společného dělitele, resp. nejmenšího kladného společného ná-
sobku,
- zjistí, zda dané číslo je prvočíslo,
- prostřednictvím neurčitých rovnic řeší úlohy z praxe a diskutuje nad dalšími strategiemi vhodnými pro žáky
1. stupně.
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Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a částečně i kompetence ob-
čanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnos-
tické, komunikativní. Předpoklady: Předpokládá se znalost základů výrokové logiky, základních pojmů teorie
množin a teorie relací a operací (úroveň výstupu předmětu KMT/MSD1).
Student/ka
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině, rozpozná vlastnosti operací sčítání, odčítání, násobení
a dělení v jednotlivých číselných množinách,
- identifikuje různé typy algebraických struktur s jednou operací a algebraických struktur se dvěma operacemi,
- vysvětlí proces vytváření pojmu přirozené číslo z pohledu různých matematických modelů u dětí mladšího
školního věku,
- na základě příkladů z praxe a vlastního studia učebnic rozpozná různá pojetí zavedení přirozených čísel (kar-
dinální pojetí, ordinální pojetí, zavedení přirozených čísel jako prvků Peanovy množiny),
- objasní různé způsoby porovnávání přirozených čísel,
- formuluje úkoly numerace v matematice na 1. stupni ZŠ
- popíše různé možnosti zavedení operací sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel s ohledem na
předoperační myšlení a myšlení na konkrétní úrovni žáků 1. stupně,
- ilustruje způsoby práce s dětmi, které nevedou k formálnímu vyučování matematiky.

KMT/MSD3 Matematika s didaktikou /aritmetika/ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s fenomény ovlivňujícími u žáka vhled do struktury slovní úlohy a proces jejího řešení, naučit
je pracovat s textem slovní úlohy a volit různé způsoby vizualizace struk struktury slovní úlohy, volit metody
řešení slovní úlohy podle individuálních potřeb žáka,
- dovést studenty k pochopení souvislostí mezi racionálními a reálnými čísly,
- formou kooperativní výuky naučit studenty práci s chybou v matematice.
Způsobilosti: Student/ka
- pomocí neurčitých rovnic řeší úlohy z praxe a diskutuje nad dalšími strategiemi řešení vhodnými pro žáky 1.
stupně,
- navrhne různé aktivity vedoucí k vytvoření proceptu racionálního čísla na základní škole,
- zkonstruuje těleso racionálních čísel,
- objasní vlastnosti reálných čísel, provede klasifikaci desetinných rozvojů reálných čísel,
- demonstruje způsoby převádění zlomků na racionální čísla a naopak,
- uvede fenomény, které mohou u žáka ovlivnit proces řešení slovní úlohy,
- navrhne různé aritmetické a algebraické strategie řešení jednoduchých slovních úloh na 1. stupni ZŠ,
- rozliší analytickou a syntetickou metodu řešení složených slovních úloh a aplikuje je na konkrétní úlohy,
- navrhne různé způsoby vizualizace struktury jednoduchých nebo složených slovních úloh,
- demonstruje práci s chybou v hodinách matematiky.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a částečně i kompetence ob-
čanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnos-
tické, komunikativní. Předpoklady: Předpokládá se znalost základů výrokové logiky, základních pojmů teorie
množin a teorie relací a operací, polokruhu přirozených čísel a okruhu celých čísel (úroveň výstupu předmětu
KMT/MSD2). Student/ka
- demonstruje různé strategie řešení rovnic a nerovnic, které používají děti na 1. stupni ZŠ,
- ilustruje principy počítání v desítkové soustavě a početní operace v nedesítkových číselných soustavách,
- aplikuje teoretické poznatky o nedesítkových číselných soustavách do učiva matematiky 1. stupně, uvede mož-
nosti využití číselných soustav v dalších přírodovědných předmětech,
- objasní základní principy konstrukce oboru integrity celých čísel a základní principy konstruktivistického pojetí
zavedení celých čísel na základní škole,
- prokáže schopnost vyhledávat a vytvářet úlohy s celými čísly, které vedou k integraci matematiky a přírodovědy,
- uvede kritéria dělitelnosti přirozených čísel čísly 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
- rozliší jednotlivé způsoby určování největšího společného dělitele, resp. nejmenšího kladného společného ná-
sobku,
- zjistí, zda dané číslo je prvočíslo,
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- prostřednictvím neurčitých rovnic řeší úlohy z praxe a diskutuje nad dalšími strategiemi vhodnými pro žáky
1. stupně.

KMT/MSD4 Matematika s didaktikou /geometrie/ 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dovést studenty k porozumění a přesnému vymezení elementárních pojmů geometrie
a základních topologických pojmů, k pochopení relací mezi geometrickými objekty. Na základě vlastní činnosti
získají studenti zkušenosti s manipulativní činností rozvíjející prostorovou představivost a představu symetrie.
Pochopí vlastnosti osové souměrnosti a středové souměrnosti. Způsobilosti: Student/ka
- vymezí elementární pojmy geometrie (bod, úsečka, lomená čára, polopřímka, přímka, polorovina, rovina, troj-
úhelník, úhel, čtyřstěn) z hlediska matematické teorie,
- rozliší vzájemnou polohu dvou přímek v rovině a prostoru, vzájemnou polohu přímky a roviny a vzájemnou
polohu dvou rovin,
- vymezí základní topologické pojmy (okolí bodu, vnitřní, vnější, hraniční bod, uzavřený a otevřený útvar),
- aplikuje některé principy volného rovnoběžného promítání a činnosti s ním spojené do učiva matematiky 1.
stupně,
- provede rozbor činností se stavebnicemi z hlediska rozvoje prostorové inteligence,
- vymezí pojem shodného zobrazení a demonstruje základní vlastnosti osové souměrnosti, středové souměrnosti
a rovinové souměrnosti,
- specifikuje manipulativní činnosti rozvíjející u dětí představu symetrie.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompe-
tence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnos-
tické, komunikativní. Předpoklady: Předpokládá se znalost matematického jazyka na úrovni výstupu předmětu
KMT/USM
Student/ka:
- zjistí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší ji od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině a rozpozná tyto vlastnosti u konkrétních typů relací,
- identifikuje různé typy zobrazení v množině a mezi množinami.

KMT/MSD5 Matematika s didaktikou /geometrie/ 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit a rozvinout kompetence potřebné pro vytváření předmatematických pojmů a
geometrických pojmů ve vyučování dětí předškolního a mladšího školního věku, získat zkušenosti s činnostmi
směřujícími k integraci matematiky a ostatních přírodovědných předmětů, naučit studenty/tky didakticky zpra-
covat dané téma, pracovat s pomůckami, reagovat na situaci ve třídě, provádět reflexi své práce.
Způsobilosti: Student/ka
- vymezí pojem podobné zobrazení, demonstruje základní vlastnosti stejnolehlosti, rozliší shodné, podobné a
topologické zobrazení,
- analyzuje množiny bodů z hlediska jejich vlastností, vyvodí obecné závěry o zadaných množinách, rozhodne,
jaký geometrický útvar tvoří body splňující danou vlastnost,
- provede rozbor zadání konstrukční úlohy, obhájí postup vlastního řešení,
- kategorizuje jednotlivé etapy procesu měření úsečky v primární škole, navrhne aktivity vedoucí k vytvoření
pojmu obsah čtverce a obdélníka a k propedeutice pojmu objem,
- aplikuje poznatky o Pythagorově větě a větách Euklidových při řešení konkrétních úloh z praxe,
- na základě videozáznamů, příkladů z praxe a studia učebnic analyzuje různá pojetí zavádění elementárních
pojmů geometrie (bod, úsečka, lomená čára, polopřímka, přímka, trojúhelník) na 1. stupni ZŠ s důrazem na
konstruktivistický přístup,
- rozliší jednotlivé úrovně rozvoje předmatematického geometrického myšlení předškolních dětí,
- specifikuje manipulativní aktivity a další činnosti, které vedou k rozvoji geometrické představivosti dětí mlad-
šího školního věku,
- porovná jednotlivé učebnice matematiky 1. stupně z hlediska integrace matematiky a přírodovědy,
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- navrhne a vyzkouší konkrétní aktivity dětí, které zamezí formalismu v poznávacím procesu žáka.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompe-
tence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnos-
tické, komunikativní.
Předpoklady: Předpokládá se znalost elementárních geometrických pojmů a jejich vztahů na úrovni výstupu
předmětu KMT/MSD4.
Student/ka
- vymezí elementární pojmy geometrie (bod, úsečka, lomená čára, polopřímka, přímka, polorovina, rovina, troj-
úhelník, úhel, čtyřstěn) z hlediska matematické teorie,
- rozliší vzájemnou polohu dvou přímek v rovině a prostoru, vzájemnou polohu přímky a roviny a vzájemnou
polohu dvou rovin,
- vymezí základní topologické pojmy (okolí bodu, vnitřní, vnější, hraniční bod, uzavřený a otevřený útvar),
- aplikuje některé principy volného rovnoběžného promítání a činnosti s ním spojené do učiva matematiky 1.
stupně,
- provede rozbor činností se stavebnicemi z hlediska rozvoje prostorové inteligence,
- vymezí pojem shodného zobrazení a demonstruje základní vlastnosti osové souměrnosti, středové souměrnosti
a rovinové souměrnosti,
- specifikuje manipulativní činnosti rozvíjející u dětí představu symetrie.

KMT/MŠDI Didaktika pracovního vyučování a praxe 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozpoznat vyučovací metody a formy v pracovních činnostech. Diagnostikování u dětí předškolní věku.
Příprava učitele na vyučovací jednotku, volba vyuč. metod, forem a prostředků.
Příprava výukových projektů.
Rozbor výukové praxe.
Způsobilosti: Student zvládne základní vyučovací metody a organizační formy práce v pracovní výchově, se-
známí se s didaktickými zásadami, naučí se plánovat pracovní činnosti, pozná antropogenní činitele technického
vzdělávání. Předpoklady: Zkušenosti s praktickým využití materiálů, nástrojů, nářadí. Pedagogická praxe.

Podmiňující předměty: KAT/MŠMA nebo KMT/MŠMA

KMT/MŠMA Materiály a pracovní techniky 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s postavením a úkoly pracovních činností v předškolním zařízení, umístěním předmětu
ve školním vzdělávacím programu, teoretickými poznatky o materiálech, výrobě. Aplikace poznatků na pra-
covních námětech, práce s různými materiály. Realizace montážních a demontážních prací. Ukázka stolování a
sebeobslužné práce. Realizace pracovních námětů z oblasti lidových zvyků a řemesel. Způsobilosti: Student
zvládne základní teoretické poznatky o materiálech, nástrojích a nářadí. Dokáže sám dle návodu či fantazie
zhotovit výrobky z různých materiálů, kreativně obměňovat pracovní postupy, naplánovat skupinovou práci.
Předpoklady: Určitá manuální zručnost.

KMT/MŠTD1 Tvořivá dílna 1 2 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Výroba loutek, maňásků pro jednu ruku, prstových maňásků a hraček různými technikami s využitím
různých materiálů a jejich využití. Způsobilosti: Student zvládne využití různých materiálů pro výrobu de-
korativních předmětů, didaktických pomůcek a hraček pro předškolní zařízení. Předpoklady: Zkušenosti s
praktickým využití materiálů, nástrojů, nářadí. Doporučuje se absolvování předmětu MŠMA.

KMT/MŠTD2 Tvořivá dílna 2 2 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Výroba a příprava divadelních scén v podmínkách třídy. Výzdoba třídy a výrobky vhodné pro tyto účely.
Podíl dětí na výzdobě. Lidové zvyky a tradice. Způsobilosti: Student zvládne využití různých materiálů
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pro výrobu dekorativních předmětů, didaktických pomůcek a hraček pro předškolní zařízení. Předpoklady:
Zkušenosti s praktickým využití materiálů, nástrojů, nářadí.

KMT/MTTGA Materiály a technologie A 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do oblasti funkčního využívání znalostí z oboru materiálů kovové báze a
zvládnout vybrané statě z jejich teorie. V rámci předmětu Kovové materiály budou uvedeny vybrané teoreticko-
didaktické poznatky z oblasti vybraných materiálů na bázi železa a neželezných kovů. V návazných cvičeních
budou uskutečněny didaktické aplikace teoretických poznatků v aplikaci na vybrané kovové materiály. V aplikaci
s fraktografií budou vysvětleny možné havárie plynoucí z nesprávného použití kovových materiálů z hlediska jejich
nesprávné volby a dimenze konstrukčních prvků, ve kterých byly aplikovány. Způsobilosti: Student zvládne pro-
blematiku vybraných kovových materiálů z hlediska jejich podstaty, volby ve vybraných konstrukcích a dimenze
vybraných konstrukčních prvků z hlediska jejich namáhání. Předpoklady: Jsou vyžadovány středoškolské (ma-
turitní) a zčásti vysokoškolské znalosti z fyziky a matematiky. Dále z oboru výpočetní techniky. Při zpracování
semestrální práce jsou vyžadovány základní pedagogické a didaktické znalosti.

KMT/MTTGB Materiály a technologie B 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do oblasti funkčního využívání znalostí z oboru vybraných moderních
technologií materiálů kovové báze a jejich fyzikálních podstat. Budou uvedeny teoreticko-didaktické poznatky z
oblasti technologií kovových materiálů v rámci předmětu: Technologie kovových materiálů. V návazných cvičeních
budou uskutečněny didaktické aplikace teoretických
poznatků z oboru technologií kovových materiálů. S využitím lomové mechaniky a fraktografie budou vysvětleny
možné poruchy plynoucí z nesprávných aplikací moderních technologií. Způsobilosti: Student zvládne proble-
matiku vybraných technologii kovových materiálů z hlediska jejich podstaty, volby ve vybraných projektech a
konstrukcích a dimenze vybraných prvků zhotovených vybranými technologiemi z hlediska jejich spolehlivosti,
životnosti a bezpečnosti provozu. Předpoklady: Jsou vyžadovány středoškolské (maturitní) a zčásti vysoko-
školské znalosti z fyziky, matematiky a nauky o materiálech . Dále z oboru výpočetní techniky. V rámci cvičení
jsou vyžadovány základní pedagogické a didaktické znalosti při zpracování semestrálních prací. Předpokládá se
úspěšné absolvování předmětu: Kovové materiály.

KMT/MTTGC Materiály a technologie C 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta se základním zpracováním, vlastnostmi a užitím vybraných nekovo-
vých materiálů jako dřevní suroviny, plastů a polotovarů z nich vyráběných. Obsah předmětu je upraven pro
potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP ZŠ. Způsobilosti: Student dokáže třídit a roz-
poznávat vybrané nekovové materiály. U těchto materiálů dovede definovat jejich základní vlastnosti a možnou
aplikaci při výuce technických a přírodovědných předmětu na ZŠ. Student dovede také správně interpretovat
a aplikovat pravidla bezpečnosti práce při zkoumání vlastností těchto materiálů v laboratoři. Student je scho-
pen sledovat a zaznamenávat zkoumané parametry a následně stanovovat a formulovat závěry. Předpoklady:
Základní manuální zručnost. Znalosti z oblasti fyziky a chemie prvního ročníku čtyřletého gymnázia.

KMT/MTTGD Materiály a technologie D 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést do problematiky a přiblížit studentům vybrané technologie z výroby a zpracování
nekovových materiálů, zejména pak plastů. Způsobilosti: Student získá základní orientaci v různých typech
plastů, jejich výroby a zpracování. Vybrané technologie dokáže využívat a aplikovat v rámci vzdělávacího obsahu
člověk a svět práce.
Předpoklady: Znalosti chemie na úrovni ZŠ.

KMT/NAPFN Náslechová praxe - navazující (F) 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]
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PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky učitelské praxe. Představit jim práci učitele fyziky v prostředí školní třídy
přímo při vyučování. Způsobilosti: Student je obeznámen s chodem školy, s vybavením fyzikálního kabinetu
a učebny fyziky. Pozná organizaci školy. Umí zapsat hodinu třídní knihy, známku do žákovské knížky webového
rozhraní, umí pracovat s posudkem z pedagogicko-psychologické poradny. Předpoklady: Student je seznámen se
základními poznatky středoškolské fyziky a jejich didaktickým zpracováním pro příslušný typ školy. Zná základní
pedagogické a psychologické zásady.

KMT/NAPMN Náslechová praxe - navazující (M) 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky učitelské praxe. Představit jim práci učitele fyziky v prostředí školní třídy
přímo při vyučování. Způsobilosti: Předpoklady:

KMT/NAPR Náslechová praxe 2 kr. Zp
Seminář 2 [týd/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení studenta s realitou učitelské profese. Vytvoření představy o plánování, reali-
zaci a evaluaci výukových hodin odborných předmětů na středních odborných a profesně připravujících školách
v podmínkách kurikulární transformace školy. Způsobilosti: Student je schopen analyzovat konkrétní výukový
proces a jeho jednotlivé aspekty.
Porozumí plánování vyučovacího procesu v hodině, volbě metod, forem a prostředků výuky.
Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostikovat činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Student dokáže zpracovat strukturovaný hospitační záznam a věcně diskutovat o pozorovaných problémech.
Předpoklady: Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků. Student
má přehled o používaných výukových metodách, má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické
teorie v předmětech praktického vyučování a odborného výcviku v daném oboru. Student je schopen pozorovat
a analyzovat edukační proces v praxi.

KMT/NAPTN Náslechová praxe - navazující (TE) 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky učitelské praxe. Představit jim práci učitele fyziky v prostředí školní třídy
přímo při vyučování. Způsobilosti: Student je schopen analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé
aspekty.
Porozumí plánování vyučovacího procesu v hodině, volbě metod, forem a prostředků výuky.
Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostikovat činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Student dokáže zpracovat strukturovaný hospitační záznam a věcně diskutovat o pozorovaných problémech.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie a didaktiky oboru technická výchova.
Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků. Student má přehled o
používaných výukových metodách, má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické teorie v oblasti
technické výchovy. Student je schopen pozorovat a analyzovat edukační proces v praxi.

KMT/NPTCM Náslechová praxe předmětová 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je získání přehledu o postavení vyučovací jednotky v tématickém celku v rámci učebních osnov
a učebních plánů. V dané vyučovací jednotce technické výchovy pak postřehnutí výchovně vzdělávacích cílů,
struktury hodiny, používání konkrétních vyučovacích metod, forem a prostředků vzhledem k obsahu. Předmět
slouží k vytvoření konkrétních představ o problematice technické výchovy v kontextu kurikulární reformy na
ZŠ.
Způsobilosti: Student je schopnost analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé aspekty.
Porozumí plánování vyučovacího procesu v hodině, volbě metod, forem a prostředků výuky.
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Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostikovat činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Student pochopí koncepci kurikula technické výchovy v rámci ŠVP dané školy.
Student dokáže zpracovat strukturovaný hospitační záznam a věcně diskutovat o pozorovaných problémech.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie a psychologie.

KMT/OA/3 Obecná algebra 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou vývoje algebry asi v této struktuře:
Problematika řešitelnosti algebraických rovnic, rovnice algebraicky neřešitelné. Nástin ideí Galoisovy teorie -
impuls ke vzniku tzv. obecné algebry. Příklady některých algebraických struktur, zvláště s konečným nosičem.
Svazy, Booleova algebra, její modely a užití. Konečné grupy. Grupy permutací a souvislost s tzv. hrou na pat-
náctku, znaménko permutace. Konečné okruhy, tělesa. Těleso kvaternionů. Faktorizace polynomů, algoritmizace
(Kroneckerův, Berlekampův algoritmus, Henselovo zdvižení). Základy počítačové integrace. Řešení soustav al-
gebraických rovnic, úlohy MO. Gröbnerovy báze a Buchbergerův algoritmus. Strojové důkazy geometrických
vět.
Zvládnout též praktické dovednosti (práce s pokročilými kalkulátory, resp. programy počítačové algebry).
Případná nadstavba: počítačové dokazování matematických vět. Sumační algoritmy. Eliminace kvantifikátorů.
Způsobilosti: - zvládá řešení jednoduchých algebraických rovnic a nerovnic
- zvládá elementární výpočty v oblasti výrokového počtu a množinových operací,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech,
- má znalosti z elementární algebry a lineární algebry.
Předpoklady: Předpokládá se znalost elementárních algebraických metod zhruby v rozsahu předmětů KMT/ELA
a KMT/LA:
1. Získat dovednosti v řešení lineárních konguencí a jejich soustav. 2. Získat dovednosti v řešení lineárních
diofantických rovnic a jejich soustav s důrazem na slovní úlohy. 3. Získat dovednosti v řešení základních úloh s
problematikou polynomů nad číselnými tělesy a nad tělesy zbytkových tříd.
Nejsou podmiňující předměty.

KMT/OPT Optika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky geometrické a vlnové optiky, seznámit je s fyzikální
podstatou světla a experimentálně předvést některé ze studovaných zákonnitostí (odraz a lom světla v optických
soustavách, interferenční, difrakční a polarizační jevy, optické klamy apod.)
Způsobilosti: Student zvládne problematiku základních zákonnitostí geometrické a vlnové optiky, orientuje se ve
fotometrii, fyziologii oka, atmosférické optice a dalších oblastech souvisejících s probíranou tématikou. Před-
poklady: Předpokládá se znalost středoškolské optiky.
Student by měl dále umět používat matematické operace a metody na úrovni předmětů MAMEF, MPF2M a
MPF3S.

KMT/OTR Obecná teorie relativity 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Není 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student zvládne matematický aparát OTR a naučí se ho používat při řešení úloh z nebeské mechaniky
a kosmologie. Způsobilosti: Student ovládne matematický aparát, zejména základy Riemannovy geometrie,
dokáže formulovat hlavní poučky OTR a aplikovat je na úlohy nebeské mechaniky a kosmologie. Předpoklady:
Znalost zákonitostí speciální teorie relativity, elementů tenzorového počtu a klasické mechaniky.

Vylučující předměty: KFY/OTR

KMT/OTSE Odborný technický seminář 2 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele technicky orientovaných předmětů se základními principy a
zákony aplikovanými v technických a konstrukčních řešeních. Způsobilosti: Absolvent předmětu se orientuje
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ve vybraných základních fyzikálních zákonech a dokáže je aplikovat ve vlastních konstrukčních řešeních. Získané
poznatky umí v přehledné formě předávat a názorně demonstrovat při vlastní výuce korespondující s obsahem
RVP v oblasti Člověk a svět práce. Absolvent je schopen pracovat samostatně nebo aktivně v realizačním teamu
na zpracovávaném problémovém úkolu. Předpoklady: Manuální zručnost. Ovládání výpočetní techniky na
uživatelské úrovni.

KMT/PAS Pravděpodobnost a statistika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti, naučit je pojmům z teorie
náhodných veličin a vést je k nalézání souvislostí mezi teorií pravděpodobnosti a klasickými i novými přírodními
zákony. Způsobilosti: Student/ka:
- rozumí axiomům pravděpodobnostního prostoru, uvede vlastnosti prostoru náhodných veličin a dokáže je,
- rozliší závislé a nezávislé náhodné jevy,
- objasní pojmy náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti, pravděpodobnostní funkce, hustota, diskrétní a
spojité rozdělení,
- rozliší základní typy rozdělení náhodných veličin, aktivně používá pojmy střední hodnota a rozptyl,
- vypočítá momenty a centrované momenty,
- určí charakteristiky parametrů náhodných vektorů (střední hodnota, rozptyl, kovariance, momenty),
- rozhodne o nezávislosti či závislosti náhodných veličin a intenzitě závislosti,
- provede transformaci náhodných veličin,
- vysloví a při řešení úlohy aplikuje Čebyševovu nerovnost, zákony velkých čísel a centrální limitní větu.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně
i kompetence občanské a sociální.
Předpoklady: Předpokládá se znalost matematiky na úrovni výstupu předmětů KMA/MA1 a KMA/LA (základy
diferenciálního počtu a lineární algebry). Nejsou podmiňující předměty.

KMT/PČM Pracovní činnosti a materiály 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s postavením a úkoly pracovních činností na 1. st. ZŠ, umístěním předmětu v učebním
plánu, teoretickými poznatky o materiálech, výrobě. Aplikace poznatků na pracovních námětech, práce s různými
materiály. Realizace montážních a demontážních prací. Ukázka stolování a úpravy pokrmů. Realizace pracovních
námětů z oblasti lidových zvyků a řemesel. Způsobilosti: Student zvládne základní teoretické poznatky o
materiálech, nástrojích a nářadí. Dokáže sám dle návodu či fantazie zhotovit výrobky z různých materiálů,
kreativně obměňovat pracovní postupy, naplánovat skupinovou práci. Předpoklady: Určitá manuální zručnost.

KMT/PDGF Práce s digitálním fotoaparátem 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními možnostmi digitální fotografie a jejím využitím ve
výuce a výukových projektech. Způsobilosti: Student je schopen používat digitální fotografickou techniku,
obsluhovat pokročilé funkce a volit správné postupy a nastavení. Student chápe teoretické principy využívané
v obrazových záznamových přístrojích a rozumí základním použitým technologiím. Získané fotografie umí za
pomoci běžných nástrojů upravovat a využívat je ve svých výukových projektech textového nebo multimediálního
charakteru. Předpoklady: Základní ovládání MS Windows. Orientace ve standardním grafickém uživatelském
rozhraní programů pracujících pod Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC.

KMT/PFV Převodníky fyzikálních veličin 2 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky elektrického měření neelektrických veličin. Předtavit jim jednotlivé pře-
vodníky, jejich funkci a užití. Způsobilosti: Student pochopí činnost jednotlivých převodníků neelektrických
veličin, umí je používat a dokáže jejich činnost vysvětlit i žákům. Předpoklady: Student by měl mít dobré
znalosti fyziky na úrovni vysokoškolského kurzu.

KMT/PMF Přednášky z moderní fyziky 4 kr. Zk
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Přednáška 4 [hod/týd]

Doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se hlouběji seznámí se základy speciální teorie relativity, s hlavními myšlenkami kvantové teorie a se
základy fyziky pevných látek. Pozná některé výsledky moderní fyziky. Způsobilosti: Student dokáže formulovat
a vyložit základní poznatky STR, kvantové teorie a fyziky pevných látek. Teoretické poznatky dovede aplikovat
při výkladu soudobých fyzikálních objevů a některých přírodních jevů. Předpoklady: Student ovládá základy
klasické fyziky v rozsahu úvodního vysokoškolského kurzu. Dovede užívat matematický aparát pro fyziku.

KMT/PMS Práce s matematickým softwarem 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s matematickým softwarem Mathematica (firmy Wolfram) . Cílem je naučit studenta
pracovat s jednotlivými částmi programu tak, aby je mohl používat souběžně s výukou v ostatních předmětech.
Důraz kladen především na tvorbu matematických modelů v jednotlivých disciplínách.Student / ka by měl
zvládnou také základy programování v prostředku Mathematica, aby byl schopen řešit i složitější problematiku.
Způsobilosti: Student / ka :
- Je seznámen s prací v prostředí programu Mathematica
- Rozeznává jednotlivé druhy dat, proměnných prostředí
- Umí pracovat s výrazy a využívat je v úlohách lineární algebry a matematické analýzy
- Ví jak vytvořit a měnit grafická primitiva a grafy typu 2D a 3D v prostředí Mathematica
- Zvládá příkazy pro práci s kalkulem v programu
- Ví jak použít základní příkazy a funkce podmínky a cyklů
- Rozeznává pojmy kontextu v dokumentu programu
- Umí vytvářet bloky, moduly a vlastní funkce
- Ví jak naprogramovat , uložit a využít balíček služeb - package
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně
i kompetence občanské a sociální.
Předpoklady: Předpokládá se znalost matematiky na úrovni výstupu předmětů KMA/MA1 a KMT/LA (základy
diferenciálního počtu a lineární algebry). Nejsou podmiňující předměty.

KMT/PPS Předmětová praxe SŠ 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s reálnou situací na současných školách. Absolvují:
1.Náslechy u učitelů, praxe a spolužáků 2.Pedagogické výstupy 3.Činnost ve škole / pedagogická rada, práce ve
třídě, apod./ Způsobilosti: Student zvládne vedení vyučovací hodiny a kompetence s tím související
Předpoklady: Student ovládá základní poznatky týkající se vyučování a jeho vedení (didaktika fyziky, pedagogika
a psychologie) KOF/DIF1

Podmiňující předměty: KMT/DIF1 nebo KOF/DIF1

KMT/PPTC Předmětová praxe tchv 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prakticky si ověřit teoretické znalosti z pedagogiky, psychologie a odborných didaktik
v předmětu technická výchova na ZŠ. Způsobilosti: Dokáže aplikovat teoretické poznatky z pedagogiky,
psychologie a didaktiky oboru do plánování a realizace vyučovacího procesu.
Student dokáže zpracovat přípravu na konkrétní vyučovací hodiny z kurikula technické výchovy.
Dokáže analyzovat pozitivní i negativní prvky ve své výuce, rozvíjet procesy autoevaluace.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie a psychologie.
Znalost RVP ZV v oblasti Člověk a svět práce.
Znalost kurikula technické výchovy.

KMT/PPZ Předmětová praxe ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]
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PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s reálnou situací na současných školách. Absolvují:
1.Náslechy u učitelů, praxe a spolužáků 2.Pedagogické výstupy 3.Činnost ve škole / pedagogická rada, práce ve
třídě, apod./ Způsobilosti: Student zvládne vedení vyučovací hodiny a kompetence s tím související
Předpoklady: Student ovládá základní poznatky týkající se vyučování a jeho vedení (didaktika fyziky, pedagogika
a psychologie) KOF/DIF1

Podmiňující předměty: KMT/DF1Z nebo KMT/DIF1 nebo KOF/DF1Z

nebo KOF/DIF1

KMT/PREL Praktická elektronika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Karel Rauner možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s analogovými i digitálními zařízeními které lze nalézt běžném každodenním životě jako
CD přehrávače, CD ROM, DVD, kalkulačky, počítače, části elektroakustického řetězce jako mikrofony, přenosky,
ekvalizéry, napěťové a výkonové zesilovače, reproduktorové soustavy. Způsobilosti: Student získá znalosti o
funkci elektronických zařízení běžných v každodenním životě. Předpoklady: Předpokládá se znalost základů
analogové a digitální elektroniky.

KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Ve výuce budou uvedeny vybrané teoreticko-didaktické poznatky z oblasti o projektování s ohledem na
potřeby učitelství technické výchovy. Budou probrány vybrané konstrukce a jejich navrhování ? projektování.
Zvládnout principy navrhování - projektování ? konstrukcí ve shodě se zákonem 22/97 a ČSN EN ISO 9001:2009
? Systémy jakosti. Získat poznatky o ukazatelích provozu konstrukce ? dimenzování konstrukcí včetně kontroly
- volba materiálů a jejich kontrola. Způsob výroby konstrukcí ? vstupní, defektoskopické a výstupní kontroly.
Způsobilosti: Student zvládne základy problematiky projektování konstrukcí z kovových materiálů z hlediska pod-
staty projektu, volby vybraných konstrukcí a dimenze vybraných prvků zhotovených vybranými technologiemi
z hlediska jejich spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti provozu. Předpoklady: Jsou vyžadovány středoškolské
(maturitní) a zčásti vysokoškolské znalosti z fyziky a matematiky. Dále z oboru výpočetní techniky. V rámci
cvičení jsou vyžadovány základní pedagogické a didaktické znalosti při zpracování jedné semestrální práce.

KMT/PROB Projekt 4 kr. Zp

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Samostatný projekt v rámci programově orientované výuky se zaměřením na řešení úvodních problémů
matematiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní pro-
blém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta. Způsobilosti: Získané dovednosti,
znalosti a kompetence:
Student je schopen pracovat s literaturou, používat poznámky, správně citovat užitou literaturu. Předpoklady:
Předpoklady:
Předpokládají se znalosti na úrovni prvních tří semestrů studia.

KMT/PSTCD Principy a systémy techniky D 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s účelem, funkcí a použitím strojů v různých odvětvích průmyslu.
Orientace a obsah předmětu je upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP.
Způsobilosti: Student získá základní znalosti principů jednotlivých druhů energetických strojů. Předpoklady:
Obecné povědomí o základních zákonech hydromechaniky a termomechaniky.

KMT/PSTCM Principy a systémy techniky C 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
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Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hydro a termo mechaniky a dynamiky apliko-
vanými na principy strojů a přístrojů kolem nás. Způsobilosti: Student je schopen vysvětlit a popsat principy
uváděných systémů a přístrojů. Vybrané technologie je schopen modelovat a demonstrovat moderními didaktic-
kými pomůckami pro podporu přírodovědně a technicky zaměřených předmětů na ZŠ. Student dosažené znalosti
dovede aplikovat na konkrétní stroje a zařízení. Předpoklady: Znalosti fyziky a matematický aparát na úrovni
střední školy.

KMT/PŠPS1 Praktikum školních pokusů SŠ 1 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají základní vědomosti, dovednosti a návyky k provádění školních experimentů se soupravami
a dalšími pomůckami z mechaniky, kmitání a vlnění, optiky, molekulární fyziky na středních školách. Způsobi-
losti: Studenti si osvojí základní praktické dovednosti v provádění školních pokusů z vybraných fyzikálních oborů
(mechanika, kmitání a vlnění, optika, molekulová fyzika). Předpoklady: Vstupními předpoklady jsou vysoko-
školské znalosti z těchto oborů fyziky ( mechanika, kmitání a vlnění, optika a molekulová fyzika) a didaktický
seminář z fyziky.

KMT/PŠPS2 Praktikum školních pokusů SŠ 2 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají základní vědomosti, dovednosti a návyky k provádění školních experimentů se soupravami
a dalšími pomůckami z elektrostatiky, elektřiny a magnetismu, elektroniky a atomové a jaderné fyziky. Výstupy
studentů v daném fyzikálním oboru. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní praktické dovednosti v provádění
školních pokusů z vybraných fyzikálních oborů (elektřina a magnetismus, elektronika, atomová a jaderná fyzika).
Předpoklady: Vstupními předpoklady jsou vysokoškolské znalosti z těchto oborů fyziky (elektřina a magnetismus,
elektronika, atomová a jaderná fyzika) a didaktický seminář z fyziky. KOF/DF1Z

KMT/PŠPZ1 Praktikum školních pokusů ZŠ 1 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení se se soupravami z mechaniky, optiky, molekulární fyziky. Laboratorní práce
příslušných typů škol z mechaniky a molekulární fyziky. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní praktické
dovednosti v provádění školních pokusů z vybraných fyzikálních oborů (mechanika, kmitání a vlnění, optika,
molekulová fyzika). Předpoklady: Vstupními předpoklady jsou vysokoškolské znalosti z těchto oborů fyziky (
mechanika, kmitání a vlnění, optika a molekulová fyzika) a didaktický seminář z fyziky. KOF/DF1Z

KMT/PŠPZ2 Praktikum školních pokusů ZŠ 2 5 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají základní vědomosti, dovednosti a návyky k provádění školních experimentů se soupravami
a dalšími pomůckami z elektrostatiky, elektřiny a magnetismu, elektroniky a atomové a jaderné fyziky. Výstupy
studentů v daném fyzikálním oboru. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní praktické dovednosti v prová-
dění školních pokusů z vybraných fyzikálních oborů (elektřina a magnetismus, elektronika, atomová a jaderná
fyzika).
Předpoklady: Vstupními předpoklady jsou vysokoškolské znalosti z těchto oborů fyziky (elektřina a magnetismus,
elektronika, atomová a jaderná fyzika) a didaktický seminář z fyziky. KOF/DF1Z

KMT/PX/2 Předmětová praxe /2 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Absolvování předepsaného počtu náslechů a vlastních výstupů ve dvou etapách během 1. ročníku na-
vazujícího magisterského studia učitelství matematiky.: v 1. etapě sledování vzorových hodin (ZS), ve 2. etapě



210

výstupová praxe (LS). V obou etapách poznávání chodu školy a jejího režimu včetně školské dokumentace. Způ-
sobilosti: Seznámení se s reálným školským prostředím v souvislosti s vyučováním matematice. Předpoklady:
Studium v navazujícím magisterském studiu pro učitele matematiky.

KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si osvojí metody řešení fyzikálních úloh, a to na úrovni základoškolské, středoškolské i vysoko-
školské. Seznámí se prakticky s řešením úloh fyzikální olympiády i se základními typy fyzikálních úloh řešenými
v rámci FO. Způsobilosti: Studenti si osvojí metody žešení fyzikálních úloh, a to na úrovni základoškolské,
středoškolské i vysokoškolské včetně řešení úloh fyzikální olympiády. Předpoklady: Vstupním předpokladem
je znalost partií obecné fyziky v rozsahu bakalářského studia fyziky.

KMT/RMMŠ1 Rozvoj log. a matem. myšlení 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit a rozvinout u studentů kompetence potřebné pro vytváření předmatematických
(aritmetických i geometrických) pojmů dětí předškolního věku. Důraz je kladen na didaktickou transformaci
teoretických matematických poznatků v mateřské škole. Způsobilosti: Student/ka
- zná cíle předmatematické výchovy
- objasní základní principy metod řešení (usuzování, přiřazování, porovnávání, třídění, uspořádání) používanými
předškolními dětmi a dovede je formou konkrétních aktivit zařadit do činností dětí
- při komunikaci s dětmi používá vhodné individuální a kvantifikované výroky a výroky složené, vede děti ke
správnému chápání těchto výroků
- při komunikaci s dětmi provádí správně negaci jednoduchých a složených výroků, výroků individuálních a
kvantifikovaných, dovede pomocí těchto výroků správně formulovat pravidla her a dalších činností
- zná všechny role čísla a správně je používá při komunikaci
- vysvětlí proces vytváření přirozeného čísla u předškolních dětí a vybere vhodné činnosti pro rozvoj představy
čísla
Předpoklady: Předpokládá se středoškolská úroveň matematických znalostí týkajících se výroků a přirozeného
čísla.
Nejsou podmiňující předměty.

KMT/RMMŠ2 Rozvoj log. a matem. myšlení 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit a rozvinout kompetence potřebné pro vytváření předmatematických aritmetic-
kých a geometrických pojmů dětí předškolního věku. Důraz je kladen na didaktickou transformaci teoretických
matematických poznatků. Způsobilosti: Student/ka
- dovede vhodně zvolit činnosti směřující k přípravě řešení slovních úloh (poslech a zpracování představ, propo-
jování informací, zaznamenávání čísla v textu, práce s otázkou a odpovědí)
- dovede správně aplikovat aktivity týkající se práce dítěte s pravděpodobností
- rozliší v konkrétních situacích kombinatorický součin, permutace, variace bez opakování a kombinace, k dané
oblasti vytvoří vhodnou aktivitu pro děti
- zná základní principy závislostí, způsoby doplňování řad a typy pravidel v řadě vhodné pro práci s předškolními
dětmi na bázi pohybu, manipulace s předměty nebo obrázky, na grafické bázi, dovede nalézt chyby v řešení dětí
- zná různé role čáry a rozliší je v konkrétních obrázcích dítěte, najde řešení jednotažky, popíše aktivity týkající
se řešení jednotažek, analyzuje labyrinty z hlediska opravy chyby
- rozezná u dítěte jednotlivé etapy vývoje stavby, etapy procesu vytváření rovinných a prostorových útvarů
- aplikuje teoretické poznatky o celku a jeho částech (kompozice, dekompozice a jejich specifické podoby) na
konkrétní činnosti dětí
- zná způsoby proměnlivosti celku (korelace, transformace prostoru), postupný vývoj zaznamenávání prostoru,
najde chyby vzniklé při transformaci
- rozezná u dítěte jednotlivé etapy vývoje prostorové a rovinové orientace, vybere vhodné aktivity rozvíjející oba
typy orientace z hlediska cílů ŠVP
- analyzuje stolní hry pexeso a domino z hlediska práce dítěte se shodnými zobrazeními (translace, rotace,
středová souměrnost), vybere vhodné aktivity vytvářející u dítěte představu symetrie
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- rozezná činnosti, které se týkají porovnávání a poměřování, volí vhodné způsoby pro určování délky, obsahu
nebo objemu předmětů dětmi na bázi pohybu nebo manipulace
- posoudí vhodnost knižních materiálů pro mateřské školy z hlediska principů vnímání času a navrhne úpravy
aktivit
- analyzuje konkrétní aktivity a hry dětí z hlediska cílů RVP PV a umí na základě teoretických poznatků připravit
nebo vybrat aktivitu, která bude u dětí rozvíjet daní kompetence
Předpoklady: Předpokládá se středoškolská úroveň matematických znalostí týkajících se kombinatoriky, pravdě-
podobnosti, funkcí, rovinných útvarů, těles a osové souměrnosti.
Nejsou podmiňující předměty.

KMT/ŘUZ2 Metody řešení matematických úloh 2 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat nadhled nad školskou matematikou a znalosti potřebné k dalšímu studiu i výkonu povolání učitele.
Osvojení základních vědomostí a dovedností potřebných k řešení matematických úloh.
Zdokonalení komunikativních kompetencí a kompetencí k řešení problémů.
Způsobilosti: Student zná hlavní typy metod řešení určovacích úloh, umí vybrat vhodnou metodu pro vyřešení
dané úlohy, umí řešit lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy, dokáže efektivně řešit rovnice
a nerovnice třetího a vyššího řádu, zvládá řešení úloh použitím substituce, ví, kdy lze substituci použít, vidí
souvislost mezi zápisem rovnice (nerovnice) nebo soustavy (ne)rovnic a jejich grafickým znázorněním a umí tohoto
znázornění využít ke zjednodušení řešení, je schopen načrtnout relativně přesné grafické vyjádření matematicky
zadaného problému, chápe význam parametrů v zápisu funkcí a rovnic, umí s nimi pracovat a zvládne diskutovat
řešení úlohy v závislosti na hodnotě parametru.
Rozvíjeny jsou především kompetence komunikativní a kompetence k učení a řešení problémů. Z profesních
kompetencí učitele jsou to kompetence komunikativní a částečně kompetence didaktické a pedagogické.
Předpoklady: Dobrá znalost středoškolské matematiky.

KMT/ŘUZ3 Metody řešení matematických úloh 3 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat nadhled nad školskou matematikou.
Osvojení, resp. rozšíření základních vědomostí a dovedností potřebných k řešení matematických úloh. Zdokonalení
komunikativních kompetencí a kompetencí k řešení problémů.
Nabytí znalostí potřebných k dalšímu studiu i výkonu povolání učitele. Způsobilosti: Student zvládne vyšetřit
množinu bodů daných vlastností v rovině vhodně zvolenou metodou, zná základní množiny bodů v prostoru,
popíše konstrukci trojúhelníku, a to i v závislosti na parametrech, umí vyřešit konstrukční úlohu vhodnými
postupy, matematizuje situaci popsanou slovní úlohou a je schopen interpretovat řešení, chápe myšlenku řešení
jednoduchých optimalizačních úloh.
Rozvíjeny jsou především kompetence komunikativní a kompetence k učení a řešení problémů. Z profesních
kompetencí učitele jsou to kompetence komunikativní a částečně kompetence didaktické a pedagogické.
Předpoklady: Dobrá znalost středoškolské matematiky.

KMT/ŘU1 Metody řešení matematických úloh 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat nadhled nad školskou matematikou.
Osvojení, resp. rozšíření základních vědomostí a dovedností potřebných k řešení matematických úloh. Zdokonalení
komunikativních kompetencí a kompetencí k řešení problémů.
Nabytí znalostí potřebných k dalšímu studiu i výkonu povolání učitele. Způsobilosti: Student zná jednotlivé
typy matematických důkazů a dokáže je od sebe odlišit, zvládne provést důkaz jednoduchých tvrzení (umí určit,
který způsob je pro daný případ nejvhodnější), zná různé metody důkazu existenčních a obecných výroků,
zvládá provádět důkazy týkající se vlastností rovinných geometrických útvarů, chápe základní ideu matematické
indukce, v jednoduchých případech umí vyslovit a dokázat hypotézu o n-tém členu posloupnosti, o součtu řady
apod.
Rozvíjeny jsou především kompetence komunikativní a kompetence k učení a řešení problémů. Z profesních
kompetencí učitele jsou to kompetence komunikativní a částečně kompetence didaktické a pedagogické.
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Předpoklady: Dobrá znalost středoškolské matematiky.

KMT/SAN5 Seminář z matematické analýzy 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Na semináři budou probírána některá témata z matematické analýzy, která by bylo vhodné doplnit k
látce již probrané, (kupř. vícerozměrná integrace), resp. i témata, ukazující ve velice zjednodušené formě některé
možnosti využití aparátu matematické analýzy v úlohách z fyziky, dalších přírodních věd, resp. průmyslové praxe.
Způsobilosti: Student/ka:
- dovede určovat definiční obory a obory hodnot komplikovanějších funkcí,
- umí aplikovat běžné postupy známé z teorie funkcí jedné reálné proměnné,
- speciálně zvládá techniky výpočtu limit, derivování funkcí,
- zvládá základní integrační techniky,
- umí aplikovat integrální počet k výpočtům obsahů, objemu rotačních těles, délky oblouku křivky atd ,
- rozumí souvislostem se školskou geometrií,
- rozumí principu analytického vyjádření lineárních útvarů, křivek a elementárních ploch, vyjádří rovnicí daný
lineární útvar.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů a pracovní. Před-
poklady: Předpokládá se znalost elementárních metod diferenciálního a integrálního počtu. Nejsou podmiňující
předměty.

KMT/SBP1M Seminář k bakalářské práci 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru.
Práce s literaturou a informačními zdroji. Získání dat k přípravě bakalářské práce
Způsobilosti: Student je schopen
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KMT/SBP1T Seminář k bakalářské práci 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s přípravou bakalářské práce a s jejím metodickým zpracováním, ale také s nejčastějšími
pravopisnými a stylistickými chybami, které se při psaní odborných prací vyskytují. Způsobilosti: Student
zvládne vypracovat koncept bakalářské práce. Předpoklady: Znalost zpracovávaného tématu.

Vylučující předměty: KPG/SBP1

KMT/SBP2M Seminář k bakalářské práci 2 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně studuje, shromažďuje a zpracovává podklady
pro vypracování bakalářské práce. Příprava bakalářské práce. Příprava prezentace. Způsobilosti: Student je
schopen
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí.
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Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KMT/SBP2T Seminář k bakalářské práci 2 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vést studenty k dokončení bakalářské práce. Připravit studenty k obhajobě zpracované bakalářské práce.
Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobilosti:
Student je schopen:
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Znalost zpracovávaného tématu, zpracovaná struktura bakalářské práce.
Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru požadovaný počet kreditů.

Vylučující předměty: KPG/SBP2

KMT/SFT Statistická fyzika a termodynamika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky statistické fyziky a její souvislosti s termodynamikou.
Způsobilosti: Student pochopí souvislosti makroskopických termodynamických jevů a částicové struktury hmoty.
Dokáže vysvětlit termodynamické děje na základě statistického chování souborů mikročástic. Má představu o
chování elektronového a fotonového plynu. Předpoklady: Student by měl kromě znalostí obecné fyziky na
úrovni vysokoškolského kurzu ovládat základní poznatky kvantové mechaniky a teoretické mechaniky.

KMT/SLUN Astrofyzika sluneční soustavy 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentu sluneční soustavu z pohledu astrofyziky.
Seznámit studenta s jednotlivými objekty sluneční soustavy a se zákonitostmi, které pro ně platí.
Způsobilosti: Student rozezná jednotlivé objekty sluneční soustavy a dokáže popsat jejich pohyb a časový vývoj.
Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu fyziky a středoškolských poznatků z astronomie.

KMT/SM Software pro učitele matematiky 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Václav Kohout možný semestr: ZS/LS

Cíle: Výuka je zaměřena na získání rozšířených znalostí v prostředí programu Matematica tak, aby je student
mohl využívat bezprostředně ve výuce. A to jak na fakultě , tak i bezprostředně při výuce na základní škole.
Zároveň student získá schopnost pracovat s interaktivní tabulí.Všechny tyto dovednosti si procvičí i pomocí
samostatných seminárních prací. Způsobilosti: Student / ka :
- rozumí způsobu práce dynamických struktur v programu Mathematica a je schopen/a je využít při programo-
vání
- je seznámen s tvorbou projektů v prostředí Mathematica i s pomocnými programy pro takovou práci
- je schopen vytvořit vlastní projekt na dané téma
-zvládá základy práce v prostředí WebMathematica a je schopen využívat způsobů programování v prostředí
WebMathematica
-vytvoří vlastní stránky v prostředí WebMathematica
-je seznámen s možnostmi interaktivní tabulí
- realizuje vlastní projekt v prostředí interaktivní tabule
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Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně
i kompetence občanské a sociální. Předpoklady: Student by měl mít základní matematické znalosti na úrovni
KMA/MA1 a KMA/LA1. Znalosti prostředí programu Mathematica aspoň na úrovni KMT/PMS.

KMT/SOCT Lidé a technika 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do oblasti vědy a techniky v moderní civilizaci a přiblížit příčiny a
podmínky vzniku techniky a hlavních vývojových etap vědy v historii lidstva. Způsobilosti: Student získá
představu o vlivu vědy a techniky na člověka a lidskou společnost. Předpoklady: Základní znalosti historie
lidstva v rámci střední školy.

KMT/SPRA Školní praktika A 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Získání základních znalostí a osvojení manuálních dovedností při drobné domovní údržbě. Způsobi-
losti: Absolvent předmětu je schopen porozumět problematice drobné domácí údržby a dovede ji také prakticky
provádět. Předpoklady: Předpokladem je základní uživatelská znalost tématu a manuální zručnost.

KMT/SPRB Školní praktika B 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student získá teoretické znalosti a osvojí si praktické dovednosti při výrobě a zhotovování bytových doplňků,
ozdobných předmětů, hraček, her, šperků z dřeva, kovu, plastů, vosku, kůže z přírodních materiálů.
Způsobilosti: Student získal znalosti a praktické dovednosti vyučovaných technik a je schopen je aplikovat ve
své vlastní výuce směřující k rozvoji kreativity a manuální zručnosti. Předpoklady: Student má odpovídající
znalosti z praktické výchovy, technického zobrazování a částečné znalosti z výtvarné výchovy na základní škole.
Vhodné je absolvování předmětu SPRA. Není to však nutná podmínka.

KMT/SPSE Supervizní seminář k praxím 4 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je komplexní analýza absolvovaných výstupů v rámci výstupových praxí
za použití moderních informačních technologií.
Způsobilosti: Student se naučí vytvářet videozáznam didaktické jednotky, pracovat se záznamovou technikou.
Naučí se sledovat a analyzovat pedagogické, psychologické a didaktické jevy zaznamenané hodiny.
Dokáže analyzovat pozitivní i negativní prvky ve své výuce, rozvíjet procesy autoevaluace.
Naučí se vytvářet postkoncept vzorové hodiny za použití nejvhodnějších metod, forem prostředků vzhledem k
cílům hodiny.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky příslušného oboru.
Absolvování předmětů VYPR1 a VYPR2.

KMT/STP Speciální technická praktika 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenta se základními technologiemi uměleckého zpracování dřeva, kovu, přírodního kamene,
umělého kamene, betonu, pórobetonu a dalších materiálů vhodných pro umělecké zpracování. Rozvíjet kreativitu
studenta.
Způsobilosti: Student ovládá základní a netradiční techniky zpracování přírodních a umělých materiálů. Dovede
navrhnout a vyrobit vyučovanými technologiemi a technikami vlastní výrobek. Student má základní teoretické
znalosti o používaných materiálech. Předpoklady: Základní znalosti z praktického vyučování, fyziky, chemie a
výtvarných technik.

KMT/STRJA Strojírenství pro učitele A 1 kr. Zp
Není 1 [hod/týd]
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Ing. Jindřich Korytář možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi ze strojírenské výroby: rozdělení strojí-
renské výroby, konstrukční a technologická příprava výroby, výroba a její fáze, montáž, expedice a provozování
strojů a zařízení.
Dále studentům přiblížit problematiku provozování strojírenských zařízení a jejich likvidaci, recyklaci strojíren-
ských materiálů. Obsah předmětu je upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s
RVP.
Způsobilosti: Student získá základní představu o principech a technologiích využívaných ve strojírenské výrobě.
Získané znalosti je schopen aplikovat na jednoduchých modelových příkladech.
Studenti budou umět využívat vybrané technologie v té nejjednodušší formě při edukační činnosti korespondující
se vzdělávacími programy.
Předpoklady: Znalost základů diferenciálního a integrálního počtu. Základní znalosti z oblasti kovových materi-
álů.

KMT/STRJB Strojírenství pro učitele B 2 kr. Zp
Není 2 [hod/týd]

Ing. Jindřich Korytář možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními součástmi a funkčními celky jako jsou spojovací součásti, druhy spojů,
hřídele, čepy, ložiska, spojky, přenosové mechanismy a převodovky, potrubí a armatury. Obsah předmětu je
upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP. Způsobilosti: Student získá
znalost základních strojních částí a jejich použití. Je schopen jednotlivé části rozeznat a popsat, zdůvodnit
volbu, použití a aplikaci na konkrétní produkt nebo výrobek. Student je schopen navrhnou za pomoci strojních
součástí jednoduchá konstrukční řešení. Tato řešení se pomocí didaktických stavebnic (Merkur, Lego. . .) schopen
modelovat. Předpoklady: Znalost základů mechaniky. Základní znalosti o kovových materiálech.

KMT/SVH Stavba a vývoj hvězd 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pochopí fyzikální děje v různých typech hvězd a pozná jejich časový vývoj .
Způsobilosti: Student dokáže klasifikovat hvězdy podle hmotnosti a stádia jejich vývoje.
Popíše fyzikální pochody v různých fázích vývoje hvězd. Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu
fyziky (zvláště atomové a jaderné fyziky) a středoškolských poznatků z astronomie.

KMT/SZBF Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KMT/BP

KMT/SZBM Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky
studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady:
Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KMT/BCP2

KMT/SZBT Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zp,Zk
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Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Kompetence k řízení procesu,
orientace v technických tématech, vyhledávání a zpracování informací. . . Předpoklady: Absolvování předmětů
bakalářského studia Technická výchova

KMT/SZNŠ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky matematických předmětů daného
studijního oboru a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky z oblasti počátečního vyučování mate-
matiky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové
poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompe-
tence občanské a sociální. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných
a povinně volitelných předmětů.

KMT/SZTC Státní závěrečná zkouška z tchv 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru Učitelství technické
výchovy pro ZŠ a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokážou, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KMT/SZZS Státní závěrečná zkouška SŠ 0 kr. Szv

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Písemný test a ústní zkouška ze znalostí povinných předmětů studijního plánu učitelství pro SŠ fyzika
a didaktika fyziky. Student prokáže přehled z vysokoškolské fyziky a didaktiky fyziky. Způsobilosti: Stu-
dent prokáže soubor znalostí, fyzikální uvažování a schopnost poznatky aplikovat ve školské fyzice pro SŠ. Má
základní poznatky z didaktiky fyziky a dokáže začlenit do přípravy výuky i demonstrační experimenty. Před-
poklady: Student absolvuje všechny předměty stanovené učebním plánem pro učitelství fyziky pro SŠ a dosáhne
předepsaný počet kreditů.

KMT/SZZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Písemný test a ústní zkouška ze znalostí povinných předmětů studijního plánu učitelství pro 2. stupeň fyzika.
Cílem je, aby studenti prokázali přehled o fyzice a didaktice fyziky na vysokoškolské úrovni. Způsobilosti:
Student prokáže znalosti z fyziky a didaktiky fyziky na předepsané úrovni a prokáže schopnost je uplatnit v
pedagogické praxi v učivu základní školy. Předpoklady: Student absolvuje všechny předepsané předměty a
dosáhne požadovaný počet kreditů.

KMT/SZ2 Státní zkouška 2. st. 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KMT/TAP Technika astronomických pozorování 3 kr. Zp
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Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Libor Šmíd možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do techniky astronomických pozorování. Seznámit je s objekty pozorování a jejich spe-
cifikacemi pro pozorování a jejich zpracování. Způsobilosti: Student dokáže pozorováním rozpoznat různé
astronomické objekty a zpracovat data z těchto pozorování. Předpoklady: Student by měl mít znalosti alespoň
na úrovni základního kurzu astronomie na vysoké škole.

KMT/TCPRA Technická praktika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta se základními činnostmi a prací s nástroji pro ruční obrábění dřeva.
Způsobilosti: Student bude způsobilý k práci a údržbě nástrojů pro ruční obrábění dřeva. Student je schopen za
pomoci těchto nástrojů vytvářet jednoduché výrobky nebo připravovat polotovary pro další zpracování a výuku.
Student dovede správně interpretovat a aplikovat v praxi pravidla bezpečnosti práce. Předpoklady: Základní
manuální zručnost. Fyzický stav odpovídající požadavkům kladeným na povolání pedagoga.

KMT/TCPRB Technická praktika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s technologií a technikou ručního obrábění kovů. Předmět korespon-
duje s obsahem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu
dovede navrhnout postup a vhodnou techniku pro opracování konkrétního výrobku a je schopen navrženou
techniku úspěšně aplikovat v praxi. Předpoklady: Manuální zručnost.

KMT/TCPSA Technická praktika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta se základními činnostmi a prací se stroji pro strojní obrábění dřeva.
Způsobilosti: Student bude způsobilý k práci na strojích určených ke strojnímu obrábění dřeva. Vybrané dřevo-
obráběcí stroje je schopen udržovat a nastavovat na nich parametry potřebné ke správné činnosti. Za pomoci
těchto strojů je schopen student vytvářet jednoduché výrobky nebo připravovat polotovary pro další zpracování
a výuku. Student dovede správně interpretovat a aplikovat v praxi pravidla bezpečnosti práce. Předpoklady:
Základní manuální zručnost. Fyzický stav odpovídající požadavkům kladených na povolání pedagoga.

KMT/TCPSB Technická praktika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získání teoretických znalostí a osvojení praktických dovedností při práci na základních kovoobráběcích
strojích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zásady poskytování první pomoci v případě úrazu. Způsobilosti:
Student je schopen obsluhovat a udržovat kovoobráběcí stroje a za jejich pomoci vytvářet jednoduché výrobky
nebo jejich části. Předpoklady: Student má základní znalosti týkající se kovových materiálů, surovin, technologie
výroby. Ovládá způsoby dělení materiálů, třískové obrábění a měření délkových rozměrů.

KMT/TEM Teorie měření 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student se seznámí se základními pojmy v měřicí technice a se základními přístroji pro měření mechanických
a elektrických veličin. Způsobilosti: Získání znalostí z oboru měření základních mechanických a elektrických
veličin Předpoklady: Předpokládá se znalost měřicích přístrojů a jejich obsluhy na úrovni střední školy.

KMT/TERM Termodynamika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky rovnovážných i nerovnovážných termodynamických
systémů, seznámit je s jejich popisem a dále se základy molekulové fyziky a teorie transportních jevů. Způ-



218

sobilosti: Student zvládne problematiku základních zákonnitostí rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky,
orientuje se v molekulové fyzice, v teorii transportních jevů a v dalších oblastech souvisejících s probíranou
tématikou. Předpoklady: Předpokládá se znalost středoškolské termodynamiky.
Student by měl umět užívat operace a metody matematické fyziky (tzn. zhruba na úrovni předmětů MAMEF,
MPFM a MPF3S)

KMT/TES1 Technický seminář 1 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti získají praktické znalosti při aplikací základů mechaniky v dílenském prostředí. Jednotlivé po-
znatky jsou demonstrovány formou ručních a strojních operací při zpracování polotovarů (dřevo, plastové profily
UMT) Poznatky jsou převáděny na různá reálná technická zařízení nebo didaktické modely. Způsobilosti:
Student dokáže aplikovat poznatky v praxi. Identifikuje procesy a aplikace přírodních zákonů v reálném světě.
Předpoklady: Orientace v technické literatuře, schématech. Základy anglického jazyka. Základy grafické komu-
nikace.

KMT/TES2 Technický seminář 2 3 kr. Zp
3 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s různými typy stavebnic rozvíjející technické dovednosti na různých
stupních vzdělávacího systému. Studenti získají praktické zkušenosti s používáním různých konstrukčních sta-
vebnic a výukových pomůcek. Způsobilosti: Student dokáže aplikovat poznatky v praxi. Identifikuje procesy
a aplikace přírodních zákonů v reálném světě. Předpoklady: Orientace v technické literatuře, schématech.
Základy anglického jazyka. Základy grafické komunikace.

KMT/TP Teorie pole a spec. teorie relativity 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s matematickým aparátem teorie pole, s maxwellovými rovnicemi a
jejich obecnými důsledky. Studenti si prohloubí znalosti elektrostatického pole, stacionárního elektromag. pole,
kvazistacionárního elektromag. pole. Získají znalosti o elektromag. vlnách, elektromag. poli v látkovém prostředí.
Dále se naučí základnímim postulátům STR., lorentzovým transformacím a jejich důsledkům. Seznámí se s
relativistickou kinematikou a dynamikou, elektrodynamikou a optikou a se základy experimentálního ověřování
STR. Získají též základní znalosti myšlenek OTR.
Způsobilosti: Student dokáže formulovat základní zákony teorie elektomagnetického pole, řešit některé úlohy a
vysvětlit fyzikální obsah teoretických vztahů. Dovede řešit některé složitější úlohy TP a STR. Předpoklady:
Student ovládá nauku o elektřině a magnetismu v rozsahu úvodního kurzu fyziky. Má základní poznatky z
diferenciálního, integrálního a vektorového počtu.

KMT/TVDP Tvorba výukových dokumentů počítačem 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s technikou a technologií tvorby elektronických, dokumentů, využí-
vaných především v oblasti výuky přírodních věd v souladu s RVP ZŠ. Způsobilosti: Student je schopen po
absolvování předmětu využívat a zpracovávat měřená či jinak získaná data. Tyto výsledky je schopen dále na
úrovni prezentovat a vytvářet odpovídající studijní podpory pro vybrané cílové skupiny. Student si dále osvojí
základní pravidla a techniky při zpracování a tvorbě výukových dokumentů za pomoci výpočetní techniky. Stu-
dent se naučí pracovat se speciálními programy pro výuku technických předmětů a pro podporu vlastní výuky.
Předpoklady: Základní ovládání MS Windows. Orientace ve standardním grafickém uživatelském rozhraní pro-
gramů pracujících pod Windows. Základy ovládání a práce s programy typu Excel a Word. Práce se soubory a
adresáři. Hygiena práce s PC.

KMT/TVPS Základy technické výchovy 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s technickými obory na základě rozboru vybraných technických zaří-
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zení, kde bude demonstrovaná jejich funkce s využitím fyzikálních poznatků. Předmět slouží i jako motivační k
dalšímu studiu. Obsah předmětu je upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP
ZŠ. Demonstrace principů probíhá převážně na dostupných nebo vyráběných didaktických modelech. Způsobi-
losti: Student si osvojí rozšířené znalosti z obsahu předmětu. Uplatní v praxi teoretické znalosti a matematický
aparát střední školy. Student dokáže identifikovat praktické aplikace fyzikálních zákonů a principů, dokáže po-
pisovat a vysvětlovat jevy nebo technické skutečnosti a řešení. Předpoklady: Znalosti z fyziky odpovídající
technicky zaměřené střední škole nebo gymnázia. Matematický aparát SŠ.

KMT/UE Užitá elektronika 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům moderní zobrazovací přístroje, možnosti zpracování audio a video-signálu a jejich
satelitní přenos. Způsobilosti: Student chápe funkci různých zobrazovacích přístrojů, metody zpracování a
přenosu audio a video-signálu a dokáže jejich principy ve zjednodušené formě vysvětlit i žákům a studentům.
Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti z elektroniky, v optimálním případě získané absolvováním
předmětu KOF/ES.

KMT/ÚLP Úlohy lin. algebry na počítači 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

RNDr. Václav Kohout možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy řešení systémů lineárních algebraických rovnic na počí-
tači.Seznámit se s finitními a iteračními metodami, s Gaussovou eliminací.
Naučit se využívat specifické úpravy pro užití na řídké matice.
Získat znalosti z metod Jacobiovy, Gauss-Seidlovy a superrelaxační , mocninnou metodou, LR-algoritmem a
příbuznými metodami a s tím souvisejícím problémem vlastních čísel a vektorů matic.
Způsobilosti: Student / ka :
- zvládá základy lineární algebry
- umí využívat znalosti z MA a funkcionální analýzy
- ví jaké jsou způsoby řešení lineárních rovnic
- je schopen práce s vektory ? skalární, vektorový součin , báze prostoru
- nalézá numerické řešení systémů lineárních algebraických rovnic - pomocí finitní metody nebo iterační metody
- využívá Gaussova eliminační metody
- pracuje s algoritmem Jacobiho a Gauss-Seidlovy metody
- je schopen použít metod relaxační a superrelaxační
- ví jak nalézt pomocí numerických metod vlastní čísla a vektory matic
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně
i kompetence občanské a sociální. Předpoklady: Předpokladem pro absolvování tohoto předmětu je znalost
lineární algebry aspoň na KMA / LA1 a práci v prostedí Mathematica aspoň na úrovni KMT / PMS.

KMT/ÚMO Úlohy matematické olympiády 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat nadhled nad školskou matematikou.
Seznámit se s obtížnějšími úlohami.
Procvičit komunikační a prezentační dovednosti.
Způsobilosti: Student zvládne práci s náročnějším matematickým textem, dovede ho s porozuměním vysvětlit.
Rozvíjeny jsou především kompetence komunikativní a kompetence k učení a řešení problémů. Z profesních
kompetencí učitele jsou to kompetence komunikativní a částečně kompetence didaktické a pedagogické. Před-
poklady: Dobrá znalost středoškolské matematiky.

KMT/ÚMP Úlohy mat. analýzy na počítači 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

RNDr. Václav Kohout možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím základních definic a vět z funkcionální a numerické analýzy
(např. Banachova věta o pevném bodu) v problematice řešení systémů nelineárních rovnic( pomocí Newtonovy
metody ), s numerickým výpočtem derivace, numerickým výpočtem integrálu.
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Dále se student / ka seznámí se způsoby numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajové úlohy:
metodou střelby, metodou přesunu okrajové podmínky, metodou sítí i metodami řešení některých nelineárních
rovnic.
Způsobilosti: Student / ka :
- je seznámen se základními definicemi a větami z funkcionální analýzy (Banachova věta o pevném bodu).
- rozeznává základní pojmy z numerické analýzy
- ví jak řešit systémy nelineárních rovnic. Používá Newtonovu metoda.
- umí využít interpolace pomocí polynomů
- ví jak provést numerický výpočet derivace i numerický výpočet integrálu.
- zná způsoby numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajové úlohy, počáteční úloha.
- při řešení využívá metoda střelby při řešení úloh diferenciálních rovnic
- je seznámen s metodou sítí a umí ji využít při řešení úloh diferenciálních rovnic
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně
i kompetence občanské a sociální. Předpoklady: Student by měl mít znalosti matematické analýzy aspoň na
KMA / MA1 a znalost předměty KMT / PMS.

KMT/USM Úvod do studia matematiky 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit základní matematický jazyk a naučit ho studenta aktivně používat na úrovni,
která je nutná k teoretickému budování číselných oborů v dalších semestrech studia. Student/ka pozná výrok
a výrokovou formu, získá zkušenosti s používáním logických spojek při vytváření složených výroků a složených
výrokových forem a s vyhodnocováním výrokových formulí. Naučí se v textu slovní úlohy analyzovat jednotlivé
vztahy a operace mezi množinami, rozpoznávat typy kvantifikovaných výroků a porozumět vlastnostem binárních
relací. Způsobilosti: Student/ka:
- zjistí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší ji od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- rozliší obecný a existenční výrok,
- prokáže schopnost použití různých typů důkazů matematických vět,
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině a rozpozná tyto vlastnosti u konkrétních typů relací,
- identifikuje různé typy zobrazení v množině a mezi množinami.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompe-
tence občanské a sociální.
Předpoklady: Předpokládá se středoškolská úroveň matematických znalostí v následujících tématických okruzích:
úpravy algebraických výrazů, řešení lineárních rovnic (včetně rovnic s absolutní hodnotou a rovnic s parametrem),
řešení soustav lineárních rovnic.

KMT/VAS Vektorová analýza 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy vektorové analýzy, tedy s:
skalárními a vektorovými poli, s gradientem a jeho využitím ve fyzice, se zřídlovými a nezřídlovými poli a
divergencí. Studenti se naučí rozlišovat pole vírové a nevírové a hledat cirkulaci vektoru. Budou umět používat
integrální věty vektorového počtu a znát základy vektorového počtu v křivočarých souřadnicích. Způsobilosti:
Student ovládne základní poznatky vektorové analýzy a teorie skalárního a vektorového pole. Dokáže aktivně
užívat vektorového počtu přiměřeně potřebám teoretické fyziky. Předpoklady: Student je seznámen s elementy
vektorové algebry a užitím vektorů ve fyzice.

KMT/VKMA Vybrané kapitoly z matematické analýzy 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Podrobější probrání základů integrálního počtu včetně aplikací integrálního počtu na běžné úlohy z obasti
geometrie a fyziky. Způsobilosti: Elementární znalosti teorie i běžných výpočetních technik z předmětů
KMT/MMM2 a KMT/MSB. Předpoklady: Elementární znalosti teorie i běžných výpočetních technik z před-
mětů KMT/MMM2 a KMT/MSB.
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Student je schopen aplikovat základní poznatky o elementárních funkcích, provádět elementární důkazy jedno-
duchých tvrzení, zvládá výpočetní stránku kalkulu.

KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti si osvojí základní typografická pravidla pro psaní fyzikálních textů včetně vzorců, obrázků a grafů,
naučí se využívat základní programové prostředky umožňující tvorbu fyzikálních textů a seznámí se se základními
fyzikálními programy. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní typografická pravidla pro psaní fyzikálních
textů včetně vzorců, obrázků a grafů a naučí se využívat základní fyzikální programy. Předpoklady: Vstupním
předpokladem je znalost práce s textovými a tabulkovými procesory a grafickými programy.

KMT/VPF2 Využití počítačů ve fyzice 2 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je ukázat studentům možnosti připojení počítače k reálnému fyzikálnímu experimentu a získání do-
vedností při jeho použití ve výuce fyziky. Způsobilosti: Student získá poznatky z praktického použití výpočetní
techniky ve výuce fyziky. Předpoklady: Znalost měření fyzikálních veličin klasickými metodami.

KMT/VYPR1 Výstupová praxe 1 6 kr. Zp
Cvičení 3 [týd/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické ověření teoretických znalostí z pedagogiky, psychologie a odborných didaktik
při výuce na SŠ, SOU. Seznámit studenta s realitou učitelské profese. Způsobilosti: Student porozumí plánování
vyučovacího procesu, volbě metod, forem a prostředků výuky.
Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostiku činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Naučí se koncipovat efektivní přípravy na vyučovací jednotky.
Student dokáže realizovat vyučovací hodiny pod vedením učitele praxe.
Předpoklady: Student má základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků. Student má přehled
o používaných výukových metodách, formách a prostředcích výuky. Má znalostní a postojový základ pro aplikaci
pedagogické teorie v odborných předmětech v daném oboru.

KMT/VYPR2 Výstupová praxe 2 6 kr. Zp
Cvičení 3 [týd/sem]

PaedDr. Petr Mach, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické ověření teoretických znalostí z pedagogiky, psychologie a odborných didaktik
při výuce na SŠ, SOU. Seznámit studenta s realitou učitelské profese. Způsobilosti: Student porozumí plánování
vyučovacího procesu, volbě metod, forem a prostředků výuky.
Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostiku činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Naučí se koncipovat efektivní přípravy na vyučovací jednotky.
Student dokáže samostatně realizovat vyučovací hodiny. Předpoklady: Student má základní vědomosti z
oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků. Student má přehled o používaných výukových metodách, formách
a prostředcích výuky. Má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické teorie v odborných předmětech
v daném oboru

KMT/ZVT Videotechnika ve škole 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty nejen učitelských oborů se současnou záznamovou a projekční vi-
deotechnikou používanou při výuce a evaluaci na různých typech škol. Způsobilosti: Student po absolvování
předmětu umí používat různá záznamová a projekční zařízení běžně používaná nejen ve školství a to podle obecně
platných vyučovaných zásad. Tato zařízení je schopen instalovat, udržovat a vzájemně propojovat. Student umí
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manipulovat a pracovat s digitálních videem a vytvářet jednoduché studijní video programy. Předpoklady: Zá-
kladní ovládání MS Windows. Orientace ve standardním grafickém uživatelském rozhraní programů pracujících
pod Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC.
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21 KNJ-Katedra německého jazyka

KNJ/APLDI Aplikovaná didaktika 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student je intensivně připraven na školní praxi: aplikuje filologické, obecně didaktické a psychologické
poznatky při práci s učebnicemi německého jazyka v souladu s RVP a konkrétními ŠVP. Student získá schopnost
propojit obecně-didaktické zásady a teoretické znalosti s aktuálními učebnicemi v současné škole. Student se
seznámí s interaktivní tabulí a má možnost ji použít jako v reálné školní třídě. Způsobilosti: Student/ka
aplikuje filologické, obecně didaktické a psychologické poznatky v praxi. Propojí obecně-didaktické zásady a
teoretické znalosti s aktuálními učebnicemi v současné škole. Je schopen kritické analýzy a autoevaluace při
přípravě vlastní vyučovací hodiny. Předpoklady: Základy didaktiky německého jazyka, obecná didaktika,
vývojová psychologie.

KNJ/BAK Bakalářská práce 8 kr. Zp

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty bakalářského studia kompetencemi potřebnými pro sestavení jednoduché práce mající
ambice k označení vědecká. Způsobilosti: Schopnost vyhledávat odbornou literaturu, interpretovat ji a apli-
kovat na řešení zvoleného tématu. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s teoretickými znalostmi a
praktickými dovednostmi, které získali během první etapy studia NJ.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/BSZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student prokáže znalosti a dovednosti získané během svého studia v oblasti jazykových kompetencí, jazy-
kovědy a literatury. Způsobilosti: Student je schopen: - definovat termíny z oblasti jazykovědy a literární vědy
v rozsahu bakalářského studia - používat němčinu na úrovni odpovídající absolvování bakalářského studia
Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které získali
během studia NJ na KNJ FPE ZČU. Ústní zkouškou student je schopen prokázat jazykovědnou a literární
znalost při práci s konkrétním textem.
Student má znalost NJ na úrovni B2.2 a vyšší.
Student úspěšně splnil předmět KNJ/KPB.

Podmiňující předměty: KNJ/BAK

KNJ/DID1 Didaktika německého jazyka 1 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Student rozšíří již získané základní vědomosti o problematice výuky cizího jazyka s důrazem na specifika
německého jazyka. Zvládne terminologii didaktického diskurzu česky i německy. Student definuje jazykové do-
vednosti a specifika práce s nimi, uvědomuje si provázanost všech činitelů a forem vyučovacího procesu. Získá
nejen znalosti o problematiku evaluace (hodnocení) a korekce chyb, ale i obecný přehled o jazykové politice
sjednocující se Evropy a jejích principech a dokumentech. Osvojí si základy analýzy učebních materiálů. Způ-
sobilosti: Student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a získá znalosti o vyučování NJ a o provázanosti jednotlivých
činitelů vyučovacího procesu. Užívá základní terminologii didaktickou diskurzu jak v češtině, tak v němčině.
Orientuje se v problematice evaluace vyučování, korekce chyb, analýzy učebnic. Má přehled o jazykové politice
sjednocující se Evropy.
Předpoklady: Základy obecné didaktiky, obecné pedagogiky a vývojové psychologie. Disponuje základními zna-
lostmi o teorii vyučování, o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Je schopen/a užívat základní
terminologii didaktického diskurzu v češtině.

KNJ/DID1Z Didaktika 1 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozšířit již získané základní vědomosti o problematice vyučování (viz předměty Obecná
didaktika pro ZŠ a Pedagogická psychologie A) a jejich propojení s poznatky didaktiky cizojazyčného vyučo-
vání (specifika německého jazyka). Těžiště tvoří rozvoj kompetencí učitele ZŠ v cizojazyčném vyučování (DaF),
osvojení dovedností reflexe a sebereflexe, vytváření vlastních učebních materiálů, kvalitních jazykových testů a
kreativní práce s chybou. Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ s jazykovou úrovní A1/2 (NJ jako druhý cizí jazyk).
Důraz je kladen rovněž na rozvoj schopnosti sebehodnocení u žáků, na zohledňování žáků se specifickými poru-
chami učení. Kurz je koncipován jako teoretická příprava pro následné praktické didaktické předměty s možností
profilace. Všechny teoretické znalosti jsou dle možností uplatňovány ve výuce v rámci pedagogických praxí a
následně evaluovány v seminářích didaktiky. Způsobilosti: Student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a získá
znalosti o vyučování NJ a o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Užívá základní terminologii
didaktickou diskurzu jak v češtině, tak v němčině. Orientuje se v problematice evaluace vyučování, korekce chyb,
analýzy učebnic. Má přehled o jazykové politice sjednocující se Evropy.
Předpoklady: Základy obecné didaktiky, obecné pedagogiky a vývojové psychologie. Disponuje základními zna-
lostmi o teorii vyučování, o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Je schopen/a užívat základní
terminologii didaktického diskurzu v češtině.

KNJ/DID2 Didaktika německého jazyka 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: LS

Cíle: Student získá před vstupem do vlastní praxe povědomí i o některých specifických oblastech didaktiky
německého jazyka, př. lingvodidaktika, problematika výuky německého jazyka u dětí s poruchami učení, projekty
a instituce podporující učitele a studenty při studiu a zdokonalování se v cizím jazyce, aj. Student se rovněž
seznámí s možnostmi využití interaktivní tabule v DaF vyučování.
Způsobilosti: Student/-ka má přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích jazyků, s důrazem na specifika
výuky německého jazyka. Je schopnen/a uplatnit teoretické znalosti získané během studia didaktiky NJ v praxi.
Na základě vlastní praxe a kolokvia s fakultními učiteli získá povědomí o úskalích učitelské profese i o některých
specifických oblastech didaktiky DaF- vyučování (výuka žáků s SPU, lingvodidaktika, aj.) Orientuje se ve spektru
výukových materiálů. Předpoklady: Student/ka je schopen/a rozlišit obsah a cíl předmětu didaktika. Disponuje
znalostmi o DaF vyučování, o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Je schopen/a užívat
základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině. Orientuje se v problematice evaluace
vyučování, korekce chyb, analýzy učebnic. Má přehled o jazykové politice sjednocující se Evropy.

KNJ/DID2Z Didaktika 2 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je získat před vstupem do vlastní praxe povědomí i o některých specifických oblastech didaktiky
německého jazyka jako jsou problematika výuky druhého cizího jazyka na ZŠ, výuky německého jazyka u dětí s
poruchami učení, projekty a instituce podporující učitele. Vše s ohledem na cílovou skupinu, žáky ZŠ na jazykové
úrovni A1/A2. Cílem kurzu je rovněž seznámit se s možnostmi využití interaktivní tabule v DaF vyučování na
ZŠ. Kurz je zakončen závěrečným kolokviem ve spolupráci s fakultními učiteli (mentory z praxe), zaměřeným
zejména na reflexi souvislé praxe, na úskalí učitelské profese při vstupu do praxe. Seminář tedy shrnuje znalosti
a dovednosti nabité během celého studia - jak v rovině obecné, tak i ve směru oborově didaktickém. Jednotlivé
bloky reagují i na všechny typy pedagogické praxe, které jsou do studia zařazeny.
Způsobilosti: Student/-ka má přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích jazyků, s důrazem na specifika
výuky německého jazyka. Je schopnen/a uplatnit teoretické znalosti získané během studia didaktiky NJ v praxi.
Na základě vlastní praxe a kolokvia s fakultními učiteli získá povědomí o úskalích učitelské profese i o některých
specifických oblastech didaktiky DaF- vyučování (výuka žáků s SPU, lingvodidaktika, aj.) Orientuje se ve spektru
výukových materiálů.
Předpoklady: Student/ka je schopen/a rozlišit obsah a cíl předmětu didaktika. Disponuje znalostmi o DaF
vyučování, o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Je schopen/a užívat základní terminologii
didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině. Orientuje se v problematice evaluace vyučování, korekce
chyb, analýzy učebnic. Má přehled o jazykové politice sjednocující se Evropy.

KNJ/DIGR Didaktika gramatiky německého jazyka 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta s rozdíly v osvojování cizího a mateřského jazyka. Student se seznámí
s klasickými i moderními hypotézami v této oblasti. Studující rozšíří své znalosti německé gramatiky o novou
perspektivu (didaktickou).
Způsobilosti: Student je schopen:
- zprostředkovat jednotlivé gramatické jevy němčiny efektivně
- kriticky posoudit výukový materiál, popř. ho sám adekvátně doplnit Předpoklady: Němčinu na úrovni min.
B2+.

KNJ/DINŠ1 Didaktika německého jazyka NŠ 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Věra Krbůšková možný semestr: ZS

Cíle: Rozlišit obsah a cíl předmětu a získat přehled o vyučování CJ a NJ na 1. stupni ZŠ a o provázanosti
jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Získat vědomosti o vyučování CJ a NJ a jeho prioritách v různých
historických obdobích, o stavu ”Instituce DaF” (vývoj němčiny jako CJ) ve světě. Ovládat základní terminologii
didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině. Způsobilosti: Student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a
získá znalosti o vyučování CJ a NJ na 1. stupni ZŠ a o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu,
porovná zásady a priority vyučování CJ a NJ v různých historických obdobích, zjistí stav ”Instituce DaF”(vývoj
němčiny jako CJ ve světě). Užívá základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.
Předpoklady: Základy obecné didaktiky, obecné pedagogiky a vývojové psychologie.

KNJ/DINŠ2 Didaktika německého jazyka 2 NŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Věra Krbůšková možný semestr: LS

Cíle: Být schopen/a vidět činitele vyučování ve vzájemných vztazích: umět připravit i zrealizovat vyučovací
jednotku a jejím následným zhodnocením pro sebe vyvodit závěry. Prakticky zvládnout základy metodiky ná-
cviků jazykových prostředků a řečových dovedností; umět vytvořit efektivní jazykové nebo řečové cvičení pro
žáky německého jazyka na 1. stupni ZŠ v souladu se SERR, EJP, umět pracovat s RVP a ŠVP. Způsobilosti:
Student/ka získá přehled o klíčových otázkách oboru výuky didaktiky německého jazyka na 1. stupni ZŠ i o
jednotlivých dílčích komponentech tohoto oboru, připraví se na vlastní náslechové a výstupové hodiny, osvojí
si schopnost uplatnit teoretické znalosti získané v přednáškách, na seminářích či při samostudiu ve své vlastní
praxi. Předpoklady: Student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a získá znalosti o vyučování CJ a NJ a o pro-
vázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Porovná zásady i priority vyučování CJ a NJ v různých
historických obdobích, zjistí stav ”Instituce DaF” (vývoj němčiny jako CJ) ve světě. Užívá základní terminologii
didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.

KNJ/DIPR Didaktický proseminář 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: ZS

Cíle: Student získá základní vědomosti o problematice výuky cizího jazyka. (Specifika německého jazyka). Stu-
dent si osvojí praktické dovednosti při realizaci procesu osvojování řečových dovedností a nadchne se pro povolání
učitele a pro další studium na FPE. Během přednášek si student osvojí základy teorie DaF vyučování a ter-
minologii oborové didaktiky německého jazyka. V rámci seminářů se seznámí se základními formami práce se
slovní zásobou, prezentací a nácvikem mluvnického učiva, s možností využití německého jazyka v rámci volnoča-
sových aktivit dětí. Ve spolupráci s fakultními učiteli student pozná školní prostředí a aktivity. Způsobilosti:
Student/ka získá základy teorie DaF vyučování, ovládá základní formy práce se slovní zásobou, prezentací a
nácvikem mluvnického učiva (s důrazem na dovednost vysvětlit a naučit), s možností využití německého jazyka
v rámci volnočasových aktivit dětí (vedení jazykového kroužku). Předpoklady: Základní teoretické znalosti
obecné didaktiky.

KNJ/DIPS Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém. Způsobi-
losti: Student vyřeší zadaný problém pod odborným vedením, postup a výsledky řešení včetně vlastních návrhů
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prezentuje ve své diplomové práci. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s teoretickými znalostmi a
praktickými dovednostmi, které získali během první studia NJ na KNJ FPE ZČU..
Student má předpoklady pro samostudium.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/DLNŠ Literatura pro děti 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Podat základní poučení o německé literatuře pro děti. Přehled vývoje německé dětské literatury od stře-
dověku po současnost. Důraz na jednoduchá říkadla, rozpočitadla, básně, ukolébavky a další dětské popěvky,
pohádku. Didaktické využití jednoduchých dětských textů při počáteční výuce německého jazyka.
Způsobilosti: Student získá základní vědomosti o vývoji německé literatury pro děti od středověku až po sou-
časnost. Dokáže vysvětlit specifičnost dětské literatury a orientuje se v žánrovém systému. Navrhne, připraví a
realizuje dramatizaci pohádky. Dokáže vybrat a metodicky zpracovat malé literární útvary vhodné pro počáteční
vyučování německého jazyka jako cizího jazyka. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/DNŠ3 Didaktika německého jazyka 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Komunikativní vyučování.Cvičení a hry k nácviku řečových dovedností v rané výuce NJ.Studenti absolvují
náslechy a výstupy na 1.st. ZŠ. Seznámí se s různými aspekty pedagogického procesu počáteční výuky CJ.
Sestavování příprav. Cíl: Rozvíjení schopnosti vést a připravit hodinu vyučování CJ na 1.st. ZŠ.
Způsobilosti: Student/ka získá přehled o komunikativní metodě vyučování německého jazyka na 1. stupni ZŠ,
připraví se na vlastní pedagogickou činnost a osvojí si schopnost kreativně plánovat a vést výuku cizího jazyka
dle platných evropských a českých školských dokumentů (SERR, Jazykové evropské portfolio, Norimberská
doporučení pro ranou výuku cizích jazyků, RVP, ŠVP.) Předpoklady: Student/-ka je schopen/a seznámit
se s obsahem oboru didaktiky německého jazyka a porozumět mu, získat přehled o klíčových otázkách oboru
výuky cizích jazyků a výuky německého jazyka i o jednotlivých dílčích komponentech těchto oborů. Je schopnen/a
uplatnit teoretické znalosti získané v přednáškách, cvičeních a seminářích didaktiky ve své vlastní praxi. Orientuje
ve spektru výukových materiálů, zvládne srovnání školského systému u nás a v ostatních německy mluvících
zemích a překonávání bariéry, které přinášejí rozdílné vzdělávací systémy v Evropě a odbourávání předsudky
vůči jiným kulturním prostředím.

KNJ/DPUV Dějiny pražské univ. (česko-něm. vztahy) 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je demonstrovat na dějinách nejstarší středoevropské univerzity i jejich dobově podmíněné
interpretaci vývoj česko-německých vztahů, resp. českého i německého nacionalismu. Způsobilosti: Student
popíše základní události v dějinách pražské univerzity a zároveň kriticky posoudí a analyzuje jejich různé ideo-
logicky ovlivněné interpretace. Předpoklady: Znalosti na úrovni středoškolského dějepisu.

KNJ/DS1 Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém. Způsobi-
losti: Student vyřeší zadaný problém pod odborným vedením, postup a výsledky řešení včetně vlastních návrhů
prezentuje ve své diplomové práci. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s teoretickými znalostmi a
praktickými dovednostmi, které získali během první studia NJ na KNJ FPE ZČU..
Student má předpoklady pro samostudium.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém, argumentuje
a navrhuje vlastní řešení. Způsobilosti: Student řeší zadaný problém pod odborným vedením, navrhuje řešení
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zadaného problému, je schopen svůj návrh obhájit. Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného
Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/FON Fonetika 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student získá přehled o literatuře doby osvícenství až klasiky, přitom se seznámí s významnými autory,
jejich díly a literárním a historickým kontextem. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porovnat a zhodnotit jazykové prostředky psaného a mluveného textu,
- uplatnit zásady správné výslovnosti,
- aplikovat foneticko-fonologické poznatky při porovnání češtiny a němčiny,
- rozpoznat jevy interference a pracovat s nimi.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/FONE Fonetická a pravopisná cvičení 3 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se zvukovou podobou jazyka a jejím fungováním jako prostředku komunikace. Dovést
studenty k pochopení stavby fonetického a fonologického systému a jeho používání v reálné mluvní situaci, to
vše v souvislosti s psanou formou jazyka. Seznámit studenty s reformou pravopisu.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- prokázat znalosti zvukové podoby jazyka a její souvislosti s psanou formou němčiny psaním bezchybných
diktátů;
- popsat techniku respirace, fonace a artikulace;
- použít výrazy se změnami pravopisu.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/FON1 Fonetika a fonologie 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do stavby fonetického a fonologického systému německého jazyka. Zvýšit úroveň jejich
jazykových dovedností v poslechu a mluvení, dovést studenty ke správné výslovnosti. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni
- porovnat a zhodnotit jazykové prostředky psaného a mluveného textu,
- uplatnit zásady správné výslovnosti,
- aplikovat foneticko-fonologické poznatky při porovnání češtiny a němčiny,
- rozpoznat jevy interference a pracovat s nimi.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/FON2 Fonetika a fonologie 2 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do stavby fonetického a fonologického systému německého jazyka. Zvýšit úroveň jejich
jazykových dovedností v poslechu a mluvení, dovést studenty ke správné výslovnosti. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni:
- rozumět rodilému mluvčímu a odpovídat mu,
- uplatnit zásady správné výslovnosti,
- vyslovovat správně slova složená a jiná obtížná slova,
- vysvětlit stavbu hláskového systému němčiny,
- zaznamenat mluvený text ve shodě s pravidly fonetické transkripce. Předpoklady: Znalost německého jazyka
na úrovni B1 a vyší.

KNJ/FRAZ Frazeologie a idiomatika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
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Jürgen Ehrenmüller možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je zprostředkovat studujícím teoretické základy frazeologie a idiomatiky a rozšířit jejich slovní zásobu
o probírané frazeologické jevy. Způsobilosti: Absolvováním kurzu si studující výrazně obohatí slovní zásobu o
nové frazeologizmy, bude obeznámen s jejich funkcí v různých oblastech komunikace i s potížemi, které působí
jejich zprostředkovávání ve výuce. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/GLEX1 Gramaticko-lexikální cvičení 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je upevnit a prohloubit znalosti německé gramatiky v oblasti substantiv a dosáhnout
plynulého používání gramatických prostředků v mluvené i psané podobě. Dalším cílem je seznámit studenty se
zpodstatnělými slovesy, adjektivy a dalšími slovními druhy a uvést je do problematiky vztahů nominálních a
verbálních struktur. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- rozlišit typy substantivní deklinace,
- správně skloňovat podstatná jména v jedn. i množ. čísle,
- rozpoznat zpodstatnělá přídavná jména, slovesa a další slovní druhy,
- převádět jednoduché nominální konstrukce na věty a naopak,
- určit rod podstatného jména,
- rozlišovat vybraná homonyma,
- používat vybraná podst. jm. se správnými předložkami. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1
a vyšší.

KNJ/GLEX2 Gramaticko-lexikální cvičení 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je procvičit, upevnit a rozšířit znalost vybraných gramatických a lexikálních jevů v oblasti
přídavných jmen, zájmen a číslovek v návaznosti na předměty Morfologie, Lexikologie a Syntax včetně stručného
teoretického výkladu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- správně skloňovat a stupňovat adjektiva a používat je ve větách,
- rozlišit prostředky slovotvorby od flexe u adjektiv,
- vysvětlit způsoby slovotvorby adjektiv,
- rozeznat adjektiva s trpným významem,
- tvořit a používat participia ve funkci přívlastku,
- pasivně ovládat přívlastky rozvité,
- popsat rozdělení zájmen a vysvětlit jejich funkci v textu. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2
a vyšší.

KNJ/GLEX3 Gramaticko-lexikální cvičení 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: LS

Cíle: Doplnit předměty Morfologie, Lexikologie a Syntax. Rozšířit a upevnit znalosti vybraných gramatických a
lexikálních jevů, doplnit je stručným teoretickým výkladem. Dovést studenty ke správnému používání slovesných
tvarů v projevu mluveném i psaném, rozšířit jejich slovní zásobu a seznámit je s aktuálními tendencemi současné
němčiny v oblasti sloves. Způsobilosti: Student je schopen tvořit a užívat všechny slovesné tvary. Rozlišuje
slabé a silné skloňování v závislosti na významu slovesa či aktuální tendenci v současné němčině. Student tvoří
minulé časy a správně používá pomocná slovesa. Rozezná slovesa přechodná a převádí věty do trpného rodu.
Dokáže vysvětlit významové rozdíly mezi synonymními slovesy a používat je ve
správném kontextu. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/HKNO Historie němec. obyv. v záp. Čechách 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je zprostředkovat znalost základních událostí, jevů a osobností dějin a kultury německé men-
šiny v západních Čechách. Vyučující usiluje o povzbuzení zájmu o ”německou” minulost kraje a jednotlivých
lokalit, zároveň vede studenty k samostatnému kritickému posuzování minulých událostí a vytváření vlastních
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stanovisek. Způsobilosti: Student vyloží hlavní události ”sudetoněmeckých” dějin v kontextu českého (resp.
československého) i středoevropského vývoje a charakterizuje lokální specifika vývoje německé menšiny v zá-
padních Čechách. Kriticky reflektuje místní česko-německé vztahy, včetně dopadů odsunu Němců na českou i
německou společnost či krajinu. Předpoklady: Znalosti na úrovni středoškolského dějepisu, alespoň středně po-
kročilá pasivní znalost němčiny, ochota ujít pěšky cca 10-15 km při exkurzi. Doporučuje se předchozí absolvování
předmětu KNJ/ÚDČN.

KNJ/HODI Reflexe a sebereflexe ve vyučování 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: ZS

Cíle: Student prohlubuje teoretické znalosti problematiky evaluace ve vyučování a aplikuje je prakticky. Osvojí
si zásady a metody hodnocení, sebehodnocení a kontroly naučeného (testování, zkoušení) v praxi. Student
definuje funkce a typy hodnocení a testování ve výuce z pohledu učitele i žáka. Způsobilosti: Student/ka
aplikuje teoretické znalostí problematiky evaluace ve vyučování v praxi. Rozlišuje formy hodnocení písemného
a mluveného projevu, vnímá rozdíly v německém a českém školském systému. Předpoklady: Student/ka má
přehled o základních principů procesu vyučování, možnostech a zásadách hodnocení v teoretické rovině.

KNJ/HODIZ Hodnocení ve vyučování na ZŠ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubení a praktická aplikace teoretických znalostí problematiky evaluace ve vyu-
čování. Osvojení zásad a metod hodnocení, sebehodnocení a kontroly naučeného (testování, zkoušení) v praxi.
Definice funkce a typů hodnocení a testování ve výuce z pohledu učitele i žáka. Srovnání forem hodnocení pí-
semného a mluveného projevu, rozdíly v německém a českém školském systému. Práce s aktuálními učebnicemi
německého jazyka, autentickými materiály ze školního prostředí (práce žáků ZŠ). Všechny výše uvedené znalosti
a dovednosti jsou zprostředkovávány v návaznosti na znalosti, které studenti získali v předmětech Obecná di-
daktika pro základní školy a Pedagogická psychologie A. Dochází tak k propojení obecných znalostí získaných ve
společném pedagogicko-psychologickém modulu s oblastí didaktiky německého jazyka. Způsobilosti: Student/ka
aplikuje teoretické znalostí problematiky evaluace ve vyučování v praxi. Rozlišuje formy hodnocení písemného
a mluveného projevu, vnímá rozdíly v německém a českém školském systému. Předpoklady: Student/ka má
přehled o základních principů procesu vyučování, možnostech a zásadách hodnocení v teoretické rovině.

KNJ/CHYDI Práce s chybou ve výuce 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: LS

Cíle: Student se naučí prakticky použít teoretické poznatky k tématu chyba v písemném i ústním projevu v rámci
DaF vyučování. Pochopí a ”uchopí” chybu jako nedílnou součást cizojazyčného vyučování. Prezentuje různé typy
cvičení a aktivit, které následují po samotné opravě chyby, za účelem eliminace chyb v dalším procesu osvojování
cizího jazyka. Způsobilosti: Student/ka umí prakticky použít teoretické poznatky k tématu chyba ve výuce.
Ovládá zásady práce s chybou v písemném i ústním projevu v rámci DaF vyučování, pracuje s různými typy
cvičení a aktivit, které následují po samotné opravě chyby, za účelem eliminace chyb v dalším procesu osvojování
cizího jazyka. Předpoklady: Student/-ka má přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích jazyků, s důrazem
na specifika výuky německého jazyka. Disponuje základními znalostmi o teorii vyučování, principech a způsobech
hodnocení.

KNJ/CHYDZ Práce s chybou ve výuce 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: LS

Cíle: Student se naučí prakticky použít teoretické poznatky k tématu chyba v písemném i ústním projevu v rámci
DaF vyučování. Pochopí a ”uchopí” chybu jako nedílnou součást cizojazyčného vyučování. Prezentuje různé typy
cvičení a aktivit, které následují po samotné opravě chyby, za účelem eliminace chyb v dalším procesu osvojování
cizího jazyka.
Způsobilosti: Student/ka umí prakticky použít teoretické poznatky k tématu chyba ve výuce. Ovládá zásady
práce s chybou v písemném i ústním projevu v rámci DaF vyučování, pracuje s různými typy cvičení a aktivit,
které následují po samotné opravě chyby, za účelem eliminace chyb v dalším procesu osvojování cizího jazyka.
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Předpoklady: Student/-ka má přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích jazyků, s důrazem na specifika
výuky německého jazyka. Disponuje základními znalostmi o teorii vyučování, principech a způsobech hodnocení.

KNJ/IL Interkulturní literatura 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Přednáška zařadí interkulturní literaturu do kontextu současné německy psané literatury, poskytne základní
přehled o jejích jednotlivých modifikacích podle výchozích kultur s důrazem na české knihy. V semináři se
studující naučí interpretovat vybrané texty podle teorie interkulturality. Způsobilosti: Studující se budou
orientovat v interkulturní literatuře v kontextu současné německy psané literatury a naučí se interpretovat
vybrané texty podle teorie interkulturality. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/IMAG Imagologie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s oblastí literárněvědné komparatistiky. Uvést studenta do oblasti literatury z nadnárodní
perspektivy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit základní termíny z oblasti imagologie
- definovat a popsat obrazy v literárním textu
- interpretovat literární texty v nadnárodním kontextu
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/KASL Kapitoly ze současné literatury 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s antickými tradicemi, které jsou společným kořenem evropské kultury.
Kurz se zároveň prolíná s komparistikou a je zde tematizována i současná dětská literatura a literatura pro
mládež. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rozumět souvislosti mezi antickou látkou a současnou literaturou
- analyzovat klíčové problémy současnosti a otázky aktuálního literárního světa
- analyzovat a interpretovat texty
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/KFN Kurz korektivní fonetiky - německý jazyk 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student získá přehled o literatuře doby osvícenství až klasiky, přitom se seznámí s významnými autory,
jejich díly a literárním a historickým kontextem. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porovnat a zhodnotit jazykové prostředky psaného a mluveného textu,
- uplatnit zásady správné výslovnosti,
- aplikovat foneticko-fonologické poznatky při porovnání češtiny a němčiny,
- rozpoznat jevy interference a pracovat s nimi.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/KLDI Dětská literatura ve výuce 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vyučování literatuře v rámci předmětu německý jazyk.
Přiblížit studentům význam literatury jako faktoru při rozvíjení osobnosti dítěte a to s důrazem na rozvíjení
interkulturních a sociálních kompetencí. Rozvíjení jazykových kompetencí je vnímáno jako sekundární cíl lite-
rární komunikace jako jedné z forem pedagogické komunikace. Obsahovou náplň tvoří práce s literárními díly
(texty) a důraz je kladem zejména na jejich didaktizaci, v závislosti na různých žánrech typických pro dětskou
literaturu. Způsobilosti: Student/ka se orientuje v problematice vyučování literatuře v rámci předmětu ně-
mecký jazyk (význam literatury jako faktoru při rozvíjení osobnosti dítěte, rozvíjení interkulturních a sociálních
kompetencí) Rozvíjení jazykových kompetencí je vnímáno jako sekundární cíl literární komunikace jako jedné
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z forem pedagogické komunikace. Ovládá zásady práce s literárními díly (texty), s důrazem na jejich didakti-
zaci. Předpoklady: Student/ka má přehled o žánrech typických pro dětskou literaturu, ovládá základy práce
s literárním textem ve výuce.

KNJ/KNL Práce s literárním textem 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Formou skupinové i individuální prezentace si studující procvičí schopnosti literární interpretace vybrané
povídky či básně z novější německy psané literatury - těžiště bude u německy psané literatury 20. století.
Způsobilosti: Schopnost samostané vědecké práce a adekvátní prezentace vědeckých poznatků Předpoklady:
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/KOGR Komparativní gramatika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení studentů zejména s těmi jevy německé gramatiky a slovní zásoby, které se výrazně odlišují od
češtiny.
Způsobilosti: Spolehlivá teoretická i praktická znalost gramatických a vybraných lexikálních jevů němčiny, odli-
šujících se od češtiny.
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/KOMIN Komplexní interpretace ve výuce NJ 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Propojit znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědné, literárněvědné a didaktické za pomoci komplexní in-
terpretace literárního textu. Způsobilosti: Student je schopen komplexní práce s textem a aplikovat teoretické
znalosti v praxi. Předpoklady: Student je schopen interpretovat text za použití jazykovědných a literárněvěd-
ných metod a použít a připravit text didakticky. Studující získají dovednost komplexní práce s textem.

KNJ/KOMP Úvod do komparatistiky a imagologie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenta do vědeckých disciplín, které nepatří naprosto nezbytně ke germanistice, ale jsou potřebné
pro germanistiku v zahraničí. Způsobilosti: Studující získají vhled do vědecké disciplíny, která má přeshraniční
charakter. Předpoklady: Student by měl být seznámen se vztahy jednotlivých literatur a světové literatury.

KNJ/KOMPZ Úvod do komparistiky a imagologie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zejména pro zahraniční germanisty, kteří zprostředkovávají nejen cizí jazyk, ale i jinou kulturu, má úvod do
komparatistiky zvláštní význam. Studující se zabývají obrazem ”vlastní” a ”cizí” kultury v literatuře. Zabývají
se otázkou překladatelství a interpretují literární text z hlediska imagologie.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit základní termíny z oblasti imagologie
- definovat a popsat obrazy v literárním textu
- interpretovat literární texty v nadnárodním kontextu
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/KON Konverzace v němčině 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je rozšířit slovní zásobu studentů nad rámec běžných konverzačních témat a podpořit jejich
práci s texty a multimédii (audio, video, internet). Zároveň jde ale samozřejmě i o celkovou kultivaci jazykového
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vyjadřování (morfologické, lexikální, fonetické aspekty). Způsobilosti: Student/ka užívá rozšířenou slovní
zásobu, hovoří plynule v cizím jazyce, aplikuje získané vědomosti v praxi s podporou multimédií, připraví pro
ostatní jednu vyučovací hodinu k danému konverzačnímu tématu, provede evaluaci.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/KPB Klauzurní práce 0 kr. Zp,Szv

Doc. Ing. Václav Pfeifer, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student prokáže písemnou formou dovednosti získané během svého studia v oblasti jazykových kompetencí.
Způsobilosti: Student prokáže praktické dovednosti německého jazyka v oblasti gramaticko-lexikální a porozu-
mění textu na úrovni B2.2. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s praktickými dovednostmi, které
získali během studia NJ na KNJ FPE ZČU. Úroveň jejich jazykových kompetencí odpovídá úrovni B2.2 a vyšší.

KNJ/KPM Klauzurní práce magisterská 0 kr. Zp

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: LS

Cíle: Písemný test zaměřený na gramaticko-lexikální, literární oblast a porozumění textu na jazykové úrovni
C2/1 a vyšší.
Způsobilosti: Student prokáže praktické dovednosti německého jazyka v oblasti gramaticko-lexikální a porozu-
mění textu na úrovni C1. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s praktickými dovednostmi, které
získali během studia NJ na KNJ FPE ZČU. Úroveň jejich jazykových kompetencí odpovídá úrovni C1 a vyšší.

KNJ/KREAP Kreativní psaní 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Jürgen Ehrenmüller možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vytvořit kompetenci psaní v cizím jazyce a sestavování textů. Najít cestu k vlastnímu psaní textů. Způ-
sobilosti: Studenti jsou schopni
- psát vlastní texty v němčině
- klasifikovat texty dle druhu
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/LEX Lexikologie 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se strukturou slovní zásoby. Rozšířit aktivní a pasivní slovní zásobu studentů. Dovést
studenty k rozpoznání struktury slova. Prohloubit znalosti studentů v oblasti slovotvorby a dovést je k odvozo-
vání či skládání nových slov prostřednictvím produktivních prostředků slovotvorby. Uvést studenty do základů
lexikografie.
Způsobilosti: Student je schopen:
- odvodit význam slova na základě jeho struktury,
- aplikovat znalosti slovotvorby při tvoření nových slov,
- objasnit významové vztahy ve slovní zásobě,
- používat při práci s textem různé typy slovníků. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/LINTM Lingvistika textu a mluvené němčiny 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do analýzy textu, vybavit je potřebnými znalostmi o struktuře textu. Seznámit studenty
s kritérii textovosti. Dovést studenty k jistému zacházení s různými typy textů. Seznámit studenta s kódem
současné mluvené němčiny, a tím mu pomoci získat nadhled nad pojmem ”chyba”. Uvést studenta do oblasti
znalostí o charakteristických znacích a lingvistických procesech současného německého jazyka. Způsobilosti:
Studenti a studentky jsou schopni:
- analyzovat charakteristické znaky textu,
- vysvětlit strukturu, výstavbu a obsah textu,
- popsat odchylky od užívané normy mluveného jazyka
- popsat postavení mluveného jazyka ve výuce němčiny jako cizího jazyka
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Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ minimálně na úrovni B2/C1.

KNJ/LIT Německá literatura 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: LS

Cíle: Student se seznámí s pohádkami, mýty a pověstmi středoevropského kulturního prostoru a jejich zpraco-
váním v soudobé literatuře.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - charakterizovat pohádky, mýty a pověsti středoevropského prostoru -
popsat jejich zpracování v soudobé literatuře - interpretovat tyto texty.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/LITMZ Lingvistika textu a mluvené němčiny 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do analýzy textu, vybavit je potřebnými znalostmi o struktuře textu.
Dále pak seznámit studenty s kritérii textovosti a dovést je k jistému zacházení s různými typy textů. Student
se seznámí s kódem současné mluvené němčiny, a tím získá nadhled nad pojmem ”chyba”. Studující se seznámí
s charakteristickými znaky a lingvistickými procesy současného německého jazyka. Seminář je zaměřen na kon-
krétní práci s texty, které jsou relevantní pro výuku na 2. st. ZŠ (tedy jazykově jednoduché ale autentické texty
- např. i z oblasti nových médií, reklamy apod.), čímž dochází k didaktizaci této spíše teoretické disciplíny. Nová
média jsou akcentována nejen jako zdroj autentických textů, ale používají se přímo ve výuce v rámci skupinové
práce jako nástroj didaktizace. Způsobilosti: Studenti a studentky jsou schopni:
- analyzovat charakteristické znaky textu,
- vysvětlit strukturu, výstavbu a obsah textu,
- popsat odchylky od užívané normy mluveného jazyka
- popsat postavení mluveného jazyka ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ minimálně na úrovni B2/C1.

KNJ/LIT1 Německá literatura od počátků po klasiku 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS

Cíle: V přednáškách získají studující přehled o vývoji německé literatury od jejích počátků až po výmarskou
kulturu, přičemž důraz bude kladen na literaturu osvícenství, Bouře a vzdoru a klasiky. V seminářích se naučí
aplikovat získané poznatky při rozboru reprezentativních děl formou skupinové práce a dílčích referátů.
Způsobilosti: Přehled o vývoji německé literatury od jejích počátků až po klasiku. Schopnost samostané vědecké
práce a adekvátní prezentace vědeckých poznatků. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/LIT2 Německá lit. od romant.po fin de siécle 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: V přednáškách získají studující přehled o vývoji německé literatury od romantiky po pluralismus literárních
směrů na konci 19. století. V seminářích se naučí aplikovat získané poznatky při rozboru reprezentativních děl
formou skupinové práce a dílčích referátů, dokáží zařadit literární dílo do kontextu doby i autorské poetiky.
Způsobilosti: Přehled o vývoji německé literatury od romantiky po pluralismus literárních směrů na konci 19.
století. Schopnost samostané vědecké práce, interpretace literárního textu a adekvátní prezentace vědeckých
poznatků. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/LIT3 Německy psaná literatura z českých zemí 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V přednáškách se studující seznámí s vývojem německy psané literatury z českých zemí od vrcholného
středověku až po interkulturní literaturu. Důraz bude kladen na pražskou německou literaturu. V seminářích se
naučí zařadit analyzované dílo do dobového kontextu a poukázat na jednotlivá topoi německy psané literatury
na našem území.
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Způsobilosti: Přehled o vývoji německy psané literatury z českých zemí od vrcholného středověku až po inter-
kulturní literaturu. Schopnost samostané vědecké práce, interpretace literárního textu a adekvátní prezentace
vědeckých poznatků. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/LPN Literárněvědná propedeutika 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl semináře spočívá v prohloubení a rozšíření znalostí, které studenti doposud získali v oblasti literární vědy,
z tohoto důvodu se důrazně doporučuje navštěvování semináře LPN. Základními tematickými okruhy semináře
je detailní seznámení s nejdůležitějšími literárněvědnými metodami a teoriemi a oblast dramatu (stavební prvky,
dramaturgické pojmy, působení dramatu, rozhlasová a televizní hra).
Způsobilosti: Student je schopen - popsat metodologii - definovat terminologii literární vědy - popsat historický
vývoj literatury. Předpoklady: Studenti získají a) přehled o nejdůležitějších epochách dějin německy psané
literatury, zabývají se b) otázkami literární vědy a získají c) základní poznatky k oblastem lyriky, prózy a
dramatu, které využijí při prvních samostatných literárních analýzách v oblastech lyriky a prózy a také v praxi.

KNJ/MED Média ve výuce cizích jazyků 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je didaktizace fenoménu ”multimédia”. Obrovský rozmach těchto technologií vý-
razně ovlivňuje i výukové trendy ve školství a s tím spojenou potřebu ”kompetentnosti” vyučujících. Studenti
zapsaní v tomto předmětu získají obecný teoretický přehled o aktuálním stavu a praktickou zkušenost s di-
daktickou pomůckou ”multimédium”. Způsobilosti: Studenti získají obecný teoretický přehled o aktuálním
stavu a praktickou zkušenost s didaktickou pomůckou ”multimédium”. Získané způsobilosti absolvováním tohoto
předmětu:
- užívá odbornou terminologii;
- vysvětlí strukturu a využití multimédií ve výuce;
- sestaví část výukové hodiny s využitím multimédií;
- porovná a posoudí kladné resp. záporné aspekty jednotlivých multimédií;
- aplikuje multimédia ve výuce;
- vyhledá a zdůvodní informace s ohledem na využití multimédií ve výuce;
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.
Student má znalosti:
- práce na PC;
- práce se základními programy MS Office (Word, PowePoint, a.j.);
- práce s některým s internetových prohlížečů (Explorer, Mozilla, Google a.j.);
- práce s jednoduchými instalacemi SW, HW;
- práce s aktuálním SW (Skype, ICQ, a.j.)
- práce s DVD přehrávači;
- práce s MP3 přehrávači atd.
- práce s interaktivní tabulí

KNJ/MOS Morfo-syntaktická cvičení 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je procvičit a prohloubit látku, která byla obsahem bakalářského studia především v před-
mětech Morfologie 1 a 2 a Syntax. Látka bude systematicky procvičována na složitějším jazykovém materiálu,
v případě potřeby bude objasněna příslušná teorie. Těžiště předmětu je ale v opakování, prohlubování a pro-
cvičování. Tematická náplň předmětu se bude částečně řídit potřebami a požadavky studentů. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- pracovat se složitými větnými strukturami,
- chápat strukturu složitějších vět,
- teoretické znalosti z oblasti syntaxe prakticky aplikovat.
Předpoklady: Student má jazykovou úroveň B2/C1.

KNJ/MRF1 Morfologie 1 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvedení do problematiky slovních druhů a německé konjugace a deklinace. Bezpečné zvládnutí časování
pravidelných a nepravidelných sloves, skloňování podstatných jmen a užití členu. Určování gramatických kate-
gorií.
Způsobilosti: Student od sebe rozliší slovní druhy, určí gramatické kategorie sloves a jmen, osvojí si obtížnější
jevy morfologie sloves (nepřímá řeč, vyjadřování modality) a jmen (kolísání v rodě, skloňování vlastních jmen),
správně užívá členy, vyvaruje se negativní interference s češtinou. Předpoklady: Student má znalost NJ na
úrovni B1 a vyšší.

KNJ/MRF2 Morfologie 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení s deklinací adjektiv, zájmen a číslovek a problematikou nesklonných slovních druhů. Aplikace
znalostí morfologie v mluveném i psaném projevu, orientace v příslušné odborné literatuře.
Způsobilosti: Student odliší slovní druhy v němčině, doplní deklinační koncovky adjektiv, zájmen a číslovek,
orientuje se v nesklonných slovních druzích. Je schopen využít znalosti morfologie v praxi, orientuje se v dostupné
odborné literatuře.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/MVED1 Metodika vědecké práce 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V semináři je student seznamován se základními metodami a náležitostmi vědecké práce. Absolvent by měl
samostatně zvládnout rešerši literatury k vybranému tématu v bibliografiích, knihovnách i v elektronických in-
formačních zdrojích, měl by si osvojit formální náležitosti odborného textu (poznámkový aparát, práce s citacemi
apod.) a být schopen samostatného stylizování odborného textu v němčině v rámci jednotlivých žánrů (exposé,
referát, recenze, studie, monografie, seminární/bakalářská práce apod.). Dále se budou semináře věnovat různým
technikám čtení, vytváření excerpt, hlavním slovníkům a příručkám apod. Způsobilosti: Student/ka ovládá
teoretické zásady vědecké práce (základní metody, formální náležitosti,rešerše literatury, citace). Je schopen sa-
mostatného stylizování odborného textu v němčině v rámci jednotlivých žánrů. Předpoklady: Student má
znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/MVED2 Metodika vědecké práce 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs navazuje na předmět KNJ/MVED1 - Metodika vědecké práce 1. Cílem předmětu je samostatná tvůrčí
práce studentů v oborech pěstovaných na katedře německého jazyka. Úvodní tři semináře jsou zaměřeny obecně
na základní metodologické problémy (kritika, interpretace, komparace, kvantitativní metody apod.). Ostatní
výuka se realizuje formou 4 blokových seminářů věnovaných specifikám jednotlivých disciplín - jazykověda,
literární věda, didaktika a historie. Studenti se do těchto seminářů rozdělí podle zaměření své bakalářské práce,
v případě zájmu mohou samozřejmě absolvovat i semináře ostatních disciplín. V rámci předmětu jsou realizovány
také individuální konzultace bakalářských prací. Způsobilosti: Student/ka je schopen samostatné tvůrčí vědecké
práce, získá povědomí o specifikách jednotlivých disciplín jazykověda, literární věda, didaktika a historie, profiluje
se dle tématu své bakalářské práce. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší. Základní
poznatky k teorii psaní vědecké práce v návaznosti na předmět MVED1.

KNJ/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Absolvovat 1 týden blokové náslechové praxe, hospitovat v 5 vyučovacích hodinách na vybraných typech
ZŠ a SŠ. Seznámit se se s různými aspekty pedagogického procesu, sledovat a analyzovat různé didaktické
postupy a medody v těchto hodinách, účastnit se jejich důkladných rozborů s vyučujícími a aplikovat získané
teoretické znalosti v praxi. Způsobilosti: Student/ka provede ústní í písemné hodnocení pěti náslechových
hodin,vede pedagogický deník, hospitační protokoly ze všech náslechových hodin a zpracuje krátký projekt (popis
a analýza jednoho z aspektů práce pedagoga v hodině NJ). Ověří si platnost aktuálních didaktických kritérií při
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rozboru jednotlivých hodin německého jazyka, rozpozná a zhodnotí jaké metody a didaktické postupy učitelé/ky
v náslechových hodinách použili/y a ty pak popř. aplikuje a používá v rámci své výstupové pedagogické praxe.
Předpoklady: Teoretické znalosti lingvistických, pedagogických - didaktických a psychologických zásad výuky
cizích jazyků.

KNJ/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Absolvovat 1 týden blokové náslechové praxe, hospitovat v 5 vyučovacích hodinách na vybraných typech
ZŠ a SŠ. Seznámit se se s různými aspekty pedagogického procesu, sledovat a analyzovat různé didaktické
postupy a medody v těchto hodinách, účastnit se jejich důkladných rozborů s vyučujícími a aplikovat získané
teoretické znalosti v praxi. Způsobilosti: Student/ka provede ústní í písemné hodnocení pěti náslechových
hodin,vede pedagogický deník, hospitační protokoly ze všech náslechových hodin a zpracuje krátký projekt (popis
a analýza jednoho z aspektů práce pedagoga v hodině NJ). Ověří si platnost aktuálních didaktických kritérií při
rozboru jednotlivých hodin německého jazyka, rozpozná a zhodnotí jaké metody a didaktické postupy učitelé/ky
v náslechových hodinách použili/y a ty pak popř. aplikuje a používá v rámci své výstupové pedagogické praxe.
Předpoklady: Teoretické znalosti lingvistických, pedagogických - didaktických a psychologických zásad výuky
cizích jazyků.

KNJ/NJ Německý jazyk 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: ZS

Cíle: Student zjistí svoje gramatické znalosti a vyrovná svoji úroveň komunikativní kompetence. (Rozdíly mezi
studenty, kteří si zvolili němčinu jako vedlejší sloup, a studenty němčiny v hlavním sloupu). Upevní si základy
jazyka, zdokonalí řečové dovednosti a osvojí si jazykové prostředky v rozsahu povinné literatury. Student dosáhne
úrovně B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Způsobilosti: Zdokonalení všech řečových dovedností a dosažením úrovně B 1+ Společného evropského referenč-
ního rámce pro jazyky získá student potřebný základ pro plynulý přechod do studia němčiny jako hlavního
sloupu. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni A2 a vyšší.

KNJ/NJD4 Německý jazyk s didaktikou 4 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Zkvalitnit a upevnit gramatické jevy a rozvíjet aktivní slovní zásobu v mluveném i písemném projevu.
Upevňovat návyky správné výslovnosti.Práce s odborným textem.
Dosažení jazykové úrovně B1.2. Rozvoj didaktické kompetence v počáteční výuce NJ.
Způsobilosti: Student si osvojí základy práce s odborným textem, čte a překládá s pomocí slovníku. Dokáže se
orientovat zejména v pedagogické literatuře.Je schopen vybrat klíčová slova, číst a studovat odborné knihy v
německém originále. Vyhledá vhodnou německou literaturu, přeloží text a sestaví slovník termínů, prezentuje
výsledky své práce.Odbornou literaturu v originále využije např. při tvorbě diplomové práce. Předpoklady:
Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se doporučuje splnění předmětu KNJ/NJD3.

KNJ/NJPX Němčina v praxi 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenta s oblastí běžné komunikace v německém jazyce, uvést studenta do kulturního pro-
středí německy mluvících zemí, seznámit studenta se životem v německy mluvících zemích. Vybavit studenta
interkulturními kompetencemi. Seznámit studenta s němčinou v běžném každodenním životě. Vybavit studenta
kompetencemi v oblasti mezinárodních kontaktů a jejich navazování, organizace přeshraničního partnerství a
akcí s ním spojených apod. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- domluvit se v každodenní situaci v německém či rakouském prostředí
- používat německý jazyk přirozeně a plynule
- použít v dané situaci příslušnou stylistickou rovinu jazyka
- používat přirozeně běžné obraty a moderní formy jazyka
- spolupracovat s německými a rakouskými institucemi, úřady apod.
- zhodnotit specifika života v německém a rakouském prostředí
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Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni A2 a vyšší.

KNJ/NPG Novověká paleografie pro germanisty 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je podat základní teoretický výklad o vývoji písma od středověku do 20. století a především
po praktické stránce naučit studenty číst německé texty v kurentu. Způsobilosti: Absolvent kurzu ovládá a
aktivně používá paleografickou terminologii, určí typ písma a časově ho zařadí, rozezná a správně interpretuje
nejčastěji používané zkratky. Samostatně přečte středně obtížné česky a německy psané texty z 15.-20. století.
Předpoklady: Kurz není vhodný pro dysgrafiky.

KNJ/ODBJ Odborný německý jazyk 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studující do četby středně obtížných ekonomických textů a naučit je zásadám práce
s odborným textem. Prostřednictvím textů se studující blíže seznámí i s ekonomickou realitou ČR a německy
mluvících zemí. Způsobilosti: Studující získají dovednost porozumět psanému i mluvenému odbornému textu
střední obtížnosti a obohatí si slovní zásobu o výrazové prostředky odborného, převážně hospodářského jazyka.
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/PAT Překladatelský a tlumočnický seminář 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je naučit studenty oboustranně přeložit text a teoreticky se orientovat v problema-
tice překladu. Seznámení s překladatelskými postupy a nároky kladenými na práci překladatele a tlumočníka.
Způsobilosti: Studentem získané způsobilosti absolvováním tohoto předmětu:
- užívá rozšířenou slovní zásobu;
- hovoří plynule v cizím jazyce;
- provede oboustranný překlad;
- oboustranně tlumočí na poloprofesionální úrovni;
- aplikuje získané vědomosti v praxi;
- vyhledá informace spojené s aktuálně řešeným tématem pomocí internetu;
- opíše v cizím jazyce neznámé pojmy spojené s překladem. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni
C1 a vyšší.
Student má znalosti:
- všeobecný přehled (historie, umění, politika, sport, technika, atd.);
- komunikativní schopnosti;
- gramatiky ČJ.

KNJ/PCJ Praktická cvičení jazyková 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: ZS

Cíle: Student dál rozšíří svoje produktivní i receptivní jazykové kompetence. Metodou procvičování dosáhne hlub-
šího osvojení jazyka. Student se zabývá německým jazykem na úrovni B1+ Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky v mluveném i písemném projevu. Kurz je určen studentům hlavního sloupu.
Způsobilosti: Student/ka ovládá německý jazyk na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Je schopen popsat a zhodnotit aktuální situaci v politickém, společenském a kulturním dění německy
mluvících zemí.
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni B1+ a vyšší (v mluveném i písemném projevu).

KNJ/PDNZ Přehled dějin německy mluvících zemí 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je podat základní přehled dějin Německa, Rakouska a Švýcarska s důrazem na pochopení
souvislostí, zejména těch, které nacházejí dodnes svůj odraz v historické ”paměti” těchto národů. Způsobilosti:
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Student se orientuje v základní chronologii historického vývoje jednotlivých německy mluvících zemí a reflek-
tuje jejich vzájemnou provázanost. Vysvětlí historické příčiny různých událostí i současných společenských a
politických jevů. Předpoklady: Znalosti na úrovni středoškolského dějepisu.

KNJ/PEPS Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pod vedením vybraných pedagogů SŠ absolvovat 2 týdny blokové praxe, provést 10 hodin přímé výuky,
osvojujit si schopnost využívat získané teoretické znalosti v praxi a všestranně se seznámit s přípravou učitele na
vyučovací proces. Způsobilosti: Studenti/tky si ověří, zda dovedou své teoretické znalosti z lingvistické, didak-
tické a psychologické oblasti použít ve své vlastní výstupové praxi v hodinách německého jazyka. Předpoklady:
Teoretické i simulované praktické znalosti lingvistických, pedagogických/didaktických a psychologických zásad
výuky cizích jazyků.

KNJ/PEPZ Pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pod vedením vybraných pedagogů ZŠ absolvovat 2 týdny blokové praxe, provést 10 hodin přímé výuky,
osvojujit si schopnost využívat získané teoretické znalosti v praxi a všestranně se seznámit s přípravou učitele
na vyučovací proces.
Způsobilosti: Studenti/tky si ověří, zda dovedou své teoretické znalosti z lingvistické, didaktické a psychologické
oblasti použít ve své vlastní výstupové praxi v hodinách německého jazyka. Předpoklady: Teoretické i si-
mulované praktické znalosti lingvistických, pedagogických/didaktických a psychologických zásad výuky cizích
jazyků.

KNJ/PJAR Praktický jazyk a reálie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vyrovnat a utřídit dosavadní znalosti německého jazyka. Rozvíjet komunikační kompetence studentů.
Rozšířit aktivní a pasivní slovní zásobu. Prohloubit znalosti gramatického systému jazyka a německých reálií
prostřednictvím práce s autentickými texty, audio- a videonahrávkami. Způsobilosti: Student se orientuje v
systému německého jazyka, ovládá slovní zásobu probraných tematických okruhů a dokáže ji používat v běž-
ných komunikačních situacích, čte s porozuměním, vyhledá potřebné informace i ve složitě strukturovaných
cizojazyčných textech. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/PJAR1 Praktická jazyková cvičení a reálie 1 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: LS

Cíle: Student upevňuje a prohlubuje dosud získané jazykové kompetence na jazykové úrovni B2 dle Evropského
jazykového rámce. Metodou procvičování dosáhne hlubšího osvojení jazyka. Dále rozšiřuje slovní zásobu vychá-
zející ze základních konverzačních témat. Po absolvování kurzu student rozumí téměř všemu (mluvený i psaný
projev rodilého mluvčího), dokáže shrnout získané informace, vysvětlit, argumentovat a případně interpretovat
a předat získané informace dále. Pozornost je věnována zejména rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení řečové
dovednosti, mluvení a poslechu.
Způsobilosti: Student/ka si upevní a rozšíří dosud získané jazykové kompetence. Metodou procvičování dosáhne
hlubšího osvojení jazyka ve všech jeho oblastech, s důrazem na poslech s porozuměním a mluvený projev.
Pracuje s autentickými materiály, dokáže interpretovat a předat dále získané informace. Předpoklady: Student
má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/PJAR2 Praktická jazyková cvičení a reálie 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Jürgen Ehrenmüller možný semestr: ZS

Cíle: Student rozšiřuje dosud získané jazykové kompetence na jazykové úrovni B2 dle Evropského jazykového
rámce, zejména slovní zásobu vycházející z oblasti reálií. Pozornost je věnována zejména rozšiřování slovní zásoby
a rozvíjení řečové dovednosti mluvení a čtení. Vše v návaznosti na dovednosti získané v rámci předmětu PJAR1.
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Způsobilosti: Student/ka dosáhl metodou procvičování hlubšího osvojení jazyka, (vše v návaznosti na dovednosti
získané v rámci předmětu PJAR1), zejména pak řečových dovedností mluvení a čtení.
Rozšířil si slovní zásobu, je schopen pracovat s multimédi, orientuje se v německých reáliích.
Dosáhl jazykové úrovně B2 dle Evropského jazykového rámce. Předpoklady: Vědomosti odpovídající absolvo-
vání předmětu KNJ/ PJAR1.
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/PJAR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: LS

Cíle: Student prohlubuje dosud získané jazykové kompetence na jazykové úrovni B2 dle Evropského jazykového
rámce. Důraz je kladen zejména na jazykovou dovednost psaní (Práce s texty různých jazykových stylů, vlastní
tvorba formou domácí přípravy) a témata související s reáliemi německy mluvících zemí. Student kriticky zhod-
notí fenomény z oblasti D-A-CH reálií pomocí autentických materiálů. Způsobilosti: Prohloubení a procvičení
vědomostí získaných v předmětu PJAR2; aplikace teoretických poznatků na vyšší jazykové úrovni s důrazem na
jazykovou dovednost psaní. Interpretuje a dále zprostředkovává informace k D-A-CH reáliím, používá autentické
materiály.
Předpoklady: Jazykové dovednosti získané v rámci předmětu PJAR2
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/PJAR4 Praktická jazyková cvičení a reálie 4 2 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Jürgen Ehrenmüller možný semestr: ZS

Cíle: Student zdokonalí všechny řečové dovednosti Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben a získá znalosti na jazy-
kové úrovni B2+/C1 dle Společného Evropského jazykového rámce. Student opakuje a systematicky procvičuje
nejdůležitější gramatické jevy a formy. Prohlubuje slovní zásobu, a piluje správnou výslovnost. Způsobilosti:
Student/ka upevnil a rozšiřil dosud docílené jazykové kompetence ve všech oblastech studia německého jazyka
(všechny řečové dovednosti, slovní zásoba, gramatika, výslovnost). Seznámil se s rozmanitostmi učebních strate-
gií. Dosáhl jazykové úrovně B2+/C1 dle Společného Evropského jazykového rámce. Předpoklady: Dovednosti
v návaznosti na předmět PJAR3.
Student má znalost NJ na úrovni B2+/C1 a vyšší.

KNJ/PJAR5 Praktická jazyková cvičení a reálie 5 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Jürgen Ehrenmüller možný semestr: LS

Cíle: Student rozšiřuje dosud získáné jazykové kompetence, metodou procvičování dosáhnout hlubšího osvojení
jazyka na vyšší úrovni, v návaznosti na předměty PJAR1-4. Student pracuje s materiály na jazykovou úroveň
C1 dle Evropského jazykového rámce a je následně testován z naučeného. Způsobilosti: Studejnt/ka dosáhl
hlubšího osvojení jazyka, v návaznosti na dovednosti získané v předmětech PJAR1-4. Dosáhl jazykové úroveně
C1 dle Evropského jazykového rámce v mluveném i písemném projevu. Předpoklady: Dovednosti v návaznosti
na předměty PJAR1-4. Jazyková úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce.

KNJ/PNL Pražská německá literatura 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V seminářích si studující procvičí práci s textem z pražské německé literatury, naučí se zařadit analyzované
dílo do dobového kontextu a zároveň charakterizovat příslušný estetický koncept.
Způsobilosti: Schopnost samostané vědecké práce, interpretace literárního textu a adekvátní prezentace vědec-
kých poznatků. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2+ a vyšší.

KNJ/PPP Příprava na pedag. praxi 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: LS

Cíle: Připravit se prakticky na vlastní výstupovou praxi,umět podat a přijmout zpětnou vazbu ve studijní
skupině; zvládat obecné modely komunikace v určité didaktické situaci. Podpořit schopnost sebereflexe jako
základního předpokladu vlastního profesního růstu.
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Způsobilosti: Student/ka se připraví na vlastní výstupové hodiny na ZŠ a SŠ, osvojí si schopnost analyzovat
vyučovací hodiny na videozáznamech a simulované vyučovací sekvence hodiny německého jazyka dle platných
didaktických zásad výuky cizích jazyků. Najde přednosti výuky i lindvodidaktické chyby v simulovaných výstu-
pech svých i svých kolegů a navrhne postupy k jejich nápravě,provede jejich následnou evaluaci. Předpoklady:
Teoretické i částečně simulované praktické znalosti lingvistických, pedagogických/didaktických a psychologických
zásad výuky cizích jazyků.

KNJ/PPPZ Příprava na pedag. praxi na ZŠ 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Eva Salcmanová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je praktická příprava studenta na jeho vlastní pedagogickou praxi. Student si v rámci
semináře vyzkouší propojit teoretické i praktické poznatky z předchozího studia (např. z předmětů Reflexe a
hodnocení kvality výuky a Obecná didaktika pro základní školy či z předmětů oborově-didaktických jako je
např. Didaktika německého jazyka pro ZŠ 1 nebo Aplikovaná didaktika). Důraz je kladen na rozvoj kompetencí
komunikačních, didaktických, organizačních, řídících a diagnostických. Student si osvojí přehled jevů a činností,
jejichž správné použití může rozhodujícím způsobem ovlivnit výsledek práce učitele i žáků. Student se orientuje
v základních školských dokumentech (MŠMT), ve spektru učebnic německého jazyka určených různým typům a
stupňům škol. V rámci seminářů realizují studenti vlastní vyučovací jednotku a simulují tak situaci podobnou
reálnému vyučování. Následně dochází k reflexi a hodnocení, vnímané jako příprava na následnou pedagogickou
praxi. Způsobilosti: Student/ka se připraví na vlastní výstupové hodiny na ZŠ a SŠ, osvojí si schopnost
analyzovat vyučovací hodiny na videozáznamech a simulované vyučovací sekvence hodiny německého jazyka dle
platných didaktických zásad výuky cizích jazyků. Najde přednosti výuky i lindvodidaktické chyby v simulovaných
výstupech svých i svých kolegů a navrhne postupy k jejich
nápravě,provede jejich následnou evaluaci. Předpoklady: Teoretické i částečně simulované praktické znalosti
lingvistických, pedagogických/didaktických a psychologických zásad výuky cizích jazyků.

KNJ/PRGR Seminář gramatiky C1+ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalost složitějších větných struktur a získanou znalost procvičit na složi-
tějším jazykovém materiálu. Student je tedy schopen po absolvování předmětu pracovat se složitými větnými
strukturami na úrovni C1+, chápat strukturu složitějších vět. Studující procvičuje teoretické znalosti z oblasti
morfologie a syntaxe prakticky, aplikuje je při vytváření složitějších jazykových struktur. V semináři se pracuje
nejen se složitějšími větnými strukturami, ale i se širší a složitější slovní zásobou. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
- pracovat se složitými větnými strukturami na úrovni C1,
- chápat strukturu složitějších vět,
- teoretické znalosti z oblasti syntaxe prakticky aplikovat při vytváření složitějších jazykových struktur. Před-
poklady: Student má jazykovou úroveň B2/C1.

KNJ/PRODT Překlad odborného textu 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je naučit studující oboustranně překládat středně obtížný odborný text a osvojit si zásady
práce se slovníky v tištěné i elektronické podobě. Způsobilosti: Studující získají dovednost porozumět psanému
i mluvenému odbornému textu střední obtížnosti a obohatí si slovní zásobu o výrazové prostředky odborného,
převážně hospodářského jazyka. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.
Student má znalosti:
- všeobecný přehled (historie, umění, politika, sport, technika, atd.);
- komunikativní schopnosti;
- gramatiky ČJ.

KNJ/PRTLS Překladatelský a tlumočnický seminář 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je naučit překládat a tlumočit oboustranně psané i mluvené texty, které se v překladatelsko-
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tlumočnické praxi zvláště často vyskytují. Studující si dále osvojí zásady práce se slovníky v elektronické i tištěné
podobě.
Způsobilosti: Studentem získané způsobilosti absolvováním tohoto předmětu:
- užívá rozšířenou slovní zásobu;
- hovoří plynule v cizím jazyce;
- provede oboustranný překlad;
- oboustranně tlumočí na poloprofesionální úrovni;
- aplikuje získané vědomosti v praxi;
- vyhledá informace spojené s aktuálně řešeným tématem pomocí internetu;
- opíše v cizím jazyce neznámé pojmy spojené s překladem. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni
C1 a vyšší.
Student má znalosti:
- všeobecný přehled (historie, umění, politika, sport, technika atd.);
- komunikativní schopnosti na vysoké úrovni;
- gramatiky ČJ.

KNJ/RET Rétorika 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se seznámí se teoretickými základy rétoriky. Po absolvování kurzu se bude schopen vyjadřovat
kultivovaným způsobem přiměřeným dané komunikační situaci, sestavit útvar mluveného projevu podle rétoric-
kých pravidel a realizovat jej v souladu s ortoepickou normou, s důrazem na správné intonování a frázování. V
oblastech argumentace a diskuze se student naučí být přesvědčivý a stručný a adekvátně používat gestikulaci a
mimiku.
Způsobilosti: Student/ka ovládá teoretické základy rétoriky, kultivovaným způsobem se vyjadřuje v dané komu-
nikační situaci, je schopen sestavit útvar mluveného projevu podle daných pravidel a zrealizovat jej v souladu s
ortoepickou normou, s důrazem na správné intonování a frázování. Předpoklady: Student má znalost NJ na
úrovni B2 a vyšší.

KNJ/RHPG Reg.-hist. proseminář pro germanisty 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je zprostředkovat základní terminologii a po praktické stránce připravit na vlastní regionálně-
historický výzkum. V rámci kurzu bude též podán přehled německy i česky psané vlastivědné literatury západních
Čech. Způsobilosti: Absolvent ovládá základní historickou terminologii, samostatně vyhledá relevantní pra-
meny a literaturu k zvolenému tématu, provede jejich základní historickou kritiku a odpovídajícím způsobem
je interpretuje, popřípadě didakticky využíje. Předpoklady: Předmět je přednostně určen studentům, kteří
si zadají diplomovou práci regionálně-historického zaměření, může být však užitečný i pro současné či budoucí
učitele v tzv. pohraničí.

KNJ/RSL Rakouská a švýcarská literatura 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Přednášky zprostředkovávají znalosti rakouské a švýcarské literatury 20. století od Vídeňské moderny po
texty Maxe Frische a Friedricha Dürrenmatta. Způsobilosti: Schopnost orientace v nejdůležitějších etapách
rakouské a švýcarské literatury 20. století, schopnost zařadit literární texty do příslušného dobového kontextu.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2+ a vyšší.

KNJ/SLIT1 Německá literatura do roku 1945/49 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s oblastí německy psané literatury od přelomu století až do konce 2. světové války.
Prohloubit znalosti o daném období. Získat orientaci v současné literatuře německy mluvících zemí. Prohloubit
analytické a interpretační kompetence. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- popsat specifika německy psané literatury od přelomu století až do konce 2. světové války
- analyzovat klíčové problémy daného období
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- analyzovat a interpretovat texty patřící k literatuře od přelomu století do konce 2. světové války
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/SLIT2 Německá literatura od roku 1945/49 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s tématem a tendencemi německy psané literatury od konce 2. světové války až do
současnosti. Uvést studenty do témat rakouské a švýcarské literatury po roce 1945. Vytvořit kompetenci zařazení
literárních děl do souvislostí kulturních a sociálně-historických. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- popsat specifika německy psané literatury od konce 2. světové války až do současnosti
- analyzovat klíčové problémy daného období
- analyzovat a interpretovat texty patřící k literatuře od konce 2. světové války až do současnosti
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/SLT1Z Německá literatura do roku 1945/49 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studující získají přehled o literatuře, autorech a dílech první poloviny 20. století. Čtou reprezentativní
texty ze seznamu literatury ke státním závěrečným zkouškám. V seminářích se kromě procvičování literárně-vědné
interpretace učí i didaktizaci jazykově relevantních literárních textů, jejichž fungování ve výuce si vyučující ověřila
při kurzech na základních školách. Konvolut těchto textů je obsažen v níže uvedené učebnici Deutschsprachige
Literatur in Lesetexten. (Texty vhodné k didaktizaci literatury jsou uvedeny na konci přednáškových bloků; od
ostatních textů jsou odděleny středníkem.) Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- popsat specifika německy psané literatury od přelomu století až do konce 2. světové války
- analyzovat klíčové problémy daného období
- analyzovat a interpretovat texty patřící k literatuře od přelomu století do konce 2. světové války
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/SLT2Z Německá literatura od r. 1949 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s tématem a tendencemi německy psané literatury od konce 2. světové války až do
současnosti. Uvést studenty do témat rakouské a švýcarské literatury po roce 1945. Vytvořit kompetenci zařazení
literárních děl do souvislostí kulturních a sociálně-historických. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- popsat specifika německy psané literatury od konce 2. světové války až do současnosti
- analyzovat klíčové problémy daného období
- analyzovat a interpretovat texty patřící k literatuře od konce 2. světové války až do současnosti
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/SOLIN Sociolingvistika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do němčiny jako pluricentristického jazyka, seznámit je se základními
znaky německé, rakouské a švýcarské varianty. Dalším cílem je vybavit studenty znalostmi o členění jazyka z
hlediska regionálního, sociálního a situačního. Kromě základní charakteristiky určitých variet bude věnována
pozornost didaktizaci vybraných témat pro výuku na ZŠ. Tento úkol spočívá např. v prezentaci konkrétních her
a výběru vhodných cvičení na rozšíření slovní zásoby žáků, dále ve využití multimédií a internetu při ukázkách
dialektů, využití scének pro osvojení jednoduchých obratů a pozdravů či návrhu relevantních projektových témat
v oblasti reálií německy mluvících zemí. Způsobilosti: Student je schopen:
- vysvětlit a rozlišit charakteristické znaky spisovných variant německého jazyka,
- charakterizovat a srovnat znaky jednotlivých variet v rámci jedné spisovné varianty,
- provést rozbor vybraných textů různých variant/variet.
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Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.

KNJ/STML Směry a teorie moderní lingvistiky 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zopakování a upřesnění znalostí v oblasti základní lingvistické teorie. Především je však
obsahem a cílem předmětu seznámit studenty s ”menšími” ale zásadními lingvistickými disciplínami, směry a
hypotézami, které v rámci studia dostávají většinou jen minimální prostor. Studenti si vyberou jeden lingvistický
směr, který je pro ně zajímavý, a o něm referují ostatním ve skupině. Následně je diskutována souvislost s ”kla-
sickými” disciplínami a aktuálnost jmenovaného směru. V rámci semináře jsou studenti motivováni k samostatné
práci s odbornou literaturou a ke kritickému způsobu uvažování.
Způsobilosti: Student je schopen:
- analyzovat odbornou literaturu
- provést kritiku a porovnání odborného textu
- definovat základní termíny lingvistiky Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia
NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni B2/C1 a vyšší.

KNJ/STX Syntax 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Dr. phil. Michaela Voltrová možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty teoretickými znalostmi o stavbě německé věty. Získat potřebné dovednosti pro správné
tvoření a užívání vět v ústní i písemné komunikaci. Studenti se seznámí s hlavními rysy a principy valenční
gramatiky. Během celého semestru je zároveň teoretické vědění aplikováno prakticky - studenti procvičují v
seminářích tvorbu složitějších větných konstrukcí Způsobilosti: Studenti si zautomatizují větné struktury,
slovosled, valenci sloves, použití spojovacích výrazů. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2/C1 a
vyšší.

KNJ/STYLT Stylistické aspekty textu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Jürgen Ehrenmüller možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií stylistiky a příbuzných disciplín. Uvést
studenty do analýzy psaného i mluveného textu (nejen po stránce stylistické). Způsobilosti: Studenti jsou
schopni
- popsat a definovat základní terminologii stylistiky a příbuzných disciplín
- analyzovat psané i mluvené texty nejen po stránce stylistické
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.

KNJ/SZ Závěrečná státní zkouška z němčiny 0 kr. Szv

Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert možný semestr: LS

Cíle: Ověřit znalosti a dovednosti nabyté v jednotlivých předmětech studijního programu (Jazykovědných, lite-
rárněvědných i didaktických). Způsobilosti: Student je schopen popsat terminologii jazykovědné, literární a
didaktické oblasti na úrovni odpovídající závěru studia.
Student je schopen prokázat znalosti všech oblastí, které zahrnují celý průběh studia - a to za použití německého
jazyka na odpovídající úrovni.
Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni. Student
má znalost NJ na úrovni C2 a vyšší.

KNJ/UCDIZ Analýza učebnic NJ na ZŠ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Julia Wittmann, B. A. možný semestr: ZS

Cíle: Student se orientuje v problematice analýzy učebních materiálů (funkce, jazyková úroveň, kritéria výběru).
Seznámí se s učebními materiály českých a německých nakladatelství. Získá přehled o nejpoužívanějších sou-
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borech v České republice a o aktuálních trendech při tvorbě výukových materiálů pro ZŠ. Pomocí interaktivní
tabule se student seznámí i s digitálními materiály do výuky a vyzkouší různé formy digitálních cvičení. Způso-
bilosti: Student se orientuje v problematice analýzy učebních materiálů, má přehled o nejpoužívanějších učebních
souborech (česká i německá nakladatelství). Používá interaktivní tabuli s nejrůznějšími digitálními materiály a
sleduje tak aktuální trendy v tvorbě výukových materiálů pro ZŠ a SŠ. Předpoklady: Student/ka má obecný
přehled o jednotlivých jazykových úrovní (B1-C1) dle Společného evropského jazykového rámce.

KNJ/UDČN Úvod do dějin německo-českých vztahů 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je nastínit historické příčiny česko-německého konfliktu, který vyvrcholil tragickými událostmi
let 1938-1946 a dodnes je součástí české i německé (a rakouské) kolektivní paměti. Vyučující poskytne základní
penzum znalostí a záměrně více (často protichůdných) interpretací téhož jevu či události. Studenti jsou tak vedeni
k pochopení odlišných postojů, k vytvoření vlastního názoru a k tomu, aby ho dokázali fundovaně obhájit v
diskusi. Způsobilosti: Student se orientuje v historických událostech a jevech, které souvisí se soužitím Čechů
a Němců na území dnešní České republiky a umí vysvětlit příčiny vzájemných konfliktů. Analyzuje a kriticky
interpretuje dobově podmíněné představy a dokumenty. Je schopen zaujmout a argumentačně podložit vlastní
stanovisko v diskusi na toto téma (zejména k problematice tzv. odsunu Německého obyvatelstva z Československa
po druhé světové válce). Předpoklady: Základní historické znalosti na úrovni středoškolského dějepisu.

KNJ/UGE Úvod do lingvistiky 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést do studia germanistiky, seznámit studenty s terminologií oboru a stratifikací němčiny, nastínit systém
lingvistických disciplín a upozornit na rozdíly mezi češtinou a němčinou.
Způsobilosti: Studenti získají přehled o všech jazykových disciplínách a jejich obsahu. Předpoklady: Student
má znalost NJ na úrovni B1 a vyšší.

KNJ/ULI Úvod do studia literatury 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tato disciplína studující připraví na systematickou práci s literárními texty ve vyšších ročnících. Cílové
poznatky budou zprostředkovány rozborem reprezentativních děl jednotlivých literárních estetik či poetik vý-
znamných autorek a autorů, akcentována bude současná německy psaná literatura.
Způsobilosti: Základní přehled o vývoji a struktuře literární vědy s akcentem na teorii literatury a dějiny německy
psané literatury 20. století. Zvládnutí metodiky literární teorie, schopnost interpretace literárního textu.
Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B1+ a vyšší.

KNJ/VJK1 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Krbůšková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je prvním z trojice předmětů, jejichž cílem je vybavit budoucího učitele prvního stupně teoretic-
kými znalostmi a jazykovými kompetencemi, které jsou nutné při přípravě a vedení kroužku německého jazyka
na prvním stupni základní školy. Cílem tohoto předmětu je prohloubit požadovanou vstupní jazykovou úroveň
studujících (min. A2/B1), výrazně zdokonalit jejich řečové dovednosti (zejména výslovnost) a předat studentům
základní teoretické znalosti a praktické rady z oblasti didaktiky německého jazyka. Seminář je zaměřen na rozvoj
gramatických kompetencí. Způsobilosti: Student/ka si rozšíří své dosavadní zkušenosti z pedagogické výstu-
pové praxe o další z mimoškolní výuky německého jazyka formou vedení jazykového kroužku. Ověří si v praxi
didaktické postupy a metody doporučené v přednáškáchy seminářích didaktiky NJ. Zároveň bude zkvalitněna
jazyková kompetence. Předpoklady: Německý jazyk na úrovni min. A2/B1.

KNJ/VJK2 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je druhým z trojice předmětů, jejichž cílem je vybavit budoucího učitele prvního stupně teoretic-
kými znalostmi a jazykovými kompetencemi, které jsou nutné při přípravě a vedení kroužku německého jazyka
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na prvním stupni základní školy. Cílem tohoto předmětu je prohloubit jazykovou úroveň studujících (tentokrát
se zaměřením na lexikální úroveň jazyka) a výrazně zdokonalit jazyk v oblasti výslovnosti, předat studentům
základní teoretické znalosti a praktické rady, jak vést podnětný, zábavný a motivující jazykový kroužek (tento-
krát se zaměřením na roli her ve výuce německého jazyka). Způsobilosti: Student/ka si rozšíří své dosavadní
zkušenosti z pedagogické výstupové praxe o další z mimoškolní výuky německého jazyka formou vedení jazyko-
vého kroužku. Ověří si v praxi didaktické postupy a metody doporučené v přednáškáchy seminářích didaktiky
NJ. Zároveň je zdokonalena jazyková kompetence. Předpoklady: Německý jazyk na úrovni min. A2/B1.

KNJ/VJK3 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Hana Menclová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je posledním z trojice předmětů, jejichž cílem je vybavit budoucího učitele prvního stupně teore-
tickými znalostmi a jazykovými kompetencemi, které jsou nutné při přípravě a vedení kroužku německého jazyka
na prvním stupni základní školy. Cílem tohoto předmětu je prohloubit jazykovou úroveň studujících (tentokrát
se zaměřením na syntaktickou oblast), výrazně zlepšit jejich řečové dovednosti a výslovnost, předat studentům
základní teoretické znalosti a praktické rady k tématu využití dětské literatury ve výuce německého jazyka.
Předmět zároveň shrnuje znalosti a dovednosti, které studenti získali během všech tří semestrů, a je zaměřen na
jejich praktickou aplikaci. Způsobilosti: Student/ka si rozšíří své dosavadní zkušenosti z pedagogické výstupové
praxe o další z mimoškolní výuky německého jazyka formou vedení jazykového kroužku. Ověří si v praxi didak-
tické postupy a metody doporučené v přednáškáchy seminářích didaktiky NJ. Zároveň je zdokonalena jazyková
kompetence. Předpoklady: Německý jazyk na úrovni min. A2/B1.
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22 KPG-Katedra pedagogiky

KPG/ANO Andragogika 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Dubec možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit účastníky: se základními pojmy a kategoriemi z oblasti andragogiky, s historií
vzdělávání dospělých u nás i ve světě, se základními dokumenty ovlivňujícími vzdělávání dospělých u nás i ve
světě, s designováním kurzů pro dospělé, s nástroji pro zjišťování vzdělávacích potřeb dospělých, s fázemi vývoje
skupin v čase a jejich vlivem na designování kurzů, s formulováním měřitelných cílů a praktickými pomůckami
pro jejich formulaci, s metodami vyplývajícími z cílů a použitelnými při vzdělávání dospělých, s prací s reflexí
během programů pro dospělé,
s jednotlivými evaluačními nástroji použitelnými při evaluaci kurzů pro dospělé, s konceptem skupinové dy-
namiky, s teoretickými základy jejích jednotlivých prvků (komunikace a interakce, cíle a normy, pozice a role,
atmosféra, podskupiny, vedení a stimulace, struktura(stavba) skupiny), se základními možnostmi lektorských
intervencí do těchto prvků během kurzů , se zákonitostmi učení s prožitkem, S didaktickým cyklem cíle, metody,
reflexe, evaluace, S psychologickými zákonitostmi prožitkového učení.
Způsobilosti: Student zpracuje vzdělávací projekt pro dospělé odpovídající probraným kritériím Předpoklady:
Znalost základních pedagogických disciplín.

KPG/AP Asistentská praxe 6 kr. Zp
13 [dnů/sem]

PhDr. Josef Levý možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti zažijí kontinuální práci učitele v jedné konkrétní třídě. Uvidí pokroky žáků, práci učitele při
zprostředkovávání nových poznatků, při rozvíjení klíčových kompetencí. Budou v roli asistentů, kteří s učitelem
spolupracuje. Zažijí i aktivity, které v daném období: prožívají žáci mimo prostor školy, prožívají rodiče ve
spolupráci se školou, prožívají učitelé v rámci učitelského týmu. Způsobilosti: Student získá:
1. Kontinuální představu o tom, jak vypadá práce v jedné školní třídě po dobu 3 měsíců.
2. Získá představu o výukových strategiích podporujících rozvoj klíčových kompetencí, vedoucích k naplňování
konkrétních očekávaných výstupů. Tyto získané poznatky a dovednosti využije v následujícím roce při výstupo-
vých praxích.
3. Seznámí se s konkrétní podobou Školního vzdělávacího programu.
4. Bude mít příležitost pracovat individuálně s jednotlivými žáky či malými skupinami žáků.
5. Získá možnost zúčastnit se mimoškolních aktivit se školní třídou.
6.Rozvine svoji schopnost reflektovat prožité a učit se z toho.
Předpoklady: Student zná základní poznatky o vyučování orientovaném na žáka, zná RVP pro ZV, umí pozorovat
a zapisovat své pozorování. Má absolvovány předměty PGNSB a PNPN2.

Podmiňující předměty: KPG/PGNSB nebo KPG/9PGBR

KPG/AVO Aktivity v oboru 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je skrze aktivní účast ve vybraném sociálním programu či skrze realizaci vlastního projektu
podpořit identifikaci studentů se studovaným oborem, umožnit jim další profesní růst a posílit jejich praktické
kompetence nezbytné pro výkon profese, na níž se připravují (zejména v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky,
sociální práce či oblasti zdravotně - sociální). Způsobilosti: Kurz usiluje o rozvoj studentových profesních
kompetencí v oblasti postojů, znalostí i dovedností a to jak ve vztahu k potřebným, ve vztahu k organizaci, v
níž praktikuje, tak i ve vztahu k sobě samému. Předpoklady: Úspěšné zahájení, jakož i průběh a ukončení
kurzu předpokládá, že: a) student je ztotožněn s cíli kurzu a skutečně se chce zapojit do vybraného programu či
vlastního projektu; b) student k výkonu praxe přistupuje svědomitě, zodpovědně, jeho snahou je získat co nejvíce
informací o poslání organizace, jejích cílech, organizační struktuře, o uživatelích sociálních služeb, způsobu práce
a specifičnosti dané oblasti a c) při výkonu praxe je student zodpovědný za reprezentování VŠ v místě praxe, a
to především tím, že dodržuje dohodnutá pravidla.

KPG/BSZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv
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Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem SZZ je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného
studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absol-
vováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do
vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KMT/SBP2T nebo KPG/SBP2

KPG/CPDI Communication with people with disabilit 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Students gain basic skills in communication with people with disabilities and disadvantages needed to work
in the helping professions Způsobilosti: Students will understand the specific communication differences and
needs of people with different kinds of disabilities, will get an overview about the possibilities and methods of
augmentative and alternative communication, and can use appropriate strategies to communicate with people
with disabilities. Předpoklady: The student has a basic overview of knowledge in human biology, philosophy
and social sciences at the graduate level of secondary education.

KPG/DGPD Diagnostika předškolního dítěte 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství pro mateřské školy základy diagnostikování předškolního
dítěte v práci učitele MŠ - v teoretické i praktické rovině. Hlavním cílem je porozumění věkovým i individuál-
ním zvláštnostem předškoláka, znalost diagnostických metod i jejich praktického využití, rozvíjení schopnosti
budoucích učitelů MŠ podílet se na optimálním rozvoji osobnosti předškoláka. Způsobilosti: Student získá
kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky. Aplikuje znalosti z vývojové psychologie a
dokáže zohlednit a popsat věkové a individuální zvláštnosti předškoláka při interpretaci výsledků diagnostických
metod. Bude umět vhodně zvolit a použít jednotlivé metody a diagnostické techniky, zdůvodní jejich přínos
a provedení a možnosti jejich použití. Student na základě situace dokáže vybrat vhodnou diagnostickou tech-
niku, zná její pozitiva i negativa a umí se na základě toho rozhodnout pro konkrétní volbu. Student dokáže pro
zvýšení validity výsledků diagnostické metody vhodně kombinovat a doplňovat a komparovat. Předpoklady:
Absolvování předmětu KPG/MPV1 a znalosti z Vývojové psychologie o věkových a individuálních zvláštnostech
předškoláka.

KPG/DGVP Diagnostika v práci výchovného poradce 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství a budoucích výchovných poradců základy metod a
technik diagnostikování v teoretické i praktické rovině. Hlavním cílem je porozumění věkovým i individuálním
zvláštnostem, znalost diagnostických metod i jejich praktického využití, rozvíjení schopnosti budoucích učitelů ZŠ
a SŠ podílet se na optimálním rozvoji osobnosti svého žáka. Způsobilosti: Student získá kompetence, znalosti a
dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky. Bude znát jednotlivé metody a diagnostické techniky, jejich přínos
a způsoby provedení a možnosti jejich použití. Student na základě situace dokáže vybrat vhodnou techniku,
zná její pozitiva i negativa a umí se na základě toho rozhodnout. Student dokáže pro zvýšení validity výsledků
diagnostické metody vhodně kombinovat a doplňovat. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.

KPG/DIEC Drama in Education 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktickými ukázkami představit možné využití metod a technik dramatické výchovy ve
školní praxi. Součástí předmětu je seznámení s různými organizačními i formálními způsoby aplikace dramatické
výchovy ve škole. Důraz je kladen na představení možností dramatické výchovy v procesu socializace. Představeny
budou i ukázky využití DV v aprobačních předmětech. Způsobilosti: Studenti budou schopni vystavět a
vést lekci využívající metod a technik dramatické výchovy ve zvoleném výukovém předmětu. Budou schopni
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pojmenovat pedagogické přínosy postupů divadla ve výchově a divadla forum. Předpoklady: Komunikační a
sociální dovednosti.

KPG/DISE Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pod individuálním vedením vedoucího DP připravit projekt práce, s oporou o tématu relevantní literaturu
zpracovat teoretickou část práce, vymezit cíl empirické části práce, charakterizovat výzkumné pole, metody a
výzkumný vzorek. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
? statisticky zpracovat data,
? analyzovat získaná data,
? interpretovat získaná data,
? formulovat závěry,
? pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
? představit svou práci ústní formou,
? obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Zpracování projektu diplomové práce v požadované kvalitě a zadání práce v řádném termínu.
Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KPG/DMVV Didaktika multikulturní výchovy 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentům praktickou zkušenost s možnými aplikacemi multikulturní výchovy
ve školní praxi. Prostřednictvím konkrétních edukačních situací studenti zažijí využití aktivních metod a technik
práce (např. dialog, diskuse, rolová a simulační hra)v kontextu klíčových témat multikulturní výchovy. Studenti
si ověří vlastní dovednosti a schopnosti pro realizaci samostatných projektů multikulturní výchovy ve škole i mi-
moškolní činnosti. Způsobilosti: Studenti budou schopni vystavět program zaměřený na témata multikulturní
výchovy pro konkrétní školní situaci (věk, ročník, typ školy a předmět). Ve svých vlastních projektech pro-
káží porozumění cílům multikulturní výchovy ve škole a dokáží využít interaktivních a činnostní metod výuky.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/MKVV nebo KPG/IKVV.

KPG/DPG Dějiny pedagogiky 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem výchovy a vzdělávání od nejrannější odbdobí lidské ci-
vilizace do současnosti a porozumět problémům uvedených témat v historickém, filosofickém a kulturně sociál-
ním kontextu. Způsobilosti: Student získá náhled na vývoj názorů na výchovu a vzdělávání v společensko-
historickém kontextu, s porozuměním historickým souvislostem dokáže vysvětlit jednotlivé názory na výchovu
a vzdělávání v jednotlivých historických etapách a zhodnotit jejich přínosy. Student dokáže zanalyzovat vliv
společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže zdůvodnit jejich dopad.
Student umí přiřadit k jednotlivým etapám vývoje významné pedagogické osobnosti a jejich díla. Na základě
vlastní četby alespoň jednoho historického pedagogického díla dokáže samostatně zpracovat esej či přednést
referát, kde vysvětlí významné názory a myšlenky autora, postaví je do souvislostí se společenskými změnami
a zdůvodní jejich dopad. Navrhne způsob aplikace didaktických zásad Jana Ámose Komenského či Sokratovsky
vedenou diskusi v podmínkách současné školy (s cílem naplnit očekávané výstupy z konkrétních předmětů a
klíčové kompetence žáků). Předpoklady: Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na
úrovni středoškolského učiva.

KPG/DPGM Dějiny pedagogického myšlení 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem výchovy a vzdělávání od nejranější období lidské civili-
zace do současnosti a porozumět problémům uvedených témat v historickém, filosofickém a kulturně sociálním
kontextu. Student umí přiřadit k jednotlivým etapám vývoje významné pedagogické osobnosti a jejich díla.
Na základě vlastní četby alespoň jednoho historického pedagogického díla dokáže samostatně zpracovat esej či
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přednést referát, kde vysvětlí významné názory a myšlenky autora, postaví je do souvislostí se společenskými
změnami a zdůvodní jejich dopad. Způsobilosti: Student získá náhled na vývoj názorů na výchovu a vzdě-
lávání v společensko-historickém kontextu, s porozuměním historickým souvislostem dokáže vysvětlit jednotlivé
názory na výchovu a vzdělávání v jednotlivých historických etapách a zhodnotit jejich přínosy. Student dokáže
zanalyzovat vliv společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže zdůvodnit jejich dopad. Student umí
přiřadit k jednotlivým etapám vývoje významné pedagogické osobnosti a jejich díla. Na základě vlastní četby
alespoň jednoho historického pedagogického díla dokáže samostatně zpracovat esej či přednést referát, kde vy-
světlí významné názory a myšlenky autora, postaví je do souvislostí se společenskými změnami a zdůvodní jejich
dopad. Navrhne způsob aplikace didaktických zásad Jana Ámose Komenského či Sokratovsky vedenou diskusi
v podmínkách současné školy (s cílem naplnit očekávané výstupy z konkrétních předmětů a klíčové kompetence
žáků). Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a
teorie výchovy.

KPG/DPMS1 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 1 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si osvojí základy didaktiky předmětů o přírodě a společnosti v MŠ. Pochopí principy RVP PV
a ŠVP PV. Zapamatuje si základní vědecké pojmy. Zaměří se na aplikování metod, organizačních forem, di-
daktických prostředků v MŠ. Využívá tvořivé postupy k dosahování pozitivního klimatu v MŠ. Důraz klade na
praktické osvojování znalostí a dovedností a na práci se zoologickým materiálem. Rozlišuje fenologické, epizodické
a ekologické pojetí vnímání předmětů o přírodě a společnosti v regionálním kontextu. Způsobilosti: Schopnost
didaktické transformace přírodovědných poznatků v MŠ. Schopnost pracovat a vytvářet ŠVP v oblasti předmětů
o přírodě a společnosti. Schopnost tvořivě aplikovat získané informace do praxe Předpoklady: Elementární
znalosti předmětu obecné didaktiky, pedagogické a vývojové psychologie. Základní přírodovědné poznatky ze
základní, popř. střední školy a běžného života.

KPG/DPMS2 Didaktika přírod. vzdělávání pro MŠ 2 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si osvojí základy didaktiky předmětů o přírodě a společnosti v MŠ. Dokáže aplikovat metody, orga-
nizační formy, didaktické prostředky v prostředí MŠ. Využívá tvořivé postupy k dosahování pozitivního klimatu
v MŠ. Důraz klade na praktické osvojování znalostí a dovedností, a práci s botanickým materiálem. Rozlišuje
fenologické, epizodické a ekologické pojetí vnímání předmětů o přírodě a společnosti v regionálním kontextu
(práce s mapou regionu). Student získá základní informace o neživé přírodě a znalosti aplikuje do prostředí MŠ.
Způsobilosti: Schopnost didaktické transformace přírodovědných poznatků v MŠ. Schopnost pracovat a vytvá-
řet ŠVP v oblasti předmětů o přírodě a společnosti. Schopnost tvořivě aplikovat získané informace do praxe.
Předpoklady: Elementární znalosti předmětu obecné didaktiky, pedagogické a vývojové psychologie. Základní
přírodovědné poznatky ze základní, popř. střední školy a běžného života. Navazuje na předmět KPG/DPMS1,
předpokladem je zvládnutí uvedeného předmětu.

KPG/DPŘI Prvouka, přírod., pěstitel. s didakt. I 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Osvojit si předmět, cíle pojetí a vývoj předmětů o přírodě a společnosti, vědecké pojmy a struktura
oboru, srovnávací studie pojetí předmětu u nás a v zahraničí, koncepce prvouky, přírodovědy a pěstitelských
prací, analýza základních didaktických kategorií, formy, metody, prostředky, pojmotvorný proces, kreativita,
motivace, manipulace s předměty, výchovné momenty. Způsobilosti: Student si prohloubí schopnost didakticky
transformovat a aplikovat přírodovědné vědomosti a dovednosti do vyučování primární školy.
Předpoklady: Schopnost aplikovat základní ddiaktické kategorie do procesuální stránky vyučování prvouky a
přírodovědy v primární škole.

KPG/DPŘII Prvouka,přírodověda,pěstit. s didakt. II 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Osvojit si principy seznamování dětí s přírodninami a přírodními jevy, možnosti pozorování, pokusy a
manipulace s přírodninami, zásady ekologická výchovy, sexuální výchovy žáků mladšího školního věku, možnosti
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přírodovědné mimoškolní a mimotřídní činnosti. Didakticko-faktografické rozbory jednotlivých částí prvouky,
přírodovědy a pěstitelství na 1. stupni ZŠ a práci s rostlinným a zoologickým materiálem. Způsobilosti:
Student pochopí princip integrování prvouky a přírodovědy, uvědomuje si komplexnost získávaných vědomostí a
dovedností v prvouce a přírodovědě, pochopí vytváření příslušných postojů žáků k člověku, rodině, společnosti,
vlasti, přírodě, kultuře, technice, zdraví a k sobě samému.
Předpoklady: Absolovobání předmětu KBI/DPŘI

KPG/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pod individuálním vedením vedoucího DP připravit projekt empirické části práce, realizovat, zhodnotit a
popsat empirickou část práce, včetně apikačních výstupů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
? statisticky zpracovat data,
? analyzovat získaná data,
? interpretovat získaná data,
? formulovat závěry,
? pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
? představit svou práci ústní formou,
? obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KPG/DVMŠ1 Dramatická výchova pro MŠ 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

MgA. Eva Gažáková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s vybranými herními principy používanými v dramatické výchově a naučí se vstupovat
do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat. Předmět je především zaměřen na praktické, činnostní studium
hlasu a řeči v psychosomatickém pojetí. Od práce s textem se směřuje k živému sdělnému osobnímu aktivnímu
vyprávění. Způsobilosti: Student zná a rozumí základním pojmům hlasové výchovy. Zná pravidla hlasové
hygieny, charakterizuje specifika práce s dětským hlasem. Student aktivně a sdělně přednese text. Své sdělení
dokáže přizpůsobit dané situaci. Předpoklady: Student dokáže spolupracovat ve skupině, má zkušenost s
elementárními metodami dramatické výchovy.

KPG/DVMŠ2 Dramatická výchova pro MŠ 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

MgA. Eva Gažáková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na praktické prozkoumávání metodických postupů používaných v dramatické výchově
s důrazem na uvědomění si možností rolové hry a jednání v situaci.Studenti dále budou rozšiřovat svou citlivost
a představovost, získají první zkušenost s tvorbou lekce dramatické výchovy.
Studenti se seznámí s vybranými herními principy používanými v dramatické výchově a naučí se vstupovat do
jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat. Předmět je především zaměřen na praktické, činnostní studium
hlasu a řeči v psychosomatickém pojetí. Od práce s textem se směřuje k živému sdělnému osobnímu aktivnímu
vyprávění. Způsobilosti: Student:
- rozlišuje herní a reálnou situaci,
- má zkušenost s rolovou hrou, s jednáním v roli,
- má zkušenost se základními postupy DV (hry, cvičení, techniky, metody i větší příběhové celky)
- dokáže v edukační práci s dětmi využít prvky a postupy dramatické výchovy Předpoklady: Student je
seznámen se základními pojmy a metodami dramatické výchovy. Zná pravidla hlasové hygieny, má zkušenost s
aktivním přednesem textu a s jednáním v jednoduchých rolích. Své sdělení dokáže přizpůsobit dané situaci.

KPG/DVMŠ3 Dramatická výchova pro MŠ 3 3 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

MgA. Eva Gažáková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům praktické prozkoumání herních principů používaných v dramatické
výchově prostřednictvím hry v roli, dramatické hry a improvizace. Mezi další cíle patří naučit se připravit
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a naplánovat lekci dramatické výchovy a seznámit se s možnostmi zařazení dramatické výchovy ve výchovně
vzdělávacím programu v MŠ. Způsobilosti: Student dokáže připravit a naplánovat lekci dramatické výchovy a
seznámit se s možnostmi zařazení dramatické výchovy ve výchovně vzdělávacím programu v MŠ. Předpoklady:
Předpokládají se znalosti v rozsahu předmětu KPG/DVMŠ2.

KPG/DVNS Výběrový seminář z pedagogiky,DV 2 kr. Zp
Seminář 13 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je praktickými ukázkami představit možné využití metod a technik dramatické výchovy ve
školní praxi. Součástí předmětu je seznámení s různými organizačními i formálními způsoby aplikace dramatické
výchovy v konkrétních vzdělávacích předmětech. Důraz je kladen na představení možností dramatické výchovy
v procesu socializace. Způsobilosti: Studenti budou schopni vystavět a vést lekci využívající metod a technik
dramatické výchovy ve zvoleném výukovém předmětu. Budou schopni pojmenovat pedagogické přínosy postupů
divadla ve výchově a divadla forum. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPG/DVZS

KPG/DV1 Dramatická výchova 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na praktické seznámení se základními herními principy používanými v dramatické
výchově (volná hra, dramatická hra, hra v roli). Studenti se budou věnovat rozvíjení své schopností a dovednosti
vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování a jednání druhých, rozlišovat herní a reálnou situaci,
pracovat s herními pravidly. Naučí se vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat. Způsobi-
losti: Studenti na základě vlastních zkušeností budou schopni vnímat rozdílnosti jednotlivých metod a technik
dramatické výchovy a specifika jejich využití. Studenti dokáží sestavit program lekce dramatické výchovy pro
konkrétní cílovou skupinu. Studenti dokáží reflektovat skupinovou dynamiku v průběhu vedené lekce dramatické
výchovy. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/OASR nebo KPG/OSR.

KPG/DV2 Dramatická výchova 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: LS

Cíle: Předmět uvede studenta do vztahu hlasu, dechu, těla a řeči. Na práci s hlasem organicky navazuje vý-
chova řečová, jejíž podstatou je umění sdílet, sdělovat, promlouvat k druhému, naslouchat i odpovědět. Práce
v semináři probíhá se zřetelem k problematice dramatické výchovy a je doplněna základy didaktiky hlasové
výchovy a základy didaktiky uměleckého předněsu. Způsobilosti: V rámci předmětu se studenti seznámí se
základními poznatky fyziologie hlasu, s hlasovými poruchami a pravidly hlasové hygieny. Na základě získané
zkušenosti porozumí souvislostem hlasu (dechu, fonace, artikulace, rezonance) s psychickým prožíváním. V práci
s textem studenti s pomocí videonahrávky zanalyzuje svůj mluvní projev z hlediska věcného důrazu a kvality
hlasotvornosti a výslovnosti. Dokáží pojmenovat, v kterých oblastech a jakým způsobem mohou svůj projev
zkvalitňovat. Studenti veřejně vystoupí s připraveným textem, aktivně se zúčastní společné reflexe (diskuse) nad
výsledky práce v kurzu.
Z hlediska pedagogických kompetencí práce v tomto semináři posiluje osobnostně kultivující Předpoklady:
Absolvování KPG/DV1 a KPG/OSR nebo KPG/OASR.

KPG/DV3 Dramatická výchova 3 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se seznámí se základy dramatického umění a jeho teorií využitelnou v procesu dramatické výchovy.
Poznají výstavbu dramatické situace a jejím pedagogickém využití. Předmět je zaměřen budování kompetencí pro
samostatnou práci s technikami rolové hry, jednání v dramatických situacích, a využitím příběhu pro výstavbu
dramatické lekce. Důležitou součástí je seznámení
a praktické ověření technik strukturovaného výchovného dramatu. Způsobilosti: Studenti budou schopni
vystavět a vést lekci dramatické výchovy postavenou na technikách strukturovaného dramatu. Budou schopni
pojmenovat pedagogické přínosy postupů divadla ve výchově a divadla forum. Předpoklady: Absolvování před-
mětu KPG/DV1 nebo KPG/MTDVI. Studenti na základě vlastních zkušeností budou schopni vnímat rozdílnosti
jednotlivých metod a technik dramatické výchovy a specifika jejich využití. Studenti dokáží sestavit program
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lekce dramatické výchovy pro konkrétní cílovou skupinu. Studenti dokáží reflektovat skupinovou dynamiku v
průběhu vedené lekce dramatické výchovy.

KPG/DV4 Dramatická výchova 4 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: LS

Cíle: Studenti se seznámí se základními principy a vývojem dramatického umění a jeho vztahů ke školní praxi
(divadlo s dětmi, divadlo pro děti, divadlo ve vyučování). V praktické části budou studenti ve skupině pracovat
na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využijí přitom různých výrazových prostředků. Důležitou součástí
předmětu je také rozvíjení schopností reflektovat divadelní inscenaci a její hodnoty pro školní praxi. U závěrečné
zkoušky studenti prokáží zvládnutí teorie dramatické výchovy a prokáží schopnost tvůrčí aplikace základních
principů, metod a technik do pedagogické praxe. Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v základních
pojmech dramatického umění, uvědomují si vztahy dramatického umění ke školní praxi (divadlo s dětmi, divadlo
pro děti, divadlo ve vyučování). Studenti získají dovednosti pro vytvoření menšího inscenačního tvaru s dětskou
skupinou. Studenti budou schopni využít základní teorie dramatického umění pro reflexi dramatického tvaru ve
vztahu ke vzdělávacímu procesu. U závěrečné zkoušky studenti prokáží zvládnutí teorie dramatické výchovy a
prokáží schopnost tvůrčí aplikace základních principů, metod a technik do pedagogické praxe. Předpoklady:
Absolutorium předmětu KPG/DV1 a KPG/DV2

KPG/EMP Edukace osob s mentálním postižením 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu určeného pro studenty oborů učitelství a sociální práce je získat základní kompetence
k výchově, vzdělávání a podpoře osobnostně sociálního rozvoje osob s mentálním postižením v různých fázích
jejich života.
Způsobilosti: Student porozumí specifikům vzdělávání osob s mentálním postižením, reflektuje možnosti přístupu
k dětem, žákům, studentům i dospělým lidem s tímto postižením při výchově a vzdělávání a dokáže je prakticky
aplikovat včetně vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Předpoklady: Student disponuje základními
znalostmi z oboru speciální pedagogiky, dále z pedagogiky a didaktiky své aprobace, psychologických disciplín
(vývojové psychologie, psychologie osobnosti, patopsychologie), biologie člověka a přehledu aktuální školské
legislativy.

Vylučující předměty: KPG/ZAPPA

KPG/EPRV Exkurze k didaktice prvouky 1 kr. Zp
Seminář 1 [dnů/sem]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit se s regionem fakulty s ohledem na poznávací proces dětí mladšího školního věku. Pochopit
metodiku vedení prvoučné vycházky. Metodika práce s přírodním materiálem Způsobilosti: Schopnost uplat-
ňovat získané didaktické dovednosti při vedení prvoučné vycházky s aplikování různých forem a metod práce.
Získat dovednost plánovat prvoučné vycházky pro žáky primární školy. Předpoklady: Absolvování předmětu
KBI/DPŘI

KPG/EPŘ Exkurze k didaktice přírodovědy 1 kr. Zp
Seminář 2 [dnů/sem]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit se s vedením přírodovědné vycházky a exkurze na I.st.základní školy s přihlédnutím na komplex-
nost předmětu a zvláštnosti dětí mladšího školního věku. Metodika práce s přírodním materiálem v terénu u dětí
mladšího školního věku. Mimoškolní přírodovědné činnosti v terénu u žáků mladšího školního věku. Přírodovědné
hry a soutěže v terénu. Způsobilosti: Praktické zvládnutí vedení vycházky s využíváním různých forem a metod
práce. Získání dovednosti práce s přírodninami a zpracování přírodního materiálu. Předpoklady: Schopnost
uplatňovat získané didaktické dovednosti při vedení vycházky s aplikování různých forem a metod práce. Získat
dovednost plánovat vycházky pro žáky primární školy.

KPG/HMSMP Hra a její možnosti ve školním prostředí 2 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]
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Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základní teoretické výbavy v oblasti animace herních činností,získání pojmového
aparátu pro využívání hry v prostředí školnípraxe i mimoškolních aktivit. Způsobilosti: Studenti se orientují
v typech a druzích her, mají porozumění pro filozofické souvislosti hry. Uvědomují metodická pravidla pro hru
a její využití v praxi Předpoklady: Student disponuje základním pojmovým aparátem z oblasti společenských
věd, zvládá tvořivou práci v menším i větším kolektivu.

KPG/IKVV Interkulturní výchova a vzdělávání 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit s historií a klíčovými přístupy k interkulturnímu vzdělávání a výchově v České
republice i v zahraničí.
Významným sledovaným cílem je také vymezení pozice interkulturní výchovy a vzdělávání do systému pedago-
gických věd a komparativní pohled na řešení interkulturních otázek v zahraničních školních systémech. Způ-
sobilosti: Studenti dokáží pohjmenovat klíčová témata multikulturní problematiky, dokáží pojmenovat příčiny
adůsledky interkulturality ve školách. Studenti budou schopni pospat klíčové postupy interkulturní výchovy a
vzdělávání. Dokáží reflektovat podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MKVV, KPG/DMKV. Předpoklady: Cílem předmětu je seznámit
studenty s historií a klíčovými přístupy k interkulturnímu vzdělávání a výchově v ČR i v zahraničí. Významným
sledovaným cílem je také vymezení pozice interkulturní výchovy a vzdělávání do systému pedagogických věd a
komparativní pohled na řešení interkulturních otázek v zahraničních školských systémech. Předpokládá se, že
studenti budou vybaveni znalostí základních pojmů z oblasti interkulturní problematiky. Na základě toho proká-
žou schopnost aplikovat konkrétní interkulturní téma v edukačním procesu. Obsah přednášek: 1. vymezení místa
interkulturní výchovy v systému pedagogických disciplín (současné trendy v celosvětovém kontextu) 2. objas-
nění a porozumění ústředním pojmům oboru: kultura, etnikum, etnicita 3. problematika předsudků, stereotypů
a jejich eliminace 4. interkulturní komunikace - vliv kultury na výchovu a vzdělávání 5. řešení interkulturních
otázek v zahraničních školských systémech
6. prostředky, metody multikulturní výchovy 7. aplikace interkulturní výchovy ve světě a ČR 8. stávající pro-
gramy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí zaměřené
především na prevenci rasismu a xenofobie 9. prezentace zpracovaného interkulturního tématu s přesahem do
oblasti výchovy a vzdělávání

KPG/INKLP Inkluzivní pedagogika 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu měnícího
se paradigmatu speciální pedagogiky, především pak: - klást důraz na diskuzi o možnostech inkluzivního pří-
stupu a na to, uvažovat o inkluzi jakožto o průřezovém tématu v přípravě učitelů - podpořit uvažování studentů
o inkluzivním vzdělávání především jako o schopnosti (studentů učitelství, učitelů i dalších aktérů výchovně
vzdělávacího procesu) vnímat skutečnost, že každý žák je svým způsobem odlišný - podnítit diskuzi na téma
vytváření takového edukační prostředí, ve kterém se žáci, učitelé i rodiče žáků budou cítit dobře a které bude
maximálně vstřícné z hlediska jejich individuálních potřeb V předmětu bude důsledně propojována teorie s praxí
s cílem vybavit studenty znalostmi, ale i dovednostmi práce s heterogenní populací žáků. Způsobilosti: Student
zná základní terminologická vymezení (integrace, inkluze, podpůrná opatření ve vzdělávání, kategorizace speci-
álních vzdělávacích potřeb), rozumí důvodům pro implementaci inkluzivního vzdělávání a základním principům
inkluzivního vzdělávání, orientuje se v právních aspektech a finančních realizace inkluzivního vzdělávání v ČR
a zná nástroje a metody pro implementaci inkluzivního vzdělávání v praxi. Předpoklady: Student disponuje
základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa
středoškolského vzdělávání.

KPG/IPDA Integrace postiženého dítěte A 1 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

Mgr. Markéta Zachová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pod pedagogických vedením sledovat, analyzovat a hodnotit konkrétní situace integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na ZŠ, SŠ a SpŠ. Způsobilosti: Předmět prohloubí předcházející speciálně pedagogické
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kompetence do konkrétní oblasti integrace na úrovni ZŠ, SŠ a SpŠ. Předpoklady: Osvojené základní speciálně
pedagogické znalosti, dovednosti a postoje

KPG/IPV Inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu určeného pro studenty oborů Učitelství 1. stupně ZŠ je seznámení s nezbytnými pod-
mínkami inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžných škol, včetně
legislativního zajištění, možností podpůrných a vyrovnávacích opatření a také podpory sociální integrace těchto
žáků v rámci školy a školní třídy. Způsobilosti: Student rozumí podmínkám a souvislostem inkluzivního vzdělá-
vání, dokáže pracovat se základními podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžné škole (jako je individuální vzdělávací plán apod.). Předpoklady: Student
absolvoval základní kurz speciální pedagogiky (předměty KPG/SPNS1 a KPG/SPNS2).

KPG/KOMP Comparison of the education attitudes 6 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými pedagogickými systémy vzdělávání a komparativní
analýzou zahraničních pedagogických a základních kurikulárních dokumentů. Seznámit studenty se základy kom-
parativní analýzy zahraničních pedagogických systémů a způsoby jejich evaluace. Charakteristika komparativní
analýzy. Způsobilosti: Student analyzuje vybraný zahraniční vzdělávací systém podle předem daných kritérií a
přeloží ho do češtiny. Analyzuje případné možnosti využití vybraných prvků zahraničního vzdělávacího systému
v našem školství (seminární práce). Předpoklady: Schopnost číst s porozuměním odborný cizojazyčný text
(AJ, RJ).

KPG/KPRAI Social Work Practice A 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu Odborná praxe A absolvovaném ve studentem vybrané organizaci poskytující služby sociální
práce (školské či zdravotnické organizace zajišťující veřejně prospěšné služby, organizace poskytující sociální
služby ve smyslu zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách či instituce státní sociální správy) je:
a) seznámit studenta s chodem vybrané organizace a jejími pracovišti,
b) zprostředkovat studentovi zkušenosti se způsoby práce sociálního pracovníka v organizaci a sociálními vztahy,
které existují a jsou v organizacích služeb sociální práce uplatňovány,
c) umožnit studentovi ověřit si teoretická východiska sociální práce a získat základní profesní dovednosti,
c) umožnit studentovi, aby mohl v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s praxí,
d) studentovy zkušenosti z praxe pravidelně vyhodnocovat a stimulovat proces jeho identifikace se sociální prací
jako profesí. Způsobilosti: Dle Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci vydaného Asociací vzdělvatelů
v sociální práci a aktualizovaného v roce 2009 je snahou v rámci odborných praxí průběžně rozvíjet níže uvedené
kompetence.
V oblasti postojů se student ztotožňuje s hodnotami a etickými principy sociální práce a je si vědom dilemat
souvisejících s výkonem sociální práce.
V oblasti znalostí student zná Etický kodex sociálních pracovníků ČR, rozumí systému organizací veřejné správy
a samosprávy, orientuje se v legislativě vztahující se k výkonu sociální práce, rozumí struktuře organizace, jejím
hodnotám, poslání, cílům a používaným metodám práce a v neposlední řadě chápe roli sociálního pracovníka a
dalších odborníků v organizaci.
Dovednostní složka je pojímána ve 4 rovinách; v rovině obecné, v rovině vztahu ke klientovi, ve vztahu k
organizaci a ve vztahu k sobě samému. V rovině obecné student dodržuje Etický kodex sociálních pracovníků
ČR, rozvíjí účinnou komunikaci, vystupuje v souladu s profesní identitou. Ve vztahu ke klientovi se student
orientuje v situaci a potřebách klienta, umí posoudit jeho sociální situaci, vytvářet plán práce s klientem a umí
volit vhodný způsob sociální intervenci. Student dále umí získávat potřebné informace a dále je využívat ve
prospěch klienta, realizuje, rozvíjí a umí ukončit práci s klientem a to vše na základě akceptace a vzájemné
spolupráce, rozeznává rizikové faktory a umí stanovit meze své podpory a umí vést základní dokumentaci o
klientovi. Ve vztahu k organizaci se student aktivně se zapojuje do práce týmu, orientuje se a dodržuje vnitřní
pravidla organizace a přispívá k rozvoji organizace. Ve vztahu k sobě samému student dokáže pracovat na
svém odborném růstu, dokáže pracovat se zpětnou vazbou, reflexí a sebereflexí, dokladuje vlastní práci a umí
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vyhodnocovat svou činnost. Předpoklady: Úspěšné zahájení, jakož i průběh a ukončení jakékoliv odborné
praxe studentů sociální práce předpokládá, že:
a) student ve stanoveném termínu před zahájením semestru aktivně vyhledává informace k praxím a odbor-
nému praktickému vzdělávání na webových stránkách odborných praxí studentů sociální práce k dispozici na
www.kpg.zcu.cz,
b) student odpovídá za vyřízení administrativy k odborné praxi. Sám kontaktuje (osobně či telefonicky) organi-
zaci a dohodne se na absolvování praxe s koordinátorem (či instruktorem praxe),
c) pomocí systému registrace na webových stránkách praxí vyhotoví student smlouvu ve trojím vyhotovení a
každý výtisk opatří svým podpisem,
d) student je povinen podrobně se seznámit se smlouvou o uskutečnění odborné praxe a dodržovat její podmínky
včetně mlčenlivosti,
e)student k výkonu praxe přistupuje svědomitě, zodpovědně, jeho snahou je získat co nejvíce informací o poslání
organizace, jejích cílech, organizační struktuře, o uživatelích sociálních služeb, způsobu práce a specifičnosti dané
oblasti sociální práce a
f) při výkonu praxe je student zodpovědný za reprezentování VŠ v místě praxe, a to především tím, že dodržuje
dohodnutá pravidla.

KPG/KPRBI Social Work Practice B 6 kr. Zp
Cvičení 6 [hod/týd]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu ”Odborná praxe B” absolvovaném ve studentem vybrané organizaci poskytující služby sociální
práce (organizace poskytující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách) je: a) sezná-
mit studenta s chodem vybrané organizace poskytující sociální služby, b) zprostředkovat studentovi zkušenosti se
způsoby práce sociálního pracovníka v organizaci a sociálními vztahy, které existují a jsou v organizacích služeb
sociální práce uplatňovány, c) umožnit studentovi ověřit si teoretická východiska sociální práce a získat základní
profesní dovednosti, c) umožnit studentovi, aby mohl v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy
o sociální práci s praxí, d) studentovy zkušenosti z praxe pravidelně vyhodnocovat a stimulovat proces jeho
identifikace se sociální prací jako profesí. ” Způsobilosti: Dle Minimálního standardu vzdělávání v sociální
práci vydaného Asociací vzdělvatelů v sociální práci a aktualizovaného v roce 2009 je snahou v rámci odborných
praxí průběžně rozvíjet níže uvedené kompetence.
V oblasti postojů se student ztotožňuje s hodnotami a etickými principy sociální práce a je si vědom dilemat
souvisejících s výkonem sociální práce.
V oblasti znalostí student zná Etický kodex sociálních pracovníků ČR, rozumí systému organizací veřejné správy
a samosprávy, orientuje se v legislativě vztahující se k výkonu sociální práce, rozumí struktuře organizace, jejím
hodnotám, poslání, cílům a používaným metodám práce a v neposlední řadě chápe roli sociálního pracovníka a
dalších odborníků v organizaci.
Dovednostní složka je pojímána ve 4 rovinách; v rovině obecné, v rovině vztahu ke klientovi, ve vztahu k
organizaci a ve vztahu k sobě samému. V rovině obecné student dodržuje Etický kodex sociálních pracovníků
ČR, rozvíjí účinnou komunikaci, vystupuje v souladu s profesní identitou. Ve vztahu ke klientovi se student
orientuje v situaci a potřebách klienta, umí posoudit jeho sociální situaci, vytvářet plán práce s klientem a umí
volit vhodný způsob sociální intervenci. Student dále umí získávat potřebné informace a dále je využívat ve
prospěch klienta, realizuje, rozvíjí a umí ukončit práci s klientem a to vše na základě akceptace a vzájemné
spolupráce, rozeznává rizikové faktory a umí stanovit meze své podpory a umí vést základní dokumentaci o
klientovi. Ve vztahu k organizaci se student aktivně se zapojuje do práce týmu, orientuje se a dodržuje vnitřní
pravidla organizace a přispívá k rozvoji organizace. Ve vztahu k sobě samému student dokáže pracovat na
svém odborném růstu, dokáže pracovat se zpětnou vazbou, reflexí a sebereflexí, dokladuje vlastní práci a umí
vyhodnocovat svou činnost. Předpoklady: Úspěšné zahájení, jakož i průběh a ukončení jakékoliv odborné
praxe studentů sociální práce předpokládá, že:
a) student ve stanoveném termínu před zahájením semestru aktivně vyhledává informace k praxím a odbor-
nému praktickému vzdělávání na webových stránkách odborných praxí studentů sociální práce k dispozici na
www.kpg.zcu.cz,
b) student odpovídá za vyřízení administrativy k odborné praxi. Sám kontaktuje (osobně či telefonicky) organi-
zaci a dohodne-li se na absolvování praxe s koordinátorem (či instruktorem praxe),
c) pomocí systému registrace na webových stránkách praxí vyhotoví student smlouvu ve trojím vyhotovení a
každý výtisk opatří svým podpisem (více v kapitole Systém praxí),
d) student je povinen podrobně se seznámit se smlouvou o uskutečnění odborné praxe a dodržovat její podmínky
včetně mlčenlivosti,
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e)student k výkonu praxe přistupuje svědomitě, zodpovědně, jeho snahou je získat co nejvíce informací o poslání
organizace, jejích cílech, organizační struktuře, o uživatelích sociálních služeb, způsobu práce a specifičnosti dané
oblasti sociální práce a
f) při výkonu praxe je student zodpovědný za reprezentování VŠ v místě praxe, a to především tím, že dodržuje
dohodnutá pravidla.

KPG/KS1 Klinický seminář 1 6 kr. Zp
Seminář 6 [hod/týd]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz poskytuje studentce (studentovi) prostor pro reflexi a rozvoj profesních kompetencí pedagoga před-
školního vzdělávání, zejména pedagogické a didaktické. Student se bude podílet na průběhu edukačního procesu
ve vybrané MŠ, praktickými pokusy si ověří své teoretické znalosti (zejména z PPG a MPV1. Zkušenosti z kurzu
přispívají k tomu, že student si zpřesňuje svůj vztah k profesi učitele MŠ.
Způsobilosti: Student(ka)
- prohloubí svou znalost specifického prostředí mateřské školy.
- rozšíří své profesní portfolio (pedagogický deník, didaktické materiály)
- dokáže (v případě potřeby s pomocí pedagoga) naplánovat, realizovat a zhodnotit část edukačního procesu.
- písemně reflektuje úroveň svých pedagogických a didaktických kompetencí.
- v diskusi věcně kriticky posuzuje průběh edukačního procesu, zdůvodní postup své práce, rozliší zdařilé i méně
zdařilé momenty.
Předpoklady: Student(ka)
- věcně charakterizuje navštívená pracoviště (popíše věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky,
organizaci, personální a pedagogické zajištění atd.)
- na základě zkušeností pobytu v mateřských školách zaujímá postoj k různým podobám edukačního procesu,
svůj postoj dokáže vysvětlit a argumentovat.
- se seznámí s pojetím pedagoga jako reflektivního praktika.

KPG/LDIS Learning Disabilities 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prohloubení speciálně pedagogické orientace studentů do oblasti specifických poruch učení. Pochopení
kontextu speciálních vzdělávacích potřeb žáků se SPU, základní orientacev v etiologických, legislativních, di-
agnostických a intervenčních aspektech problematiky. Způsobilosti: Student získá základní kompetence k
diagnostikování a nápravě specifických poruch učení na úrovni ZŠ, případně SŠ. Konkrétně zvládne orientační
diagnostiku laterality,
symptomatickou diagnostiku LMD/ADHD na učitelské urovni a diagnostiku SPU z analýzy školních produktů
žáka. Student bude schopen spolupracovat při sestavování IVP žáka se specifickou poruchou učení a při reali-
zaci intervenčních technik. Předpoklady: Předmět předpokládá předcházející základní studium problematiky
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika) a odpovídající orientaci v psychologických
souvislostech

KPG/MDV Metodika dramatické výchovy 2 kr. Zp
Přednáška 13 [hod/sem] + Seminář 13 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS

Cíle: Shrnutí a utřídění poynatků získaných v dílčích předmětech DV. Seznámení s metodologií a metodikou DV.
Příprava a realizace samostatného dramatického projektu - příprava závěrečné práce k certifikátové zkoušce.
Způsobilosti: Studenti ve dvojici připraví vlastní projekt výchovně vzdělávací lekce DV v jakémkoliv prostředí.
Projekt zrealizují, zreflektují a na atelierovém dnu prezentují výsledky, své práce ( včetně dokumentace celého
projektu) Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPG/MET Metodologie pedagogického výzkumu 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti metodologie pedagogic-
kého výzkumu. Studenti zdůvodní význam pedagogického výzkumu a jeho možnosti při zkoumání pedagogické
reality. Budou schopni analyzovat možnosti a meze kvantitavního a kvalitativního pedagogického výzkumu v
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prostředí školy, vč. rozdílů metodologie. Objasní rozdíly mezi pedagogickým vědeckým a akčním výzkumem.
Způsobilosti: Student/ka: Pochopí a zdůvodní význam pedagogického výzkumu a jeho možnosti při zkoumání
pedagogické reality. Na základě vlastního projektu výzkumu bude schopen/-a analyzovat možnosti a meze kvan-
titativního a kvalitativního pedagogického výzkumu v prostředí školy, vč. rozdílů využití výzkumných nástrojů.
Objasní rozdíly mezi pedagogickým vědeckým a akčním výzkumem. Zdůvodní význam pedagogického a akčního
výzkumu v profesi učitele. Získané znalosti dokáže aplikovat v pedagogické praxi a ve studovaném oboru na
základě vytvoření vlastního projektu pedagogického výzkumu. Předpoklady: Základní orientace v pedago-
gické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a obecné didaktiky, event. pedagogicko-psychologické
diagnostiky a speciální pedagogiky.

KPG/MKVV Multikulturní výchova a vzdělávání 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit klíčové teoretické přístupy k soužití a setkávání kultur. Seznámit studenty
s teoretickámi východisky a realnými aplikacemi multikulturalismu ve světě. Základem předmětu je aktivní
poznávání ústředních pojmů oboru: kultura, etnikum, etnicita, multikulturalismus a výchova se zřetelem k
přesahům mezi kulturami a prevenci rasismu a xenofobii. Představeny budou také významné multikulturní
projekty připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí. Způsobilosti: Studenti se budou
orientovat v klíčových pojmech oboru, porozumí otázkám vzniku multikulturalismu, seznámi se s problémy v
realizaci multikulturní teorie v praxi. Studenti dokáží argumentovat na základě odborné teorie proti projevům
diskriminace. Studenti poznají možnosti pro případnou vlastní angažovanost v problamatice multikulturalismu
a globální rozvojové spolupráce. Předpoklady: Studenti dokáží pohjmenovat klíčová témata multikulturní
výchovy, dokáží pojmenovat příčiny adůsledky interkulturality ve školách. Studenti budou schopni pospat klíčové
postupy interkulturní výchovy a vzdělávání. Dokáží reflektovat podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MLKV, KPG/DMKV.

Vylučující předměty: KPG/MLKV

KPG/MKVVZ Multikulturní výchova a vzdělávání 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit klíčové teoretické přístupy k soužití a setkávání kultur. Seznámit studenty
s teoretickámi východisky a realnými aplikacemi multikulturalismu ve světě. Základem předmětu je aktivní
poznávání ústředních pojmů oboru: kultura, etnikum, etnicita, multikulturalismus a výchova se zřetelem k
přesahům mezi kulturami a prevenci rasismu a xenofobii. Představeny budou také významné multikulturní
projekty připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí. Způsobilosti: Studenti se budou
orientovat v klíčových pojmech oboru, porozumí otázkám vzniku multikulturalismu, seznámi se s problémy v
realizaci multikulturní teorie v praxi. Studenti dokáží argumentovat na základě odborné teorie proti projevům
diskriminace. Studenti poznají možnosti pro případnou vlastní angažovanost v problamatice multikulturalismu
a globální rozvojové spolupráce. Předpoklady: Studenti dokáží pohjmenovat klíčová témata multikulturní
výchovy, dokáží pojmenovat příčiny adůsledky interkulturality ve školách. Studenti budou schopni pospat klíčové
postupy
interkulturní výchovy a vzdělávání. Dokáží reflektovat podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MLKV, KPG/DMKV.

Vylučující předměty: KPG/MLKV

KPG/MLKV Multikulturní výchova 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základem předmětu je objasnění a porozumění základním pojmům oboru. Na zíákladě praktických zku-
šeností si studenti mohou ověřit možnosti a role výchovy a vzdělávání v prevenci rasismu a xenofobii. Cílem
předmětu je také seznámit studenty s možným polem aplikace multikulturní výchovy v České republice. Před-
staveny budou také stávající programy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými institucemi v
ČR i v zahraničí. Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v postavemí multikulturní výchovy ve stávajících
školských dokumentech. Poznají a budou umět využít klíčové metody multikulturní výchovy. Budou schopni
zařadit multikulturní témna do vzdělávací lekce svého aprobačního předmětu. Předpoklady: Studenti dokáží
pohjmenovat klíčová témata multikulturní výchovy, dokáží pojmenovat příčiny adůsledky interkulturality ve
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školách. Studenti budou schopni pospat klíčové postupy interkulturní výchovy a vzdělávání. Dokáží reflektovat
podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MKVV, KPG/DMKV.

KPG/MMDT Meze dětské umělecké tvořivosti 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit s rolí kreativity ve vzdělávacím procesu, nabídnout studentům metodiku rozvoje dětské tvořivosti.
Způsobilosti: Studenti se seznámí s postupy využívanými při rozvoji kreativity. Získají praktické dovednosti jak
podporovat kreativní postupy ve školní praxi i v mimoškolních aktivitách. Předpoklady: Student disponuje
základním pojmovým aparátem z oblasti společenských věd, zvládá tvořivou práci v menším i větším kolektivu.

KPG/MNTR Mentoring romských žáků 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět nabízí studentům možnost reálné pomoci žákům ze znevýhodněného sociálního prostředí. Student
bude pod vedením garanta předmětu 1x týdně pracovat se žákem ZŠ při jeho přípravě na vyučování. Vlastnímu
výchovnému působení bude předcházet kurz seznamující se specifiky práce s romskou minoritou, který bude
připraven ve spolupráci s OSF Praha. Způsobilosti: Student získá didaktické dovednosti v práci se žáky ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Předpoklady: předmět již není nabízen ke studiu.

KPG/MPV1 Metodika předškolního vzdělávání 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit se chápat princip stanovování cílů, prostředků a volby vhodných metod výchovně
vzdělávacího procesu z hlediska psychosomatického vývoje dítěte předškolního věku a to ve vztahu k Rámcovému
vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání. Způsobilosti: - Zná metody a formy PV. Uvědomuje si
přínosy a rizika použití jednotlivých forem a metod PV. Dokáže je využívat při plánování a realizaci vzdělávací
nabídky. - Umí pracovat s cíli RVP PV, dokáže je využít při plánování a evaluaci, konkretizovat je pro danou
skupinu dětí. - Dovede analyzovat cíle, metody a formy předškolního vzdělávání. - S využitím RVP PV a dalších
metodických materiálů umí vytvořit TVP. - Umí naplánovat třídní integrovaný blok. - Zná zásady a principy
tvorby ŠVP. Dokáže analyzovat podmínky předškolního vzdělávání - Uvědomuje si důležitost evaluace, zná běžně
používané techniky evaluace vzdělávacího procesu a jeho aktérů. Dokáže je využít při své práci.
Předpoklady: - Student vysvětlí a popíše základní pedagogické pojmy. - Seznámí se se základy metodologie
pedagogické vědy. - Student se orientuje ve vývojových meznících pojetí dětství a předškolního vzdělávání.
Dokáže chronologicky zařadit a popsat jednotlivé přístupy a pedagogické systémy ve spole
společensko-historickém kontextu. Dokáže vyhodnotit vliv na současnou podobu PV. - Student zná RVP PV a
principy práce, které tento dokument přináší, Dokáže popsat obsah RVP PV, vysvětlí principy osobnostně orien-
tovaného modelu PV. - Student dokáže pracovat s odbornou literaturou. Umí získané poznatky předat v psané
i mluvené formě. - Zná potřeby současného dítěte. Uvědomuje si jejich důležitost v souvislosti se vzděláváním a
výchovou.

KPG/MPV2 Metodika předškolního vzdělávání 2 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: ZS

Cíle: Student se naučí využívat již získané znalosti a dovednosti k plánování vzdělávacího procesu. Seznámí
se s metodami pedagogické diagnostiky a komunikace. Dále bude obeznámen s problematikou integrace, školní
zralosti a přechodu z MŠ na ZŠ a spolupráce s rodinou. Způsobilosti: - Chápe propojení TVP a ŠVP. Ovládá
různé přístupy při plánování IB. - Zná vývojové řady a dokáže je využít jako nástroj individualizace ve vzdělávání.
- Zná a umí využít techniky pedagogické diagnostiky. - Ovládá základní techniky efektivní komunikace. - Ovládá
prostředky hodnocení předškolního dítěte. - Orientuje se v problematice školní zralosti a přechodu z MŠ na ZŠ.
Dokáže posoudit školní zralost dítěte. Předpoklady: - Zná metody a formy PV. Uvědomuje si přínosy a rizika
použití jednotlivých forem a metod PV. Dokáže je využívat při plánování a realizaci vzdělávací nabídky. - Umí
pracovat s cíli RVP PV, dokáže je využít při plánování a evaluaci, konkretizovat je pro danou skupinu dětí. -
Dovede analyzovat cíle, metody a formy předškolního vzdělávání. - S využitím RVP PV a dalších metodických
materiálů umí vytvořit TVP. - Umí naplánovat třídní integrovaný blok. - Zná zásady a principy tvorby ŠVP.
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Dokáže analyzovat podmínky předškolního vzdělávání - Uvědomuje si důležitost evaluace, zná běžně používané
techniky evaluace vzdělávacího procesu a jeho aktérů. Dokáže je využít při své práci.

KPG/MTDVI Metody a techniky dramatické výchovy I. 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické osvojování metod a technik dramatické výchovy. Předmět je zaměřen na
budování osobnostních předpokladů a osobních kompetencí budoucího učitele DV. V průběhu kurzu je také
zaměřena pozornost na budování partnerských vztahů a kooperujícího prostředí ve studijní skupině. Způsobi-
losti: Studenti na základě vlastních zkušeností budou schopni vnímat rozdílnosti jednotlivých mezod a technik
dramatické výchovy a specifika jejich využití. Studenti dokáží sestavit program lekce dramatické výchovy pro
konkrétní cílovou skupinu. Studenti dokáží reflektovat skupinovou dynamiku v průběhu vedené lekce dramatické
výchovy. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/OASR nebo KPG/OSR.

KPG/MTDV2 Metody a techniky dramatické výchovy II. 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit praktické osvojení metod a technik dramatické výchovy v celém rozsahu
působení na rozvoj osobnosti. Formou praktických cvičení i teoretických poznatků se studenti seznámí s mezními
polohami využití dramatické výchovy: vztah DV a didaktické hry, vztah DV a projektového vyučování, vztah
DV psychoterapie. Cílem je také dále pokračovat v budování osobnostních předpokladů a osobních kompetencí
budoucího učitele DV formou vlastního prožitku. Cílem je praktická zkušenost s přípravou a realizací vlastního
projektu. Způsobilosti: Studenti budou schopni prožít, zreflektovat a vztáhnout prožité s reflexí k vlastním
přípravám lekcí DV. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPG/MTV Moderní technologie ve vzdělávání 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem disciplíny by mělo být pedagogicko-psychologické, i prakticko-aplikační seznámení s moderními for-
mami vzdělávání u nás v komparaci se zahraničím, a s ohledem i na optimální formy řízení vzdělávacích procesů.
Způsobilosti: Předpoklady: Vzhledem k ročníkovému zařazení do bakalářského studia se nepředpokládají
předchozí předpoklady i pedagogická způsobilost k dané disciplíně.

KPG/NAPXB Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu NASPX je vybavit studenty základními dispozicemi k reflexi a hodnocení kvality výuky a
rozvinout jejich dovednosti k profesionálně efektivnímu propojování teorie s praxí prostřednictvím rozvíjejících
hospitací v reálné výuce na základních (příp. středních) školách. Náslechová praxe zároveň vede studenty k
aplikaci poznatků a základních dovedností získaných v teoretických předmětech.
Způsobilosti: ”Při pozorování reálné výuky si uvědomuje svůj myšlenkový obraz výuky, do žádoucí míry zvládá
jeho dokumentační záznam a s oporou v něm odborně analyzuje výukové situace a navrhuje a zdůvodňuje jejich
hodnocení a jejich zlepšující alterace. ”Odbornou terminologii (pojmy, resp. kritéria z oblasti, pedagogiky, didak-
tiky) používá při analýze, interpretaci, výkladu, při usuzování a hodnocení situací výuky. ”Na podkladě analýzy
výuky formuluje zobecňující soudy, které dokáže vysvětlovat a zdůvodňovat s oporou v odborné pedagogické
terminologii. ”Rozumí souvislostem mezi pozorovanými situacemi výuky a jejich programovým kurikulárním
zázemím ve vzdělávacích programech (RVP, ŠVP) a teoretickou reflexí v pedagogice, didaktice a oborové di-
daktice. ” S oporou o teorii a o kurikulární materiály (RVP, evaluační standardy) odhaduje smysl a cíl výukové
situace, konceptově analyzuje v ní obsažené úlohy s ohledem na evaluační stand standardy, odhaduje možný
dopad výukové situace na žáka a s porozuměním o něm diskutuje. ”Uvažuje o vztahu obsahu zrealizované
učební úlohy a obsahu z příslušné oblasti RVP; ilustruje tuto vazbu vhodným příkladem a vysvětlí její podstatu.
Předpoklady: ”Dispozice k profesnímu vidění kvalit výuky a předpoklady k jejímu rozvíjení. ”Výchozí didak-
tická citlivost a předpoklady k jejímu rozvíjení do profesní úrovně učitelské reflektivní kompetence rozvíjené na
podkladě cyklického sdílení znalostí.
”Znalost vyžadované terminologie ve spojení s dispozicemi k pojmově (terminologicky) korektní reflexi výuky
založené na analýze výukových situací; schopnost operacionalizovat odborné pojmy (termíny) a ilustrovat jejich
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obsah na příkladech.

KPG/OASR Osobnostní a sociální rozvoj 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je: - práce na rozvoji smyslového vnímání, prostorového cítění a pozornosti, - rozvíjení
představivosti a obrazotvornosti - rozvíjení kompetencí spolupráce a komunikace ve skupině - rozvíjení schopnosti
reflexe a sebereflexe a představení jejich technik. Způsobilosti: Studenti si v praktický seminářích a v kontextu se
studovanou literaturou uvědomí základní principy činnostního učení, interaktivních metod vzdělávání. V kurzu si
také studenti uvědomí své osobní dispozice pro práci s lidmi pro úspěšné zapojení do kolektivu, pro prezentování
vlastních postojů i pro vedení skupiny. Předpoklady: Základní komunikační a sociální dovednosti.
Vylučující předmět KPG/OSR.

Vylučující předměty: KPG/OSR

KPG/OBDIS Obecná didaktika pro SŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti pedagogiky se zaměřením na analýzu
vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce i s projek-
tovou prací a zdokonalí své komunikativní kompetence. Student/ka porozumí novému paradigmatu pedagogiky
v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v
oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student/ka: Aplikuje pojmy z oblasti pedagogické diagnostiky žáka
i učitele, na základě analýzy jednotlivých diagnostických metod si ověří jejich možnosti a meze v práci
učitele; na základě videozáznamu, příkladů z praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá pojetí vyučovacího
procesu; popíše různé modely vyučování, využívá teoretické poznatky a vlastní zkušenost a dokáže odlišit různé
vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitele. Na základě reflexe vlastního plánování a
realizace výukového procesu zaujímá postoj k různým podobám vedení výuky z hlediska kurikulární reformy
probíhající ve škole (RVP, ŠVP) a dokáže tento postoj podložit argumenty. Porozumí základním kurikulárním
dokumentům, analyzuje zejména RVP pro ZV, SŠ a porozumí jednotlivým pojmům v těchto dokumentech,
pochopí odlišnosti RVP a ŠVP. Porozumí pojmům, jako jsou: výukové metody, organizační formy vyučování, a
chápe různá kritéria jejich dělení a jejich vhodnost pro žáka i učitele, sám zažije různé aktivizující strategie výuky
v semináři. Dokáže vysvětlit rozdíly mezi vnější a vnitřní motivací středoškolkého žáka, integruje poznatky z
psychologie a pedagogiky v této oblasti, dokáže diagnostikovat motivační struktury žáka. Na základě vytvoření
vlastní přípravy hodiny (část zkoušky) dokáže analyzovat jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu
k ŠVP a studovanému oboru (vybraného typu střední školy). Pochopí odlišnosti různých forem hodnocení ve
výuce, zejména odlišnosti mezi hodnocením známkou, slovním hodnocením, autonomním hodnocením apod. V
semináři realizuje týmový projekt, aplikuje v něm teoretické pedagogické poznatky, oborové znalosti, výstupy
z výzkumné sondy z praxe a dovednosti týkající se vedení výukového procesu (např. motivace žáka, výukové
metody, hodnocení žáka). Učí se vytvářet neohrožující a tolerantní prostředí, které respektuje potřeby žáků, ale
i jeho vlastní postoje, pocity a potřeby. Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální,
personální, řešení problémů a částečně i kompetence občanská. Z profesních kompetencí učitele jsou částečně
rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, sociální a komunikativní, dále
manažerské kompetence (např. při plánování a realizaci týmové práce). . Předpoklady: Základní orientace v
pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/OBDIZ Obecná didaktika pro ZŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti pedagogiky se zaměřením na analýzu
vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce i s projek-
tovou prací a zdokonalí své komunikativní kompetence. Student/ka porozumí novému paradigmatu pedagogiky
v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v
oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student/ka: Aplikuje pojmy z oblasti pedagogické diagnostiky žáka i
učitele, na základě analýzy jednotlivých diagnostických metod si ověří jejich možnosti a meze v práci učitele; na
základě videozáznamu, příkladů z praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá pojetí vyučovacího procesu;
popíše různé modely vyučování, využívá teoretické poznatky a vlastní zkušenost a dokáže odlišit různé vedení
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vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitele. Na základě reflexe vlastního plánování a realizace
výukového procesu zaujímá postoj k různým podobám vedení výuky z hlediska kurikulární reformy probíhající
ve škole (RVP, ŠVP) a dokáže tento postoj podložit argumenty. Porozumí základním kurikulárním dokumentům,
analyzuje zejména RVP pro ZV, SŠ a porozumí jednotlivým pojmům v těchto dokumentech, pochopí odlišnosti
RVP a ŠVP. Porozumí pojmům, jako jsou: výukové metody, organizační formy vyučování, a chápe různá kri-
téria jejich dělení a jejich vhodnost pro žáka i učitele, sám zažije různé aktivizující strategie výuky v semináři.
Dokáže vysvětlit rozdíly mezi vnější a vnitřní motivací žáka, integruje poznatky z psychologie a pedagogiky
v této oblasti, dokáže diagnostikovat motivační struktury žáka. Na základě vytvoření vlastní přípravy hodiny
(část zkoušky) dokáže analyzovat jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP a studovanému oboru
(2. stupně základní školy). Pochopí odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce, zejména odlišnosti mezi hod-
nocením známkou, slovním hodnocením, autonomním hodnocením apod. V semináři realizuje týmový projekt,
aplikuje v něm teoretické pedagogické poznatky, oborové znalosti, výstupy z výzkumné sondy z praxe a do-
vednosti týkající se vedení výukového procesu (např. motivace žáka, výukové metody, hodnocení žáka). Učí se
vytvářet neohrožující a tolerantní prostředí, které respektuje potřeby žáků, ale i jeho vlastní postoje, pocity a
potřeby. Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální, personální, řešení problémů a
částečně i kompetence občanská. Z profesních kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence
pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, sociální a komunikativní, dále manažerské kompetence (např.
při plánování a realizaci týmové práce). Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména
z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/OBDK Obecná didaktika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti pedagogiky se zaměřením na ana-
lýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce i s
projektovou prací a zdokonalí své komunikativní kompetence. Student/ka porozumí novému paradigmatu peda-
gogiky v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické
teorie v oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student/ka: Pochopí a aplikuje pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky žáka i učitele, na základě analýzy jednotlivých diagnostických metod si ověří jejich možnosti a meze
v práci učitele; na základě videozáznamu, příkladů z praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá pojetí
vyučovacího procesu; porozumí různým modelům vyučování, využívá teoretické poznatky a vlastní zkušenost
a dokáže odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitele.Na základě reflexe
vlastního plánování a realizace výukového procesu zaujímá postoj k různým podobám vedení výuky z hlediska
kurikulární reformy probíhající ve škole (RVP, ŠVP) a dokáže tento postoj podložit argumenty. Porozumí základ-
ním kurikulárním dokumentům, analyzuje zejména RVP pro ZV, SŠ a porozumí jednotlivým pojmům v těchto
dokumentech, pochopí odlišnosti RVP a ŠVP. Porozumí pojmům jako jsou: výukové metody, organizační formy
vyučování, a chápe různá kritéria jejich dělení a jejich vhodnost pro žáka i učitele, sám zažije různé aktivizující
strategie výuky v semináři. Dokáže vysvětlit rozdíly mezi vnější a vnitřní motivací žáka, integruje poznatky z
psychologie a pedagogiky v této oblasti, dokáže diagnostikovat motivační struktury žáka. Na základě vytvoření
vlastní přípravy hodiny (část zkoušky) dokáže analyzovat jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k
ŠVP a studovanému oboru. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v oblasti
oborových didaktik. V rámci seminářů a u zkoušky (příprava výukové hodiny) jsou sledovány nejen obecně
didaktické prvky, ale také jsou reflektovány zkušenosti studentů z náslechové pedagogické praxe. Pochopí odliš-
nosti různých forem hodnocení ve výuce, zejména odlišnosti mezi hodnocením známkou, slovním hodnocením,
autonomním hodnocením apod. V semináři realizuje týmový projekt , aplikuje v něm teoretické pedagogické
poznatky, oborové znalosti, výstupy z výzkumné sondy z praxe a dovednosti týkající se vedení výukového pro-
cesu (např. motivace žáka, výukové metody, hodnocení žáka). Učí se vytvářet neohrožující a tolerantní prostředí,
které respektuje potřeby žáků, ale i jeho vlastní postoje, pocity a potřeby. Rozvíjeny jsou především kompetence
k učení, komunikativní, sociální, personální, řešení problémů a částečně i kompetence občanská.Z profesních
kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické,
sociální a komunikativní, dále manažérské kompetence (např. při plánování a realizaci týmové práce). Student
se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná
práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti
obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/OSR Osobnostní a sociální rozvoj 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnou studentům v praktických ukázkách metody a techniky vedoucí k uvědomění
a rozvíjení osobních pedagogických kompetencí. Přednášky i semináře jsou zaměřeny na rozvíjení komunikač-
ních dovedností, sebeuvědomění, rozvoji kreativity, schopnosti koncentrace, smyslového vnímání a sebereflexe.
Způsobilosti: Studenti si v praktický seminářích a v kontextu se studovanou literaturou uvědomí základní prin-
cipy činnostního učení, interaktivních metod vzdělávání. V kurzu si také studenti uvědomí své osobní dispozice
pro práci s lidmi pro úspěšné zapojení do kolektivu, pro prezentování vlastních postojů i pro vedení skupiny.
Předpoklady: Základní komunikační a sociální dovednosti.
Vylučující předmět KPG/OASR

Vylučující předměty: KPG/OASR

KPG/OTV Obecná teorie výchovy a vzdělávání 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům/-kám různé pohledy na výchovu a vzdělávání v historii i sou-
časnosti lidské společnosti. V předmětu se zaměříme na znalost a úroveň analytických schopností a dovedností
studenta. Předmět se zaměřuje na oblasti hledání východisek výchovy, procesuálního pojetí výchovy, pojetí
jedince a skupiny ve výchovném procesu, výchovy v rodině a společnosti, orientace osobnosti a sebevýchovy,
otázky prosociální výchovy a na nové přístupy ke vzdělání a procesu celoživotního učení. . . . Způsobilosti:
Student získá náhled na vývoj názorů na výchovu a vzdělávání v společensko-historickém kontextu, porozumí
historickým souvislostem a dokáže vysvětlit jednotlivé názory a zhodnotit jejich přínosy. Student/-ka dokáže
zanalyzovat vliv společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže zdůvodnit jejich dopad.
Student/-ka umí přiřadit k jednotlivým etapám vývoje významné pedagogické osobnosti a jejich díla. Před-
poklady: Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni středoškolského učiva.
Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/OTVV Obecná teorie výchovy a vzdělávání 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům/-kám různé pohledy na výchovu a vzdělávání v historii i součas-
nosti lidské společnosti. V předmětu se zaměříme na znalost a úroveň
analytických schopností a dovedností studenta. Předmět se zaměřuje na oblasti hledání východisek výchovy,
procesuálního pojetí výchovy, pojetí jedince a skupiny ve výchovném procesu, výchovy v rodině a společnosti,
orientace osobnosti a sebevýchovy, otázky prosociální výchovy a na nové přístupy ke vzdělání a procesu celoživot-
ního učení. . . . Způsobilosti: Student/-ka charakterizuje vývoj názorů na výchovu a vzdělávání ve společensko-
historickém kontextu. Student/-ka dokáže analyzovat vliv společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže
zdůvodnit jejich dopad. Student/-ka umí přiřadit k jednotlivým etapám vývoje významné pedagogické osobnosti
a jejich díla. Předpoklady: Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni stře-
doškolského učiva.
Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/PAŠ Právní aspekty školství 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

JUDr. Karel Mošna možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti základních právních norem
vztahujících se k oblasti školství, v oblasti legislativního uspořádání vzdělávací soustavy ČR, včetně státní správy
a samosprávy ve školství a v oblasti právních aspektů práce učitele, jeho práv, povinností a odpovědnosti.
Způsobilosti: Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti výchovy a vzdělávání, porozumí základním
principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve
vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným právním vztahům mezi subjekty výchovně
vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na modelové situace. Předpoklady: Předpokládá
se znalost základních právních institutů na úrovni středoškolského učiva společnských věd.

KPG/PDKT Pedagogická diagnostika klimatu třídy 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se naučí pracovat s dynamikou skupiny a získají dovednosti, které napomohou k budování opti-
málního klimatu školní skupiny, budou jim prezentovány základy diagnostiky vztahů ve skupině Způsobilosti:
Student získá kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky. Bude znát jednotlivé metody
a diagnostické techniky, jejich přínos a způsoby provedení a
možnosti jejich použití. Student na základě situace dokáže vybrat vhodnou techniku, zná její pozitiva i negativa
a umí se na základě toho rozhodnout. Student dokáže pro zvýšení validity výsledků diagnostické metody vhodně
kombinovat a doplňovat. Předpoklady: Předmět je teporeticko praktický, předpokládá znalosti ze sociální
psychologie, psychologie osobnosti, speciální pedagogiky a didaktiky.

KPG/PEX Pedagogická exkurze 1 kr. Zp
Seminář 3 [dnů/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Navštívit na území ČR zařízení, v nichž se využívá DV, případně ta, v nichž je realizováno respektující ,
na žáka orientované pojetí vyučování. Způsobilosti: Student bude schopen zreflektovat své zážitky z exkurze
a uvažovat o jejich využití při studiu DV Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPG/PGM Státní závěrečná zkouška MŠ 0 kr. Zp,Szv

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného
studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky
studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti
a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KPG/PGNSA Pedagogika pro učitele NŠA 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti obecné didaktiky se zaměřením na
analýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce,
projektovou výukou a zdokonalí své komunikativní kompetence. Porozumí novému paradigmatu pedagogiky v
procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie
v oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: 1. Student získá základní pojmy vážící se ke konceptu vyučovací
proces. Porozumí jim, je schopen je používat při vysvětlování jevů, které se odehrávají v pedagogické realitě.
Rozliší tak pojetí vyučování : demokratické, orientované na žáka, konstruktivistické od pojetí autokratického,
orientovaného na učitele a učivo, transmisivního.
2. Student porozumí vývoji pohledů na pojetí vyučovacího procesu v historickém kontextu. Jeden z reformních
či alternativních proudů prozkoumá do hloubky ( na základě studia literatury) a je a je schopen o něm s
porozuměním hovořit veřejně.
3. Prozkoumá svůj vlastní prekoncept pojmu vyučovací proces. Objeví jeho znaky a zjistí k jakému pojetí
vyučování se nejvíce blíží. Pokusí se pohlédnout na koncept vyučování i z jiných úhlů úhlů pohledu nežli je mu
vlastní. Uvažuje o vlastních postojích k jednotlivým podobám pojetí vyučovacího procesu.
4. Porozumí vývoji názorů na vyučovací proces v posledních 20-ti letech v ČR. Spojí si tento vývoj s transformační
proměnou, která právě probíhá. Porozumí základním kurikulárním doku dokumentům.
5. Porozumí pojetí formulace výstupů ( cílů) v RVP. Vytvoří vlastní přípravu vyučovací hodiny, v níž bude cíl
vyučovací jednotky formulován s oporou o teorii zaměřenou na žákův rozvoj.
6. Seznámí se z variantami možného hodnocení ve vyučování. Sám sepíše slovní hodnocení pro pozorovaného žáka
( jeden vyučovací den) a zhodnotí, zda toto hodnocení odpovídá kriteriím efek efektivního slovního hodnocení.
Předpoklady: No particular prerequisites specified.

KPG/PGNSB Pedagogika pro učitele NŠB 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti obecné didaktiky se zaměřením na
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analýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce,
projektovou výukou a zdokonalí své komunikativní kompetence. Porozumí novému paradigmatu pedagogiky v
procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v
oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student zažije vyučovací strategie ( aktivizační metody,kooperativní
a individuální vyučování), které odpovídají strategigím umožňujícím rozvíjet u žáků na 1. st. ZŠ kompetence k
učení, řešení problémů, komunikace, personální a sociální. Tyto prožitky bude reflektovat a formulovat přínos
výuky pro rozvoj své osobnosti.
Vypracuje a realizuje vlastní individuální projekt s využitím popisného šetření. tento projekt bude obsahovat
teoretickou a praktickou část.
Otevřeně hovoří o svých názorech, pocitech a potřebách. respektuje názory druhých a je schopen o rozdílných
názorech diskutovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPG/PGPSS Státní zk. z pedagogiky a psychologie SŠ 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pedagogika pro SŠ - předepsané znalosti z PEDG1, PEDG2. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: SPP/PPS

KPG/PGPSZ Státní zk. z pedagogiky a psychologie ZŠ 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů
studijního oboru daného studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokážou, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást
je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: SPP/PPS

KPG/PGSS Státní zkouška z pedagogiky 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem SZZ je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného
studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absol-
vováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do
vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: SPP/PPS

KPG/PG1 Pedagogika 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogicko-psychologické
diagnostiky žáka, pedagogické teorie a praxe s důrazem na současné modely školy a vyučování, dále v oblasti
aktuálních kurikulárních změn, v oblasti humanistických koncepcí vyučování. Dále je cílem předmětu osvojení
základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti školní legislativy, právních vztahů ve školství a odpovědnost v
oblasti školství. Způsobilosti: Studenti pochopí a budou umět aplikovat základní pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky, porozumí různým modelům vyučování, porozumí základním kurikulárním dokumentům a budou
umět analyzovat zejména RVP pro základní vzdělávání. Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti
výchovy a vzdělávání, porozumí základním principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v
ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným
právním vztahům mezi subjekty výchovně vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na
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modelové situace. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých
pojmů a kategorií.

KPG/PNPN1 Průběžná náslechová praxe NŠ - 1 1 kr. Zp
Seminář 6 [hod/sem]

PhDr. Josef Levý možný semestr: ZS/LS

Cíle: 1. Učit se pozorovat nezávisle a objektivně činnost ve třídě
2. Vést si pozorovací arch a použít v maximální možné míře popisný jazyk
3. Reflektovat své cítění, vnímání , myšlení a potřeby
4. Učit se hledat evidence v záznamových arších a přiřazovat je k teoreticky formulovaným výrokům
Způsobilosti: 1. Student je schopen pozorovat a pozorované zaznamenat popisným jazykem do pozorovacího
archu
2. Student je schopen reflektovat pozorované dle struktury zadané učitelem
3. Pozorovací archy využije pro hledání evidencí dle zadaných materiálů
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/UPNS.

Podmiňující předměty: KPG/UPNS

KPG/PNPN2 Průběžná náslechová praxe NŠ - 2 2 kr. Zp
Seminář 6 [hod/sem]

PhDr. Josef Levý možný semestr: ZS/LS

Cíle: 1. Setkat se s různými edukačními prostředími 2. Získat představu o možnostech spolupráce s neziskovými
organizacemi v ČR 3. Zjistit, jakou podobu mohou mít průřezová témata 4. Pozorovat jednoho žáka v průběhu
dne a napsat pro něj slovní hodnocení 5. Pobýt ve třídě s PZS Způsobilosti: 1. Student se zapojí vlastní
aktivitou do mimoškolního edukačního procesu (dle svých možností vybere z nabídky poskytnuté na začátku
semestru
2. Absolvuje semináře věnující se některému z průřezových témat
3. Vypracuje slovní hodnocení pro jednoho žáka
4. Odevzdá reflexe všech aktivit v semestru
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/PNPN1.

Podmiňující předměty: KPG/UPNS

KPG/PPG1 Předškolní pedagogika 1 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je získat základní informace o předškolní pedagogice jako vědní disciplíně a o klíčových
pojmech, se kterými se budou studující při studiu pedagogických disciplín setkávat. Studenti porozumí novému
paradigmatu pedagogiky v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další
aplikaci pedagogické teorie v oboru. Způsobilosti: Student se orientuje v klíčových pedagogických pojmech.
Orientuje se a chápe principy alternativního školství.
Chápe vývoj předškolní pedagogiky v historických souvislostech.
Zná RVP PV, vysvětlí principy osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy.
Předpoklady: Student je motivován ke studiu předškolní pedagogiky, orientuje se v evropské historii, dokáže
čerpat poznatky z odborné literatury, srozumitelně se vyjadřuje.

KPG/PPG2 Předškolní pedagogika 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je porozumět aktuálním trendům v předškolním vzdělávání, hlouběji se zajímat o dění v
předškolní pedagogice a seznámit se v rámci této oblasti s problematikou legislativy, profesní etiky, interkulturní
výchovy a vzdělávání ve světě.
Způsobilosti: Student: - Zná základní pojmy interkulturní výchovy. - Student má přehled o systémech předškol-
ního vzdělávání ve světě. Chápe přínos pohledů do zahraničí pro práci pedagoga. - Orientuje se a chápe principy
a vývoj alternativního školství ve světě a v ČR. Dokáže vybrat, navrhnout a zdůvodnit aplikaci prvků alterna-
tivního školství do praxe běžné MŠ. - Student je seznámen s profesní etikou oboru. Dokáže ji aplikovat ve své
práci. - Student se orientuje v legislativním rámci předškolního vzdělávání v ČR. - Student zná práva dítěte. -
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Studen má přehled o aktuálním dění v oboru. Dokáže jej komentovat a vytvořit si vlastní názor. Předpoklady:
- Student vysvětlí a popíše základní pedagogické pojmy. - Seznámí se se základy metodologie pedagogické vědy.
- Student se orientuje ve vývojových meznících pojetí dětství a předškolního vzdělávání. Dokáže chronologicky
zařadit a popsat jednotlivé přístupy a pedagogické systémy ve spole společensko-historickém kontextu. Dokáže
vyhodnotit vliv na současnou podobu PV. - Student zná RVP PV a principy práce, které tento dokument přináší,
Dokáže popsat obsah RVP PV, vysvětlí principy osobnostně orientovaného modelu PV. - Student dokáže pra-
covat s odbornou literaturou. Umí získané poznatky předat v psané i mluvené formě. - Zná potřeby současného
dítěte. Uvědomuje si jejich důležitost v souvislosti se vzděláváním a výchovou.

KPG/PPL Práce s předmětem a loutkou 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je:
praktické osvojování základních metod a technik při práci s předmětem, loutkou, kostýmem a prostorem v
dramatické výchově a dětském divadle a seznámení se základy loutkářských postupů a technologií
Způsobilosti: Studenti dokáží rozlišit typy loutek a jejich scénické využití. Vyzkouší si tvorbu a vedení loutek,
ověří si své dovednosti v práci se scénickým prostorem s rekvizitou a kostýmem. Vyzkouší si tvorbu drobného a
prezentaci loutkářského výstupu. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/MTDV2.

KPG/PPN Pedagogická praxe náslechová, 1. třída 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Josef Levý možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zorientovat studenta ve specifické problematice 1. ročníku
Způsobilosti: Student dokáže spolupracovat s vyučujícím 1. třídy při organizování činnosti žáků, při uvádění
žáků do denního režimu. Předpoklady: Znalost základních pedagogických disciplín.

KPG/PPVÝ1 Pedagogická praxe - výstupy 4 kr. Zp
Cvičení 1 [týd/sem]

Mgr. Michal Dubec možný semestr: ZS/LS

Cíle: Praxe je zacílena na studentovu schopnost pod vedením učitele připravit a zrealizovat výuku, tuto výuku
reflektovat.
Student bude pozorovat své kolegy a bude schopen dávat dobrou zpětnou vazbu.
Student bude schopen pracovat na skupinových přípravách. Způsobilosti: Student je schopen projektovat,
realizovat a reflektovat výuku vlastní a svých kolegů. Je schopen individuálně i ve skupině připravovovat projekty.
Je schopen pozorovat a na základě pozorování poskytovat dobrou zpětnou vazbu. Předpoklady: Předpokládá
se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
Student je schopen pozorovat a pozorované zaznamenat popisným jazykem do pozorovacího archu.
Student je schopen reflektovat pozorované dle struktury zadané učitelem.
Pozorovací archy využije pro hledání evidencí dle zadaných materiálů.

KPG/PPVÝ2 Pedagogická praxe - výstupy 4 kr. Zp
Cvičení 10 [hod/sem]

Mgr. Michal Dubec možný semestr: LS

Cíle: Praxe je zacílena na studentovu schopnost pod vedením učitele připravit a zrealizovat výuku, tuto výuku
reflektovat.
Student bude pozorovat své kolegy a bude schopen dávat dobrou zpětnou vazbu.
Student bude schopen pracovat na skupinových přípravách. Způsobilosti: Student je schopen projektovat,
realizovat a reflektovat výuku vlastní a svých kolegů. Je schopen individuálně i ve skupině připravovovat projekty.
Je schopen pozorovat a na základě pozorování poskytovat dobrou zpětnou vazbu. Předpoklady: Absolvování
předmětu KPG/PPVÝ1.

KPG/PUCHA Specifické poruchy učení a chování 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prohloubení speciálně pedagogické orientace studentů do oblasti specifických poruch učení. Pochopení
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kontextu speciálních vzdělávacích potřeb žáků se SPU, základní orientacev v etiologických, legislativních, dia-
gnostických a intervenčních aspektech problematiky.
Způsobilosti: Student získá základní kompetence k diagnostikování a nápravě specifických poruch učení na úrovni
ZŠ, případně SŠ. Konkrétně zvládne orientační diagnostiku laterality, symptomatickou diagnostiku LMD/ADHD
na učitelské úrovni a diagnostiku SPU z analýzy školních produktů žáka. Student bude schopen spolupracovat
při sestavování IVP žáka se specifickou poruchou učení a při realizaci intervenčních technik. Předpoklady:
Předmět předpokládá předcházející základní studium problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(speciální pedagogika) a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.

Vylučující předměty: KPG/SPUCH

KPG/PVP1 Praxe výchovného poradenství 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství ZŠ a SŠ praxi v oblasti výchovného poradenství -
Návštěva výchovných poradců na ZŠ a SŠ. Tvorba programu práce VP (praktická činnost v rámci praxe).
Student zde využije a rozšíří své znalosti, dovednosti a kompetence získané v předmětu VPOR - Výchovné
poradenství. Způsobilosti: Student dokáže aplikovat znalosti z předmětu VPOR v praxi. Dokáže samostatně
vypracovat záznam návštěvy výchovnéo poradce na škole, připravit pozorovací arch či dotazník a ten využít a
výsledky zpracovat a shrnout do písemné zprávy, zanalyzovat dokumentaci o práci VP, zpracovat vlastní návrh
práce a ten odperezentovat a obhájit, navrhnout změny.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.

KPG/PVP2 Praxe výchovného poradenství 2 1 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství ZŠ a SŠ praxi v oblasti výchovného poradenství (dia-
gnostika problémového dítěte, diagnostika spojená s volbou povolání, spolupráce s pedagogicko - psychologickými
poradnami a s úřady práce ohledně profesního poradenství) atd. Způsobilosti: Student dokáže aplikovat zna-
losti z předmětů VPOR, DGVP a VPV v praxi. Student je schopen najít, zpracovat a využít informací týkajících
se výchovného poradenství, ytto informace vidí v souvislostech s dalšími znalostmi. Dokáže samostatně volit a
zpracovat diagnostické šetření a využít jeho výsledků např. v profesní orientaci žáků. Student zná náplň práce
a pravomoci poradenských zařízení v ČR. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/DGVP a KPG/VPV.

KPG/RHV Reflexe a hodnocení kvality výuky 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními dispozicemi k reflexi a hodnocení kvality výuky a rozvinout
jejich dovednosti k profesionálně efektivnímu propojování teorie s praxí. Dílčí cíle jsou zaměřeny na rozvoj
schopností studentů pro analýzu edukačního procesu, pro vyhodnocení jeho přínosných a slabých stránek a
pro využití získaných poznatků ke zlepšování kvality výuky. Pojetí předmětu je založeno na využití Schönova
konceptu reflektivního praktika a v metodologické oblasti se opírá zejména o Korthagenovo pojetí reflektivní
praxe a metodiku 3A založenou na konceptové analýze učiva.
Způsobilosti: Zná požadovanou terminologii, vysvětluje obsah pojmů logicky v poznávacích souvislostech oboru
a v požadovaném širším mezioborovém či nadoborovém, resp. filozofickém kontextu. Odbornou terminologii (po-
jmy, resp. kritéria z oblasti, pedagogiky, didaktiky) používá při analýze, interpretaci, výkladu, při usuzování a
hodnocení situací výuky. Při analýzách videozáznamů výuky, příp. při pozorování reálné výuky si uvědomuje
svůj myšlenkový obraz výuky, do žádoucí míry zvládá jeho dokumentační záznam a s oporou v něm odborně
analyzuje výukové situace a navrhuje a zdůvodňuje jejich hodnocení a jejich zlepšující alterace . Na podkladě
analýzy výuky formuluje zobecňující soudy, které obhajuje, diskutuje a sám kriticky analyzuje a posuzuje s
ohledem na diskusi v kolegiální skupině; využívá reflektivní dialog ve skupině k rozvoji své profesní poznávací
a komunikační báze V reflektivním dialogu ve skupině představuje, zdůvodňuje a obhajuje svůj návrh zlepšující
alterace a diskutuje jeho případné varianty s ohledem na obecněji platná kritéria. Rozumí souvislostem mezi
tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním zázemím ve vzdělávacích progra-
mech (RVP, ŠVP) a jejím teoretickou reflexí v pedagogice, didaktice a oborové didaktice. S oporou o teorii a o
kurikulární materiály (RVP, evaluační standardy) odhaduje smysl a cíl výukové situace, konceptově analyzuje
v ní obsažené úlohy s ohledem na evaluační standardy, odhaduje možný dopad výukové situace na žáka a s
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porozuměním o něm diskutuje. Uvažuje o vztahu obsahu zrealizované učební úlohy a obsahu z příslušné oblasti
RVP; ilustruje tuto vazbu vhodným příkladem a vysvětlí její podstatu. Uvažuje o vztahu obsahu zrealizované
učební úlohy ke vhodným průřezovým tématům. Analyzuje svůj přípravný model pedagogického díla; na zá-
kladě výsledků posouzení doplňuje svůj model o odpovídající interpretační a hodnotící aktivity. Předpoklady:
Dispozice k profesnímu vidění kvalit výuky a předpoklady k jejímu rozvíjení. Výchozí didaktická citlivost a před-
poklady k jejímu rozvíjení do profesní úrovně učitelské reflektivní kompetence rozvíjené na podkladě cyklického
sdílení znalostí. Znalost vyžadované terminologie ve spojení s dispozicemi k pojmově (terminologicky) korektní
reflexi výuky založené na analýze výukových situací; schopnost operacionalizovat odborné pojmy (termíny) a
ilustrovat jejich obsah na příkladech.

KPG/RTF Rétorika - prohloubený kurz 2 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností studentů: komunikace mluvenou řečí, neverbální
komunikace, vedení diskuse, a schopnosti kultivované veřejné debaty. Součástí předmětu je také teoretické a
praktické seznámení s hlasovými a stylistickými cvičeními, metodami a technikami výchovy a péče o hlas a
řeč. Způsobilosti: Studenti si uvědomí význam kultivovaného veřejného projevu a umění jednat s lidmi. Kurz
využije znalostí z psychologie, pedagogiky a sociologie. Získané znalosti si mohou studenti ověřit v moderovaných
diskuzích, debatách a polemikách. Předpoklady: Základní komunikační a sociální dovednosti.

Vylučující předměty: KPG/RTFB

KPG/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Pod individuálním vedením vedoucího BP připravit projekt práce, s oporou o tématu relevantní literaturu
zpracovat práci. Způsobilosti: Student je schopen:
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Zpracování projektu bakalářské práce v řádné kvalitě a přihlášení práce v řádném termínu.

Vylučující předměty: KAT/SBP1

KPG/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Pod individuálním vedením vedoucího BP připravit projekt práce, s oporou o tématu relevantní literaturu
zpracovat práci. Způsobilosti: Student je schopen: pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát,
správně citovat zdroje, formulovat cíle a hypotézy, správně strukturovat bakalářskou práci, správně formulovat
závěry, obhájit práci před komisí.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/SBP1.

Vylučující předměty: KAT/SBP2

KPG/SCPA Sociální patologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s obecnou problematikou sociální patologie, nejfrekventovanějšími
sociálně patologickými jevy a orientace v resocializačních zařízeních. Způsobilosti: Student získá vědomosti o
příčinách a struktuře sociálně patologických jevů, základní dovednosti v prevenci sociálně patologických jevů a
postoje odpovídající současným sociálně politickým konceptům. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí
základní studium sociologie a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.

KPG/SCPT Sociální patologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s obecnou problematikou sociální patologie, nejfrekventovanějšími
sociálně patologickými jevy a orientace v resocializačních zařízeních Způsobilosti: Student získá vědomosti o
příčinách a struktuře sociálně patologických jevů, základní dovednosti v prevenci sociálně patologických jevů a
postoje odpovídající současným sociálně politickým konceptům. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí
základní studium sociologie a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.

KPG/SCZS Sociální pedagogika ZŠ 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Markéta Zachová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a vý-
znamu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově. Způsobilosti: Studenti
porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí, budou umět
aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace. Předpoklady: Před-
pokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/SDP Skupinový dramatický projekt 3 kr. Zp,Zk
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS

Cíle: Praktické seznámení s dramaturgií, scénografií, režií a hereckou prací. Součástí projektu je také seznámení se
základy divadelní produkce a managementu se zaměřením na divadlo sdětmi a pro děti. Způsobilosti: Studenti
si v průběhu práce uvědomí podstatné souvislosti vzniku a uvedení původního divadelního představení. Odhalí
pro sebe konkrétní divadelní dovednosti a jejich význam pro kvalitu výsledného představení. Předpoklady:
Student absolvoval úspěšně předměty KPG/TPDV, KPG/ZDP a KPG/TŘAV. Disponuje základním pojmovým
a dovednostním vybavením pro tvůrčí práci v oblasti divadla.

KPG/SEXA Sexuální výchova 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností a vědomostí v oblasti rodinné a sexuální výchovy zamě-
řené na oblast pracovníka sociální práce. Dále pak porozumění základním terminologickým pojmům a etickým
otázkám sexuální výchovy. Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám sexuální výchovy jako součásti zdra-
vého životního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy k sexuální výchově (od tabuizace k otavřené
sexuální výchově). Vysvětlí základní roviny sexuální výchovy a analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků mezi
rodinnou a institucionální sexuální výchovou. Zaujímá otevřený postoj k jednotlivým přístupům v sexuální
výchově. Respektuje etické otázky v oblasti sexu a sexuality a dokáže vysvětlit rizika spojená s komerčním sexu-
álním zneužíváním dětí a mládeže. Aplikuje teoretické poznatky na sexuální výchovu pro určité věkové období
života jedince, včetně sexuální výchovy postižených dětí a mládeže. Předpoklady: Základní orientace v biologii
člověka a v otázkách výchovy ke zdraví.

Vylučující předměty: KPG/SEXV , KPG/VPAR

KPG/SEXV Sexuální výchova 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností a vědomostí v oblasti sexuální výchovy zaměřené na ob-
last předškolní výchovy. Dále pak porozumění základním terminologickým pojmům a etickým otázkám sexuální
výchovy na MŠ. Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám sexuální výchovy jako součásti zdravého život-
ního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy k sexuální výchově (od tabuizace k otavřené sexuální
výchově). Vysvětlí základní roviny sexuální výchovy a analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků mezi rodin-
nou a institucionální sexuální výchovou (na MŠ). Zaujímá otevřený postoj k jednotlivým přístupům v sexuální
výchově. Respektuje etické otázky v oblasti sexu a sexuality a dokáže vysvětlit rizika spojená s komerčním sexu-
álním zneužíváním dětí a mládeže. Aplikuje teoretické poznatky na sexuální výchovu pro určité věkové období
života jedince, včetně sexuální výchovy postižených dětí a mládeže. Předpoklady: Základní orientace v biologii
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člověka a v otázkách výchovy ke zdraví.
Vylučující předměty: KPG/SEXA , KPG/VPAR

KPG/SEXZ Sexuál. vých. v kontextu vých. ke zdraví 2 kr. Zp
1 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti sexuální výchovy zaměřené
především ba oblast předškolní výchovy. Dalším cílem je porozumění sexuální výchově v kontextu výchovy ke
zdraví na MŠ. Dále pak porozumění základním terminologickým pojmům a etickým otázkám sexuální výchovy.
Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám sexuální výchovy jako součásti výchovy ke zdraví a zdravého život-
ního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy k sexuální výchově (od tabuizace k otavřené sexuální
výchově). Vysvětlí základní roviny sexuální výchovy a analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků mezi rodin-
nou a institucionální sexuální výchovou (na MŠ). Zaujímá otevřený postoj k jednotlivým přístupům v sexuální
výchově. Respektuje etické otázky v oblasti sexu a sexuality a dokáže vysvětlit rizika spojená s komerčním sexu-
álním zneužíváním dětí a mládeže. Aplikuje teoretické poznatky na sexuální výchovu pro určité věkové období
života jedince, včetně sexuální výchovy postižených dětí a mládeže. Předpoklady: Základní orientace v biologii
člověka a v otázkách výchovy ke zdraví.

KPG/SKL Legislativa ve školství 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Karel Mošna možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti základních právních norem
vztahujících se k oblasti školství, v oblasti legislativního uspořádání vzdělávací soustavy ČR, včetně státní správy
a samosprávy ve školství a v oblasti právních aspektů práce učitele, jeho práv, povinností a odpovědnosti.
Způsobilosti: Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti výchovy a vzdělávání, porozumí základním
principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve
vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným právním vztahům mezi subjekty výchovně
vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na modelové situace. Předpoklady: Předpokládá
se znalost základních právních institutů na úrovni středoškolského učiva společnských věd.

Vylučující předměty: KPG/PAS

KPG/SOC Sociologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Radomír Bednář možný semestr: ZS

Cíle: Student/ka se seznámí a osvojí si základy empirické a statistické evidence a její význam v sociálních
vědách. Pochopí vztah mezi pozorováním a teorií, popis vzorců chování a problematiku jejich vysvětlení, teorii
jako soubor předpokladů pro výklad empiricky zjištěných fakt, hypotetické prvky v sociologických teoriích,
indukce a dedukce. Zvládne postup empirického výzkumu, strategii shromažďování dat, společenské a sociálně
psychologické předpoklady a následky politického jednání, vztah mezi ideologií a chováním společenských skupin
na jedné straně, a budováním politického řádu na straně druhé Způsobilosti: Student/ka porozumí zákonitostem
sociálních jevů a procesů a dokáže podrobně popsat vybrané jevy či procesy. Předpoklady: Předpokládají se
základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni středoškolského učiva.

KPG/SOCPS Sociální pedagogika SŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Markéta Zachová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a vý-
znamu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově. Způsobilosti: Studenti
porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí, budou umět
aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace. Předpoklady: Před-
pokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/SPAAI Social Work Continous Practice A 5 kr. Zp
Seminář 15 [dnů/sem]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu Souvislá praxe A absolvované ve vybrané organizaci poskytující služby sociální práce (školské
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či zdravotnické organizace zajišťující veřejně prospěšné služby, organizace poskytující sociální služby ve smyslu
zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách či instituce státní sociální správy) je:
a) seznámit studenta s chodem vybrané organizace a jejími pracovišti,
b) zprostředkovat studentovi zkušenosti se způsoby práce sociálního pracovníka v organizaci a sociálními vztahy,
které existují a jsou v organizacích služeb sociální práce uplatňovány,
c) umožnit studentovi ověřit si teoretická východiska sociální práce a získat základní profesní dovednosti,
d) umožnit studentovi, aby mohl v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s praxí,
e) studentovy zkušenosti z praxe pravidelně vyhodnocovat a stimulovat proces jeho identifikace se sociální prací
jako profesí. Způsobilosti: Dle Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci vydaného Asociací vzdělvatelů
v sociální práci a aktualizovaného v roce 2009 je snahou v rámci odborných praxí průběžně rozvíjet níže uvedené
kompetence.
V oblasti postojů se student ztotožňuje s hodnotami a etickými principy sociální práce a je si vědom dilemat
souvisejících s výkonem sociální práce.
V oblasti znalostí student zná Etický kodex sociálních pracovníků ČR, rozumí systému organizací veřejné správy
a samosprávy, orientuje se v legislativě vztahující se k výkonu sociální práce, rozumí struktuře organizace, jejím
hodnotám, poslání, cílům a používaným metodám práce a v neposlední řadě chápe roli sociálního pracovníka a
dalších odborníků v organizaci.
Dovednostní složka je pojímána ve 4 rovinách; v rovině obecné, v rovině vztahu ke klientovi, ve vztahu k
organizaci a ve vztahu k sobě samému. V rovině obecné student dodržuje Etický kodex sociálních pracovníků
ČR, rozvíjí účinnou komunikaci, vystupuje v souladu s profesní identitou. Ve vztahu ke klientovi se student
orientuje v situaci a potřebách klienta, umí posoudit jeho sociální situaci, vytvářet plán práce s klientem a umí
volit vhodný způsob sociální intervenci. Student dále umí získávat potřebné informace a dále je využívat ve
prospěch klienta, realizuje, rozvíjí a umí ukončit práci s klientem a to vše na základě akceptace a vzájemné
spolupráce, rozeznává rizikové faktory a umí stanovit meze své podpory a umí vést základní dokumentaci o
klientovi. Ve vztahu k organizaci se student aktivně se zapojuje do práce týmu, orientuje se a dodržuje vnitřní
pravidla organizace a přispívá k rozvoji organizace. Ve vztahu k sobě samému student dokáže pracovat na
svém odborném růstu, dokáže pracovat se zpětnou vazbou, reflexí a sebereflexí, dokladuje vlastní práci a umí
vyhodnocovat svou činnost. Předpoklady: Úspěšné zahájení, jakož i průběh a ukončení jakékoliv odborné
praxe studentů sociální práce předpokládá, že:
a) student ve stanoveném termínu před zahájením semestru aktivně vyhledává informace k praxím a odbor-
nému praktickému vzdělávání na webových stránkách odborných praxí studentů sociální práce k dispozici na
www.kpg.zcu.cz,
b) student odpovídá za vyřízení administrativy k odborné praxi. Sám kontaktuje (osobně či telefonicky) organi-
zaci a dohodne se na absolvování praxe s koordinátorem (či instruktorem praxe),
c) pomocí systému registrace na webových stránkách praxí vyhotoví student smlouvu ve trojím vyhotovení a
každý výtisk opatří svým podpisem,
d) student je povinen podrobně se seznámit se smlouvou o uskutečnění odborné praxe a dodržovat její podmínky
včetně mlčenlivosti,
e)student k výkonu praxe přistupuje svědomitě, zodpovědně, jeho snahou je získat co nejvíce informací o poslání
organizace, jejích cílech, organizační struktuře, o uživatelích sociálních služeb, způsobu práce a specifičnosti dané
oblasti sociální práce a
f) při výkonu praxe je student zodpovědný za reprezentování VŠ v místě praxe, a to především tím, že dodržuje
dohodnutá pravidla.

KPG/SPABI Social Work Continous Practice B 5 kr. Zp
Seminář 15 [dnů/sem]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu Souvislá praxe B absolvované ve vybrané organizaci poskytující služby sociální práce (organi-
zace poskytující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách) je:
a) seznámit studenta s chodem vybrané organizace a jejími pracovišti,
b) zprostředkovat studentovi zkušenosti se způsoby práce sociálního pracovníka v organizaci a sociálními vztahy,
které existují a jsou v organizacích služeb sociální práce uplatňovány,
c) umožnit studentovi ověřit si teoretická východiska sociální práce a získat základní profesní dovednosti,
d) umožnit studentovi, aby mohl v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s praxí,
e) studentovy zkušenosti z praxe pravidelně vyhodnocovat a stimulovat proces jeho identifikace se sociální prací
jako profesí. Způsobilosti: Dle Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci vydaného Asociací vzdělvatelů
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v sociální práci a aktualizovaného v roce 2009 je snahou v rámci odborných praxí průběžně rozvíjet níže uvedené
kompetence.
V oblasti postojů se student ztotožňuje s hodnotami a etickými principy sociální práce a je si vědom dilemat
souvisejících s výkonem sociální práce.
V oblasti znalostí student zná Etický kodex sociálních pracovníků ČR, rozumí systému organizací veřejné správy
a samosprávy, orientuje se v legislativě vztahující se k výkonu sociální práce, rozumí struktuře organizace, jejím
hodnotám, poslání, cílům a používaným metodám práce a v neposlední řadě chápe roli sociálního pracovníka a
dalších odborníků v organizaci.
Dovednostní složka je pojímána ve 4 rovinách; v rovině obecné, v rovině vztahu ke klientovi, ve vztahu k
organizaci a ve vztahu k sobě samému. V rovině obecné student dodržuje Etický kodex sociálních pracovníků
ČR, rozvíjí účinnou komunikaci, vystupuje v souladu s profesní identitou. Ve vztahu ke klientovi se student
orientuje v situaci a potřebách klienta, umí posoudit jeho
sociální situaci, vytvářet plán práce s klientem a umí volit vhodný způsob sociální intervenci. Student dále
umí získávat potřebné informace a dále je využívat ve prospěch klienta, realizuje, rozvíjí a umí ukončit práci s
klientem a to vše na základě akceptace a vzájemné spolupráce, rozeznává rizikové faktory a umí stanovit meze
své podpory a umí vést základní dokumentaci o klientovi. Ve vztahu k organizaci se student aktivně se zapojuje
do práce týmu, orientuje se a dodržuje vnitřní pravidla organizace a přispívá k rozvoji organizace. Ve vztahu k
sobě samému student dokáže pracovat na svém odborném růstu, dokáže pracovat se zpětnou vazbou, reflexí a
sebereflexí, dokladuje vlastní práci a umí vyhodnocovat svou činnost. Předpoklady: Úspěšné zahájení, jakož i
průběh a ukončení jakékoliv odborné praxe studentů sociální práce předpokládá, že:
a) student ve stanoveném termínu před zahájením semestru aktivně vyhledává informace k praxím a odbor-
nému praktickému vzdělávání na webových stránkách odborných praxí studentů sociální práce k dispozici na
www.kpg.zcu.cz,
b) student odpovídá za vyřízení administrativy k odborné praxi. Sám kontaktuje (osobně či telefonicky) organi-
zaci a dohodne se na absolvování praxe s koordinátorem (či instruktorem praxe),
c) pomocí systému registrace na webových stránkách praxí vyhotoví student smlouvu ve trojím vyhotovení a
každý výtisk opatří svým podpisem,
d) student je povinen podrobně se seznámit se smlouvou o uskutečnění odborné praxe a dodržovat její podmínky
včetně mlčenlivosti,
e)student k výkonu praxe přistupuje svědomitě, zodpovědně, jeho snahou je získat co nejvíce informací o poslání
organizace, jejích cílech, organizační struktuře, o uživatelích sociálních služeb, způsobu práce a specifičnosti dané
oblasti sociální práce a
f) při výkonu praxe je student zodpovědný za reprezentování VŠ v místě praxe, a to především tím, že dodržuje
dohodnutá pravidla.

KPG/SPEU Speciální pedagogika pro učitele 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu
současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky. Způsobilosti: Student porozumí základní speci-
álněpedagogické terminologii, zorientuje se v problematice různých druhů zdravotního postižení, zdravotního
znevýhodnění a sociálního znevýhodnění vzhledem k různým případům žáků a studentů se speciálními vzděláva-
cími potřebami, reflektuje a dokáže využít různé možnosti přístupu k těmto žákům a studentům integrovaným
v běžných školách. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka,
filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.

KPG/SPEUS Speciální pedagogika pro učitele SŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu
současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky.
Způsobilosti: Student porozumí základní speciálněpedagogické terminologii, vysvětlí problematiku různých druhů
zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění vzhledem k různým případům žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, reflektuje a dokáže charakterizovat různé možnosti přístupu
k těmto žákům a studentům integrovaným v běžných školách a aplikovat je v konkrétní praxi. Student navrhne
a obhájí vlastní projekt (didaktickou přípravu) výukové hodiny na SŠ se začleněním žáka se speciálním vzdělá-
vacími potřebami. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka,
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filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.

KPG/SPEUZ Speciální pedagogika pro učitele ZŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu sou-
časného integračního paradigmatu speciální pedagogiky. Způsobilosti: Student porozumí základní speciálněpe-
dagogické terminologii, vysvětlí problematiku různých druhů zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a
sociálního znevýhodnění vzhledem k různým případům žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
reflektuje a dokáže charakterizovat různé možnosti přístupu k těmto žákům a studentům integrovaným v běž-
ných školách a aplikovat je v konkrétní praxi. Student navrhne a obhájí vlastní projekt (didaktickou přípravu)
výukové hodiny na ZŠ se začleněním žáka se speciálním vzdělávacími potřebami. Předpoklady: Student dispo-
nuje základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa
středoškolského vzdělávání.

KPG/SPGSS Sociální pedagogika SŠ 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Mgr. Markéta Zachová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a vý-
znamu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově. Studenti budou na základě
přednášených témat a studia odborné literatury schopni krticky zhodnotit dané okruhy problémů. Způsobilosti:
Studenti porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí, bu-
dou umět aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace v pedagogické
praxi. Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a
teorie výchovy.
Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/SPGZ Sociální pedagogika 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Markéta Zachová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a
významu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově. Studenti budou na základě
přednášených témat a studia odborné literatury schopni krticky zhodnotit dané okruhy problémů. Způsobilosti:
Studenti porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí,
budou umět aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace.
Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie vý-
chovy.
Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/SPGZS Sociální pedagogika ZŠ 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Mgr. Markéta Zachová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a vý-
znamu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově. Studenti budou na základě
přednášených témat a studia odborné literatury schopni krticky zhodnotit dané okruhy problémů. Způsobilosti:
Studenti porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí, bu-
dou umět aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace v pedagogické
praxi. Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a
teorie výchovy.
Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/SPMZ1 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ 2 kr. Zp
Není 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty učitelství preprimární a primární úrovně škol základními vědomostmi
dovednostmi a postoji pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
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Způsobilosti: Student bude rozumět sociálnímu postavení osob se speciálními vzdělávacími potřebami, bude znát
základní terminologii oboru bude chápat jeho interdisciplinární východiska a bude zaujímat postoje potřebné
pro výkon učitelské profese. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti biologie
člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.

KPG/SPMZ2 Speciální pedagogika pro MŠ a ZŠ 2 3 kr. Zp,Zk
Není 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty učitelství preprimární a primární úrovně škol základními vědomostmi
dovednostmi a postoji pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Způsobilosti: Student bude
vybavem základními kompetencemi pro práci se žáky se smyslovým, řečovým, tělesným a psychiským postižením
v běžném školním prostředí Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/SPMZ1.

KPG/SPNS1 Speciální pedagogika NŠ1 2 kr. Zp
Není 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu
současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky. V obsahu je kladen důraz na pochopení specifik
vztahu minorit lidí s jednotlivými typy postižení a intaktní majority. Studentům bude představena historie vztahu
společnosti k lidem s postižením, budou seznámeni se základní terminologií, s interdisciplinárním konceptem
oboru a jeho strukturou, získají základní orientaci v relevantní legislativě a v systému péče ve školství a v sociální
péči. Způsobilosti: Student bude základně orientován v problematice sociálního zařazení osob se speciálními
potřebami, v užívané terminologii a interdisciplinárních souvislostech. Osvojí si postoje k žákům s postižením
nezbytné pro výkon učitelské profese. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti
biologie člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.

KPG/SPNS2 Speciální pedagogika NŠ2 3 kr. Zp,Zk
Není 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je konkretizace speciálně pedagogických vědomostí, dovedností a postojů ve vztahu k
žákům s psychickým, řečovým, smyslovým a somatickým postižením jejich individuální a skupinová integrace.
Seznámení se základy sociální patologie a prevence poruch chování, orientace v problematice vzdělávání dětí
rómského etnika. Způsobilosti: Student získá základní vědomosti z klasifikace a symptomatiky vad a poruch,
základní dovednosti přístupu k žákům s jednotlivými typy postižení a postoje k žákům se speciálními vzděláva-
cími potřebami odpovídající potřebám učitelské profese na 1. st. ZŠ a MŠ. Předpoklady: Student disponuje
základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa
středoškolského vzdělávání.
Absolvování předmětu KPG/SPNS1.

KPG/SPPA Speciální pedagogická praxe 1 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz ”Speciálně pedagogická praxe A” je určen studentům certifikátového studia Speciální pedagogika.
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými speciálně pedagogickými školskými pracovišti. Student si osvojí
základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na analýzu procesu vzdě-
lávání žáků se speciálními potřebami. Způsobilosti: Student analyzuje způsoby vzdělávání žáků se speciálními
potřebami na různých typech škol - speciální mateřská škola, základní škola se specializovanou třídou, základní
škola s integrativním programem, základní školy praktické, základní školy speciální, přičemž výběr škol reali-
zuje s ohledem na svůj studovaný obor. Na základě reflexe vlastní zkušenosti z různě zaměřených praxí (praxe
náslechová, asistenční a výstupová) student zaujímá postoj k různým podobám vzdělávání žáků se speciálními
potřebami a dokáže tento postoj podložit argumenty. Předpoklady: Zzákladní orientovanost ve speciálně
pedagogické problematice a systému školských a sociálních zařízení pro osoby s postižením.

Podmiňující předměty: KPG/USPA

KPG/SPPB Speciální pedagogická praxe 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]
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Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz ”Speciálně pedagogická praxe B” je určen studentům certifikátového studia Speciální pedagogika.
Cílem kurzu je seznámení s konkrétním speciálně pedagogickým pracovištěm. Předmětem praxe je praktická
činnost na jednom ze dvou nabízených pracovišť v oblasti speciální pedagogiky. 1. Individuální práce s člověkem s
mentálním či kombinovaným postižením v programu volnočasových aktivit v organizaci Diakonie ČCE - středisko
v Plzni (Student se po úvodním školení stává asistentem člověku s mentálním či kombinovaným postižením.
Prostřednictvím setkávání mu umožňuje kontakt s populací bez postižení, nácvik sociálních dovedností a pomáhá
mu věnovat se koníčkům, kterým by se bez jeho(jí) pomoci mohl věnovat jen velmi obtížně.) 2. Individuální
doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí realizovaného Společností Tady a Teď, o.p.s. . (V rámci
programu jsou studenti seznámeni s problémy těchto dětí ve výchovně vzdělávacím procesu a nabízí možnost
blíže poznat specifika jejich rodinného prostředí. Pro děti je doučování nenahraditelnou součástí přípravy do
školy. Možnost doučování v rodinném prostředí vede děti k větší motivaci, dlouhodobějšímu zájmu a tedy i k
lepším výsledkům.) Praxe má dotaci 3 hodin týdně po dobu celého semestru. V nadcházejícím semestru praxe
pokračuje předmětem KPG/SPPD. Způsobilosti: Student analyzuje způsoby vzdělávání žáků se speciálními
potřebami na různých typech škol - speciální mateřská škola, základní škola se specializovanou třídou, základní
škola s integrativním programem, základní školy praktické, základní školy speciální, přičemž výběr škol realizuje
s ohledem na svůj studovaný obor. Na základě reflexe vlastní zkušenosti z různě zaměřených praxí (praxe
náslechová, asistenční a výstupová) student zaujímá postoj k různým podobám vzdělávání žáků se speciálními
potřebami a dokáže tento postoj podložit argumenty. Předpoklady: Pro absolvování předmětu je nezbytná
základní orientovanost ve speciálně pedagogické problematice a systému školských a sociálních zařízení pro osoby
s postižením a absolvování předmětu KPG/SPPA.

Podmiňující předměty: KPG/SPPA

KPG/SPPD Speciální pedagogická praxe 1 kr. Zp
Seminář 13 [dnů/sem]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz ”Speciálně pedagogická praxe A” je určen studentům certifikátového studia Speciální pedagogika.
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými speciálně pedagogickými školskými pracovišti. Student si osvojí
základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na analýzu procesu vzdě-
lávání žáků se speciálními potřebami. Způsobilosti: Studenti v tomto certifikátovém studiu získají kompetence,
znalosti a dovednosti ve vybraných speciálně pedagogických školských pracovištích. Studenti si osvojí základní
vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na analýzu procesu vzdělávání
žáků se speciálními potřebami. Předpoklady: Základní orientovanost ve speciálně pedagogické problematice a
systému školských a sociálních zařízení pro osoby s postižením.

Podmiňující předměty: KPG/SPPC

KPG/SPT2 Sociální patologie 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámení s jednotlivými sociálně nežádoucími jevy, budování základních kompetencí k jejich rozpoznávání
a prevenci. Získání základní orientace v systému reedukačních zařízení. Způsobilosti: Vědomosti o etiologii
a symptomatice jednotlivých sociálně patologických jevů, získání základních dovedností k jejich rozpoznávání
a prevenci. Získání základní orientace v systému reedukačních zařízení. Předpoklady: Absolvování předmětu
KPG/SPT.

KPG/SPUCH Specif. vývojové poruchy učení a chování 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prohloubení speciálně pedagogické orientace studentů do oblasti specifických poruch učení. Pochopení
kontextu speciálních vzdělávacích potřeb žáků se SPU, základní orientacev v etiologických, legislativních, di-
agnostických a intervenčních aspektech problematiky. Způsobilosti: Student získá základní kompetence k
diagnostikování a nápravě specifických poruch učení na úrovni ZŠ, případně SŠ. Konkrétně zvládne orientační di-
agnostiku laterality, symptomatickou diagnostiku LMD/ADHD na učitelské urovni a diagnostiku SPU z analýzy
školních produktů žáka. Student bude schopen spolupracovat při sestavování IVP žáka se specifickou poruchou
učení a při realizaci intervenčních technik. Předpoklady: Předmět předpokládá předcházející základní stu-
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dium problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika) a odpovídající orientaci
v psychologických souvislostech

Vylučující předměty: KPG/PUCHA

KPG/SPVT Sociální práce v terénu 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Radomír Bednář možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí a naučí používat základní metody a principy terénní sociální práce, naučí se vnímat
rozdíly v působení sociálního pracovníka v instituci a terénu, uvědomit si
etiku práce. V průběhu kurzu se budou využívat zkušenosti, které studenty získají v průběhu odborných praxí.
Způsobilosti: Student umí v praxi využít získané teoretické vědomosti. Zpracuje seminární práci k tématu terénní
sociální práce- s využitím databáze EIFL, či jiného zdroje dle vlastního uvážení. Zdrojem pro seminární práci
musí být buď odborný časopis nebo odborná kniha, nikoli novinový nebo časopisový článek. Tato seminární
práce bude přednesena v rámci semináře, téma bude diskutováno na přednášce. Předpoklady: Student umí
propojit současná dilemata disciplíny s jejich historickými kořeny v našem kulturním okruhu.

KPG/SRPG Srovnávací pedagogika 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základem předmětu je objasnění ústředních pojmů oboru: vzdělávání, škola jako instituce, školský sys-
tém, pedagogický systém se zřetelem k přesahům v mezinárodním kontextu. Studenti se seznámí s počátky
oboru a prostředky, metodami srovnávací pedagogiky. Cílem předmětu je také seznámit studenty se současnými
trendy a tendencemi ve vzdělávací praxi. Způsobilosti: Studenti získají orientaci v různých přístupech ke
vzdělávání, porozumí důvodům vzniku alternativních pedagogických systémů. Budou též schopni aplikovat kom-
parativní přístup v oblasti školské politiky a vzdělávycí praxe. Porozumí důvodům rozdílnosti školských systémů
v různých zemích. Předpoklady: Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni
středoškolského učiva. Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky.

Vylučující předměty: KPG/SROVP

KPG/SRPN Srovnávací pedagogika 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základem předmětu je objasnění ústředních pojmů oboru: vzdělávání, škola jako instituce, školský systém,
pedagogický systém se zřetelem k přesahům v mezinárodním kontextu. Studenti se seznámí s počátky oboru a
prostředky, metodami srovnávací pedagogiky. Cílem předmětu je také seznámit studenty se současnými trendy
a tendencemi ve vzdělávací praxi se zřetelem k modelům řízení ve školství. Způsobilosti: Studenti získají
orientaci v různých přístupech ke vzdělávání, porozumí důvodům vzniku alternativních pedagogických systémů.
Budou též schopni aplikovat komparativní přístup v
oblasti školské politiky a vzdělávycí praxe. Porozumí důvodům rozdílnosti školských systémů v různých zemích.
Předpoklady: Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů.

KPG/STPSP Seminář k technice psaní stud. prací 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností vědecké práce, zpracování odborného textu a řešení
výzkumného úkolu. Způsobilosti: Student získá absolvováním předmětu základní orientaci v metodologické
literatuře, dovednosti formulování výzkumného problému, strukturace a koncipování odborného textu, volby
výzkumných metod a vzorku, užívání odborného jazyka a aplikace zásad etiky vědecké práce. Předpoklady:
Předmět předpokládá základní orientaci ve vědách o člověku a promyšlený koncept kvalifikační práce.

KPG/SZ Státní záv.zkouška z pedagogiky NŠ 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
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zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů a obhájení studentského portfolia před zkušební
komisí.

KPG/TPDV Tělo jako prostředek dramatického výrazu 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS

Cíle: Praktické rozvíjení specifických pohybových dovedností, jichž se využívá jako divadelního prostředku. Po-
znání možností pantomimy, hereckého gesta a pohybové scénické improvizace. Seznámit s metodikou pohybové
výchovy v rámci DV. Rozvíjení kolektivní spolupráce. Způsobilosti: Studenti si prakticky ověří specifické
pohybové dovednosti, jichž se využívá jako divadelního prostředku. Rozvíjení koordinace a výrazu pohybu, k
porozumění nonverbální komunikaci. Studenti se seznámí se základy metodiky pohybové výchovy v dramatické
výchově.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/MTDVI a KPG/MTDV2.

KPG/TPKD Teorie a praxe komunitního divadla 2 kr. Zp

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s divadelními technikami orientovanými do rozvoje komunity. Nabídnout studentům
pohled na soudobé trendy v umění (social art, community art) Způsobilosti: Studenti získají terminologii
proporozumění současnému divadlu a jeho směrům. Budou schopni rozlišit jednotlivé typy apostupy součas-
ného divadla. Získají základní dovednosti pro přípravu samostatného divadelního projektu pro rozvoj komunity.
Předpoklady: Student absolvoval úspěšně předměty KPG/ZDP a KPG/TŘAV. Disponuje základním pojmovým
a dovednostním vybavením pro tvůrčí práci v oblasti divadla.

KPG/TŘAV Technika řeči a výrazu 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s hlasem a
rozvoj mluvních dovedností. V programu jsou také zařazeny základy metodiky mluvní výchovy dětí Způsobi-
losti: V rámci předmětu se studenti seznámí se základními poznatky fyziologie hlasu, s hlasovými poruchami a
pravidly hlasové hygieny. Na základě získané zkušenosti porozumí souvislostem hlasu (dechu, fonace, artikulace,
rezonance) s psychickým prožíváním. V práci s textem studenti s pomocí videonahrávky zanalyzuje svůj mluvní
projev z hlediska věcného důrazu a kvality hlasotvornosti a výslovnosti. Dokáží pojmenovat, v kterých oblastech
a jakým způsobem mohou svůj projev zkvalitňovat. Studenti veřejně vystoupí s připraveným textem, aktivně se
zúčastní společné reflexe (diskuse) nad výsledky práce v kurzu.
Z hlediska pedagogických kompetencí práce v tomto semináři posiluje osobnostně kultivující Předpoklady:
Absolvování předmětu KPG/OSR nebo KPG/OASR.

KPG/TVYCH Teorie výchovy 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je aktivní porozumění problematice teorie výchovy, zaměření se na východiska výchovy,
na optimální rozvoj osobnosti jedince, na pochopení významu a smyslu školní výchovy s důrazem na humanis-
ticky pojatou výchovu. Způsobilosti: Studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti teorie výchovy,
porozumí problematice teorie výchovy, významu a smyslu školní výchovy s důrazem na humanisticky pojatou
výchovu, pochopí a zorientují se ve východiscích výchovy a dokáží nabyté vědomosti aplikovat v praxi. Před-
poklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/UDP Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studující s úvodem do teorie předmětové didaktiky předmětů o přírodě a společnosti, projektové
úrovně koncepcí předmětů o přírodě a společnosti v primární škole, základní didaktické kategorie předmětové di-
daktiky a jejich aplikace v primární škole s ohledem na prvouku a přírodovědu, didaktická analýza alternativních
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učebních programů a alternativních učebních prostředků, evaluace vyučování a učení v prvouce a přírodovědě.
Způsobilosti: Schopnost didaktické transformace přírodovědných poznatků v mateřské škole a zvládnutí proce-
suální stránky vyučování reálím v primární škole. Předpoklady: Základní znalosti předmětu obecné didaktiky,
pedagogické a vývojové psychologie. Základní přírodovědné poznatky ze základní, popř. střední školy a schopnost
jejich vysvětlení a praktické aplikace.

KPG/UPDMD Účast na divadelní přehlídce 1 kr. Zp
Seminář 3 [dnů/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se současným stavem a směřováním dětského a mladého
divadla, s jeho autorskými i odbornými osobnostmi. Cílem je také nabídnout studentům možnost spolupodílet
se na organizační stránce přehlídky a rozvíjet tak jejich organizační schopnosti a dovednosti.
Způsobilosti: Studenti poznají strukturu přehlídky dětského nebo mladého divadla. Prostřednictvím aktivnbí
účasti si ověří své organizační schopnosti, upevní si své dovednosti kritické reflexe uměleckého díla. Předpoklady:
Absolvování předmětu KPG/ZDV a KPG/ZTDV.

Podmiňující předměty: KPG/ZDP , KPG/ZTDV

KPG/UPNS Úvod do pedagogiky NŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby student porozuměl základním pedagogickým pojmům, uměl vymezit její cíl a obsah,
dokázal zargumentovat vývoj názorů na výchovu a vzdělávání ve společensko- historických souvislostech, znal
současné pedagogické směry, jejich zaměření a obsah a na základě těchto znalostí dokázal srovnat jednotlivé
systémy a vymezit jejich klíčové oblasti.
Způsobilosti: Student vymezí základní pedagogické pojmy, charakterizuje cíle a obsah pedagogiky a jejích dis-
ciplín, dokáže zargumentovat vývoj názorů na výchovu a vzdělávání ve společensko- historických souvislostech,
zná současné pedagogické směry, jejich zaměření a obsah a na základě těchto znalostí dokáže srovnat jednotlivé
systémy a vymezit jejich klíčové oblasti.
Student získá náhled na vývoj názorů na výchovu a vzdělávání v společensko-historickém kontextu, porozumí
historickým souvislostem a dokáže vysvětlit jednotlivé názory a zhodnotit jejich přínosy. Student dokáže zana-
lyzovat vliv společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže zdůvodnit jejich dopad. Předpoklady:
Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni středoškolského učiva a společensko
historická přehled.

KPG/USKPI Introductory Seminar 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Course ”Introductory seminar to social work practice and excursions into social institutions” is composed
of two core activities, workshops with experts from practice and participation in three excursions to institutions
realizing social administration (selected by student). The aim is to familiarize students with partner organizations
of FPE UWB that perform social administration in the city of Pilsen and neighborhood, mediate the experience
of practitioners to students, especially experience with social relationships that exist and are applied in specific
organizations. Through at least three one-day excursions to selected workplaces, students have the opportunity to
create a better idea about the work ongoing and continuous professional practice in the upcoming semesters. At
the end of the course students appeal practice teachers, with whom they create a plan of social work internships
for the upcoming semesters.
Způsobilosti: Prostřednictvím dílen sociální práce na fakultní půdě v podobě min. 16 prezentací organizací
sociální správy na území města Plzně a prostřednictvím min. 3 jednodenních exkurzí ve vybraných organizacích
mají studenti možnost vytvořit si lepší představu o tom, která pracoviště průběžných a souvislých odborných
praxí v nadcházejících semestrech volit a jakým směrem se profesně orientovat. Předpoklady: Zapsání kurzu je
doporučováno studentům, kteří t.č. stojí před důležitým rozhodnutím, na jakou oblast sociální práce a politiky
se hlouběji orientovat, s kterými cílovými skupinami potřebných v budoucnu pracovat a jaké úrovni sociální
práce (mikro, mezzo, makro) se v budoucnu věnovat.

KPG/USPG Úvod do studia pedagogiky 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogické teorie a je-
jího významu pro výchovnou a vzdělávací praxi, v oblasti vývoje názorů na výchovu a v oblasti pedagogické
komunikace.
Způsobilosti: Student/-ka charakterizuje pedagogiku jako vědu a její současné pojetí. Student/-ka dokáže analy-
zovat jednotlivé pedagogické kategorie a východiska pedagogiky jako vědy. Student/-ka dokáže zhodnotit mož-
nosti spolupráce pedagogiky s ostatními vědními obory a současné problémy v pedagogické teorii a praxi zá-
kladních a středních škol. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních
pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/VDD Výtvarně dramatická dílna 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentům formou intenzivní tvůrčí dílny účast na interdisciplinární tvorbě.
Program je postaven na setkávání uměleckých druhů a žánrů ve specifickém prostoru plenéru. Součástí před-
mětu je také metodika exteriérových pobytů s dětskou skupinou. V uceleném projektu prověřit a dále rozvíjet
schopnosti a získané dovednosti i znalosti z dramatické výchovy v propojení s výtvarnými technikami a postupy.
Seznámit studenty prostřednictvím praktických úkolů a cvičení s dramatickými možnostmi prostoru, objektů,
tvarů a barev. Nabídnout pohled na současné formy umění /performance, happening, land art, invisible theater,
pouliční divadlo aj./. Dojít k výtvarně - dramatickému sdělení.
Způsobilosti: Studenti si prostřednictvím vlastní tvorby ověří teoretické znalosti o interdisciplinárních přesa-
zích umělecké tvorby. Vyzkouší si realizaci výtvarně dramatického projektu v plenéru. Předpoklady: Student
absolvoval úspěšně předměty KPG/TPDV, KPG/ZDP a KPG/TŘAV. Disponuje základním pojmovým a do-
vednostním vybavením pro tvůrčí práci v oblasti divadla.

KPG/VKDM Vybrané kapitoly z dějin moder. divadla 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí na kokríétních příkladech s tendencemi v současném dramatickém umění. Porozumí
dobovému kontextu a jeho reflexi v současné dramatické tvorbě. Způsobilosti: Studenti získají terminologii
proporozumění současnému divadlu a jeho směrům. Budou schopni rozlišit jednotlivé typy apostupy současného
divadla. Předpoklady: Student se orientuje v základní terminologii dramatického umění, zná základní díla a
osobnosti z historie dramatického umění.

KPG/VPAR Výchova k partnerství a rodičovství 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností a vědomostí v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Pou-
kázat na problémy rodinné a sexuální výchovy, zejména pak v otázkách týkajících se výchovy k odpovědnému
partnerství, manželství a rodičovství. Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám rodinné a sexuální výchovy
jako součásti zdravého životního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy. Analyzuje odlišnosti ob-
sahu a prostředků mezi rodinnou a institucionální sexuální výchovou, mezi partnerstvím a rodičovstvím. Zaujímá
otevřený postoj k jednotlivým přístupům v rodinné výchově. Aplikuje teoretické poznatky na výchovu dítěte v
určitém věkovém období, včetně otázek sexuální výchovy. zaujímá postoj k autokratické výchově a k otázkám
negativní komunikace v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Využívá prostředky respektující výchovy a dokáže
zhodnotit pedagogicko psychologické a sociální aspekty partnerské a rodičovské role. Předpoklady: Předpo-
kládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých a psychologických pojmů a kategorií.

Vylučující předměty: KPG/SEXA , KPG/SEXV

KPG/VPOR Výchovné poradenství 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout přehled o výchovném poradenství, o jeho vývoji u nás i ve světě, o současném
stavu, dále o výchovných teoriích založených na psychologii chování a učení (teorie vycházející z psychoanalýzy,
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z behaviorismu, z interakčních teorií). Porozumění teoretickému základu je předpokladem pro praktické využití
v poradenské praxi. Způsobilosti: Student získá znalostia dovednosti v oblasti výchovného poradenství. Získá
přehled o výchovném poradenství, o jeho vývoji u nás i ve světě, o současném stavu, dále o výchovných teoriích
založených na psychologii chování a učení (teorie vycházející z psychoanalýzy, z behaviorismu, z interakčních
teorií). Porozumění teoretickému základu je předpokladem pro praktické využití v poradenské praxi. Student na
základě teoretických poznatků dokáže navrhnout a zanalyzovat vlastní plán práce výchovného poradce, Před-
poklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.
Abspolvování předmětu KPG/TVYCH.

KPG/VPPOD Výchovné poradenství 1 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s strukturou a funkcí školských poradenstkých služeb. Způsobilosti:
Student získá základní přehledové vědomosti ze školního poradenství, dovednosti pro komunikaci s poradenskými
pracovišti a odpovídající postoje pedagogicého pracovníka. Předpoklady: Základní orientace v pedagogické
terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/VPV Výchova k volbě povolání 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Soukupová možný semestr: LS

Cíle: Cílem výuky je vybavit studenta učitelství základními kompetencemi souvisejícími s profesní orientací
žáka. Základní tematické okruhy: Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty výchovy k volbě povolání.
Informační základna volby povolání. Charakteristické znaky práce. Základní aspekty výchovy k volbě povolání.
Sociální aspekty profesní orientace. Vztah k výkonu povolání. Organizační aspekty práce. Práva a povinnosti
zaměstnanců. Trh práce. Profesní dráha. Spolupráce s ÚP a exkurze. Způsobilosti: Student získá dovednosti ve-
dení a zajištění karierového poradenství. Prokáže znalost složek kariérového poradenství a dovednost v organizaci
a zapojení dalších institucí do programu kariérobvého poradenství.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.

Vylučující předměty: KPG/USP

KPG/VTI1 Videotrénink ve škole 1 3 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Dubec možný semestr: ZS

Cíle: Student bude po absolvování předmětu vědět, z jakých teoretických a metodických základů VTI vychází.
Seznámí se se základními atributy metody VTI na základě simulací situací, práce s kasuistikami apod. Seznámí se
s mikroanalýzou videozáznamu komunikace. Student se rovněž seznámí se základy efektivní- respektující komu-
nikace ( příjmu). Způsobilosti: Student bude schopen rozumět podstatě respektující komunikace, bude schopen
rozlišit efektivní a neefektivní komunikaci, bude reflektovat vlastní komunikaci prostřednictvím týdenních zápisů
a na konci semestru vyjádří svůj posun a doporučení pro další dny. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KPG/VTI2 Videotrénink ve škole 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Dubec možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student bude po absolvování předmětu vědět, z jakých teoretických a metodických základů VTI vychází.
Bude schopen pořídit vlastní videonahrávku z vyučovacího procesu, provést mikroanalýzu nahrávky, poskytnout
bezprostřední zpětnou vazbu kolegům k mikroanalýze a reflektovat svoji i cizí činnost ve vyučovacím procesu.
Způsobilosti: - Student pořídí videonahrávku vybraného úseku své práce ve vyučování
- Provede analýzu nahrávky s oporou o teorii VTI
- Při skupinové diskusi (3 lidé) nabídne svoji nahrávku a analýzu
- Skupina prezentuje své objevy v seminární skupině Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické před-
poklady.

KPG/VVKVS Výchova a vzděl. v kontextu vývoje spol. 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními fakty z jednotlivých etap společenského vývoje a otevřít
cestu k porozumění problémům výchovy a vzdělávání ve sledovaných společenských epochách. Způsobilosti:
Studenti se seznámí sklíčovými postavami pedagogiky a jejich pedagogickým dílem. Porozumí rozdílným přístu-
pům ke vzdělávání a výchově v jednotlivých etapách společenského vývoje a porozumí vlivu tradice na soudobé
školství, výchovu a vzdělávání. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních
pedagogikých pojmů a kategorií.

Vylučující předměty: KPG/DEŠKP

KPG/VVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem výuky je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti výchovy a vzdělávání se
zaměřením na sociokulturní, společenský, ekonomický a civilizační kontext. Hlavní témata : edukace z pohledu
širších společenských souvislostí. Globalizační trendy ve výchově a vzdělávání. Kompetence jako cíl edukace.
Tlaky na proměnu současné školy. Celoživotní učení a vzdělávání. Občanské cítění a jeho kultivace. Způsobi-
losti: Získají orientaci v aktuálních problémech výchovy a vzdělávání, dokáží rozkrýt sociální příčiny aktuálních
problémů v přístupu k výchově a vzdělávání, orientují se v literatuře zabývající se sledovanou tematikou, dokáží
naformulovat problém a vyjádřit se k němu s oporou odborné literatury
Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/VYVSK Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem výuky je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti výchovy a vzdělávání se
zaměřením na sociokulturní, společenský, ekonomický a civilizační kontext. Hlavní témata : edukace z pohledu
širších společenských souvislostí. Globalizační trendy ve výchově a vzdělávání. Kompetence jako cíl edukace.
Tlaky na proměnu současné školy. Celoživotní učení a vzdělávání. Občanské cítění a jeho kultivace. Způsobi-
losti: Získají orientaci v aktuálních problémech výchovy a vzdělávání, dokáží rozkrýt sociální příčiny aktuálních
problémů v přístupu k výchově a vzdělávání, orientují se v literatuře zabývající se sledovanou tematikou, dokáží
naformulovat problém a vyjádřit se k němu s oporou odborné literatury
Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

KPG/VZSK Vedení žáků k sebeřízení 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michal Dubec možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si osvojí principy vedení žáků k sebeřízení respektující zásady fungování mozku během komunikace.
V konkrétních komunikačních situacích z praxe dokáže volit slova tak, aby neohrožoval sociální potřeby žáků
(status, autonomii, důvěru, férovost) a potřebu jistoty a přitom komunikoval dostatečně důrazně a vedl žáky
k odpovědnosti za jejich chování a k sebeřízení. Rozpoznává v komunikaci vztahově asymetrické výroky (inter-
pretaci, manipulaci, hodnocení, mentorování, dvojné vazby, popírání vidění, ironie) a popisuje jejich důsledky
pro činnost mozku příjemce a pro rozvoj jeho sebeřízení. Naučí se používat popisný jazyk, pátrání po porozu-
mění, zveřejňovat své emoce, vyzývat žáky k navrhování dohod a dávat pozitivní a negativní zpětné vazby. V
konkrétních situacích z praxe navrhne, jak by je řešil a svoji volbu zdůvodní s oporou o argumenty z oblasti čin-
nosti mozku během komunikace a s oporou o popis situačního kontextu. Způsobilosti: Schopnost reflektované
práce se vztahovými signály ve vlastní komunikaci. Schopnost vést žáky k sebeřízení a k odpovědnosti za jejich
chování v souladu s poznatky o fungování mozku. Schopnost na základě situačního kontextu volit konkrétní
způsob komunikačního řešení situace. Předpoklady: Elementární znalosti předmětu sociální a pedagogické
psychologie.

KPG/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu, dále
pak orientace v jednotlivých komponentách zdravého životního stylu, včetně otázek spojených s praktickými
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náměty v oblasti zdraví a prevence nemocí v oblasti zdravého životního stylu.
Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám zdravého životního stylu. Dokáže odlišit historické a současné pří-
stupy. Analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků ve výchově ke zdraví. Zaujímá otevřený postoj k jednotlivým
přístupům ve zdravém životním stylu. Aplikuje teoretické poznatky na výchovu ke zdravému životnímu stylu
u dítěte v určitém věkovém období. Využívá prostředky respektující výchovy a dokáže zhodnotit pedagogicko
psychologické a sociální aspekty výchovy ke zdraví. Předpoklady: Základní orientace v biologii člověka a v
oblasti pedagogiké terminologie.

KPG/XPN Průběžná náslechová praxe 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: ZS/LS

Cíle: V průběhu náslechové praxe na různých typech MŠ studenti se seznámí s různými možnostmi naplňování
RVP PV. V daném zařízení budou pozorovat průběh pedagogického procesu,dle situace a svých osobních dispozic
se budou pokoušet navázat komunikaci s dětmi Tématem následných diskusích bude analýza pozorovaného a
prožitého. Způsobilosti: Student(ka)
- charakterizuje navštívená pracoviště (popíše věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky, organi-
zaci, personální a pedagogické zajištění atd.)
- na základě zkušeností pobytu v mateřských školách zaujímá postoj k různým podobám edukačního procesu,
svůj postoj dokáže popsat a argumentovat (adekvátně ke své úrovni profesních kompe kompetencí).
- se seznámí s pojetím pedagoga jako reflektivního praktika
Předpoklady: Student je motivován seznámit se s prostředím MŠ, je komunikativní, dokáže navázat kontakt s
dětmi.

KPG/XPS1 Souvislá praxe 1 6 kr. Zp
Seminář 3 [týd/sem]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: ZS/LS

Cíle: Souvislá praxe prověřuje a posiluje studentovu připravenost vyrovnat se s nároky praxe, uplatnit a ověřit
si všechny dosud nabyté znalosti a dovednosti, reflektovat jejich úroveň.
Způsobilosti: Po absolvování praxe student(ka):
- dovede pracovat s RVP PV (ŠVP, TVP)
- realizuje edukační program v souladu s potřebami dítěte
- uplatňuje multidisiplinární naukové znalosti i praktické dovednosti
- ovládá základní didaktické postupy a nedirektivní prostředky pro získání pozornosti
- užívá prostředky k utváření dobrého sociálního klimatu ve třídě
- ovládá škálu hodnotících prostředků pro předškolní věk
- ovládá základní administrativu, která je součástí práce učitelky na MŠ
Předpoklady: Student(ka):
- dokáže naplánovat, realizovat a zhodnotit část edukačního procesu dle TVP
- využívá základní didaktické postupy a nedirektivními prostředky pro získání pozornosti
- aplikuje principy efektivní komunikace v komunikaci s dětmi
- seznámí se základní administrativou, která je součástí práce učitelky na MŠ

Podmiňující předměty: KPG/XPV2

KPG/XPS2 Souvislá praxe 2 6 kr. Zp
Seminář 3 [týd/sem]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: ZS/LS

Cíle: Souvislá praxe prověřuje studentovu připravenost vyrovnat se s nároky praxe, uplatnit a ověřit si všechny
dosud nabyté znalosti a dovednosti, reflektovat jejich úroveň. Na závěrečné praxi se student pokusí o co nejkom-
plexnější pedagogickou práci včetně práce s dokumentací. Způsobilosti: Student(ka):
- dovede pracovat s potřebnou dokumentací.
- realizuje edukační program v souladu s potřebami dítěte.
- uplatňuje multidisiplinární naukové znalosti i praktické dovednosti.
- ovládá základní didaktické postupy a nedirektivní prostředky pro získání pozornosti.
- užívá prostředky k utváření dobrého sociálního klimatu ve třídě.
- ovládá škálu hodnotících prostředků pro předškolní věk.
Předpoklady: Student(ka):
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- dovede pracovat s RVP PV (ŠVP, TVP).
- realizuje edukační program v souladu s potřebami dítěte.
- uplatňuje multidisiplinární naukové znalosti i praktické dovednosti.
- ovládá základní didaktické postupy a nedirektivní prostředky pro získání pozornosti.
- užívá prostředky k utváření dobrého sociálního klimatu ve třídě.
- ovládá škálu hodnotících prostředků pro předškolní věk.
- ovládá základní administrativu, která je součástí práce učitelky na MŠ.

Podmiňující předměty: KPG/XPS1

KPG/XPV2 Praxe - výstupy 2 4 kr. Zp
Seminář 2 [týd/sem]

Mgr. Milan Podpera možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student absolvuje dvoutýdenní praxi ve vybrané školce, kde bude pod odborným vedením připravovat,
realizovat a analyzovat svou pedagogickou práci. Způsobilosti: Student(ka):
- dokáže naplánovat, realizovat a zhodnotit část edukačního procesu dle TVP
- využívá základní didaktické postupy a nedirektivní prostředky pro získání pozornosti
- aplikuje principy efektivní komunikace v komunikaci s dětmi
- seznámí se základní administrativou, která je součástí práce učitelky na MŠ
Předpoklady: Student(ka)
- prohloubí svou znalost specifického prostředí mateřské školy.
- rozšíří své profesní portfolio (pedagogický deník, didaktické materiály)
- dokáže (v případě potřeby s pomocí pedagoga) naplánovat, realizovat a zhodnotit část edukačního procesu.
- písemně reflektuje úroveň svých pedagogických a didaktických kompetencí.
- v diskusi věcně kriticky posuzuje průběh edukačního procesu, zdůvodní postup své práce, rozliší zdařilé i méně
zdařilé momenty.

Podmiňující předměty: KPG/XPV1

KPG/ZAKEA Základy etopedie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozšíření speciálně pedagogických způsobilostí studenta do specifické oblasti poruch
chování. Způsobilosti: Student získá vědomostní etopedickou výbavu a základní dovednosti v oblasti pre-
vence sociálně patologických jevů. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí základní studium sociologie,
odpovídající orientaci v psychologických souvislostech a základní speciálně pedagogické vědomosti.

KPG/ZALOA Základy logopedie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s logopedickou problematikou s důrazem na logopedickou pre-
venci.Jedná se o rozšiřující speciálně pedagogický předmět Způsobilosti: Student získá absolvováním předmětu
orientaci v systému řečových vad a poruch, v metodách intervence, získá základní diagnostické kompetence v
oblasti řeči a přehled o možnostech logopedické péče Předpoklady: Student disponuje základním přehledem v
oboru speciální pedagogiky.

KPG/ZAPPA Základy psychopedie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vytváření a rozvoj kompetencí učitele pro práci se žáky s mentálním postižením.
Způsobilosti: Student porozumí specifikům vzdělávání osob s mentálním postižením, reflektuje možnosti přístupu
k dětem, žákům, studentům i dospělým lidem s tímto postižením při výchově a vzdělávání a dokáže je prakticky
aplikovat včetně vytváření individuálního vzdělávacího plánu. Předpoklady: Student disponuje základním
přehledem v oboru speciální pedagogiky.

KPG/ZAV Závislosti jako psychosociální fenomén 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozšíření sociálně patologických vědomostí do jedné speciální oblasti. Seznámení s
drogovou problematikou jako nejzávažnějším sociálně patologickým jevem ohrožujícím děti a mladistvé. Způ-
sobilosti: Student získá vědomosti ze specifické oblasti sociální patologie a dovednosti v oblasti preventivních
činností. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí základní studium sociologie a sociální patologie.

KPG/ZDP Základy divadelního pojmosloví 2 kr. Zp
Přednáška 13 [hod/sem] + Seminář 13 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení s základními kategoriemi dramatického umění. Seznámení s hlavními vývojovými etapami diva-
dla a jejich výrazovými prostředky. Zvláštní pozornost bude věnována specifice dětského divadla. Způsobilosti:
Studenti poznají a porozumí základním kategoriím dramatického umění. Rozpoznají specifika jednotlivých vý-
vojových etap divadla a jejich výrazové prostředky. Zvláštní pozornost bude věnována specifice dětského divadla.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/ZTDV.

KPG/ZNAKR Znaková řeč 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Miroslav Hanzlíček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Charakteristika vad a poruch sluchu Důsledky sluchových vad Praktický výcvik znakové řeči Způsobilosti:
Získání a osvojení základních znaků ze znakového jazyka. Dokáže přeložit jednoduché
věty v návaznosti na získanou slovní zásobu do znakového jazyka a obráceně.
Získá základní dovednosti v komunikaci se sluchově postiženým.
Předpoklady: Základní sociální dovednosti.

KPG/ZNAK2 Znaková řeč 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Miroslav Hanzlíček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Procvičení předcházející základní slovní zásoby, opakování zpětné vazby, základní pojmy z oblasti zdravot-
ního postižení, z oblasti bydlení, ze sociální péče, z dopravních prostředků, z kultury Způsobilosti: Získání a
osvojení základních znaků ze znakového jazyka. Dokáže přeložit složitější
věty v návaznosti na získanou slovní zásobu do znakového jazyka a obráceně.
Získá základní dovednosti v komunikaci se sluchově postiženým.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/ZNAKR nebo KPG/ZNAK.

KPG/ZRHV Základy reflexe a hodnocení kval. výuky 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními dispozicemi k reflexi a hodnocení kvality výuky a rozvinout
jejich dovednosti k profesionálně efektivnímu propojování teorie s praxí. Dílčí cíle jsou zaměřeny na rozvoj
schopností studentů pro analýzu edukačního procesu, pro vyhodnocení jeho přínosných a slabých stránek a
pro využití získaných poznatků ke zlepšování kvality výuky. Pojetí předmětu je založeno na využití Schönova
konceptu reflektivního praktika a v metodologické oblasti se opírá zejména o Korthagenovo pojetí reflektivní
praxe a metodiku 3A založenou na konceptové analýze učiva. Způsobilosti: Zná požadovanou terminologii,
vysvětluje obsah pojmů logicky v poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či
nadoborovém, resp. filozofickém kontextu. Odbornou terminologii (pojmy, resp. kritéria z oblasti, pedagogiky,
didaktiky) používá při analýze, interpretaci, výkladu, při usuzování a hodnocení situací výuky. Při analýzách
videozáznamů výuky, příp. při pozorování reálné výuky si uvědomuje svůj myšlenkový obraz výuky, do žádoucí
míry zvládá jeho dokumentační záznam a s oporou v něm odborně analyzuje výukové situace a navrhuje a
zdůvodňuje jejich hodnocení a jejich zlepšující alterace . Na podkladě analýzy výuky formuluje zobecňující
soudy, které obhajuje, diskutuje a sám kriticky analyzuje a posuzuje s ohledem na diskusi v kolegiální skupině;
využívá reflektivní dialog ve skupině k rozvoji své profesní poznávací a komunikační báze V reflektivním dialogu
ve skupině představuje, zdůvodňuje a obhajuje svůj návrh zlepšující alterace a diskutuje jeho případné varianty
s ohledem na obecněji platná kritéria. Rozumí souvislostem mezi tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a
jejím programovým kurikulárním zázemím ve vzdělávacích programech (RVP, ŠVP) a jejím teoretickou reflexí v
pedagogice, didaktice a oborové didaktice. S oporou o teorii a o kurikulární materiály (RVP, evaluační standardy)
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odhaduje smysl a cíl výukové situace, konceptově analyzuje v ní obsažené úlohy s ohledem na evaluační standardy,
odhaduje možný dopad výukové situace na žáka a s porozuměním o něm diskutuje. Uvažuje o vztahu obsahu
zrealizované učební úlohy a obsahu z příslušné oblasti RVP; ilustruje tuto vazbu vhodným příkladem a vysvětlí
její podstatu. Uvažuje o vztahu obsahu zrealizované učební úlohy ke vhodným průřezovým tématům. Analyzuje
svůj přípravný model pedagogického díla; na základě výsledků posouzení doplňuje svůj model o odpovídající
interpretační a hodnotící aktivity. Předpoklady: Dispozice k profesnímu vidění kvalit výuky a předpoklady
k jejímu rozvíjení. Výchozí didaktická citlivost a předpoklady k jejímu rozvíjení do profesní úrovně učitelské
reflektivní kompetence rozvíjené na podkladě cyklického sdílení znalostí. Znalost vyžadované terminologie ve
spojení s dispozicemi k pojmově (terminologicky) korektní reflexi výuky založené na analýze výukových situací;
schopnost operacionalizovat odborné pojmy (termíny) a ilustrovat jejich obsah na příkladech.

KPG/ZSILT Základy scénické interpretace lit. textu 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: LS

Cíle: Praktické osvojování základních metod a technik práce s literárním textem prostřednictvím dramatické
výchovy. Rozvoj mluvních dovedností, porozumění textu, seznámení s různými cestami interpretace literárního
textu /dramaturgie a režijní příprava vzstoupení/. Způsobilosti: Studenti se seznámíy s možnostmi a způsoby
využívání literárního textu v dramatické výchově. Vlastní zkušeností si ověří různé způsoby interpretace textu.
Dokáží se orientovat v základní metodice dětského přednesu a porozumí specifice dětské literatury.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/TŘAV.

KPG/ZSPI Final Seminar to Social Work Practice 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Šárka Káňová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je vyhodnotit a zobecnit praktické zkušenosti, které studenti získávají během odborných a
souvislých praxí v průběhu studia. Studenti se před zahájením kurzu rozdělí na 2 skupiny. Studenti si v úvodu
svých praxí stanovují ve spolupráci s instruktorem praxe z vybrané organizace služeb sociální práce stanovují
konkrétní cíle učení, které formulují do učebního kontraktu k odborné praxi a snaží se jich prostřednictvím praxe
dosáhnout. V průběhu Závěrečného semináře k praxi plnění svých cílů konzultují a vyhodnocují. Vzájemně si
předávají informace a zkušenosti. Na úvodním semináři je studentům představena práce se studijním portfoliem
a návod na jeho zpracování. Studentům je zprostředkován úvodní vhled do praktikování (externích a interních)
supervizí v organizacích sociální práce. Další semináře jsou věnovány prezentacím pracovišť v určité oblasti soci-
ální práce, společným reflexím a vyhodnocování praktických zkušeností, které studenti v rámci svých odborných
praxí získávají. Způsobilosti: Studenti si v úvodu svých praxí stanovují ve spolupráci s instruktorem praxe z
vybrané organizace služeb sociální práce konkrétní cíle učení, které formulují do učebního kontraktu k odborné
praxi a snaží se jich prostřednictvím praxe dosáhnout. V průběhu Závěrečného semináře k praxi plnění svých
cílů konzultují a vyhodnocují. Vzájemně si předávají informace a zkušenosti.
Prostřednictvím semináře a doprovodné odborné praxe nabývají studenti zkušenosti s praktikováním supervizí v
organizacích služeb sociální práce, orientují se v sytému sociální správy napříč sektory národního hospodářství,
orientují se v klasifikaci sociálních služeb a podmínkách jejich poskytování v právním prostředí ČR. Před-
poklady: Předpokladem pro úspěšné zahájení, jakož i absolvování kurzu jsou znalosti získané v teoretických
disciplinách připravujících studenty k praktickému provádění sociální práce s důrazem na metody a techniky
sociální práce a s tím související legislativy (kurzy Úvod do sociální práce ? KPG/USPR, Sociální práce A -
KPG/SPRA a Sociální práce B - KPG/SPRB). Plnění kurzu dále předpokládá současné plnění kurzu Odborná
praxe B (KPG/KPRB), přičemž pracoviště pro tuto praxi si student volí ze spektra organizací poskytujících
sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jde o důležité pravidlo, bez jehož
splnění by nebylo možno úspěšně splnit požadavky k předmětu Závěrečný seminář k praxi (KPG/ZSP).

KPG/ZTDV Základy teorie dramatické výchovy 2 kr. Zp
Přednáška 13 [hod/sem] + Seminář 13 [hod/sem]

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty základním teoretickým aparátem pro další samostatnou praktickou činnost i
teoretickou (badatelskou) práci v DV. Způsobilosti: Studenti získají základní teoretické vybavení pro další
samostatnou práci v oboru. Naučí se využívat teoretické poznatky při analýze samostatné praktické činnosti
studentů.
Studenti budou motivováni k dalšímu sebevzdělávání v oboru. Předmět umožní studentům osvojení pojmového
aparátu pedagogiky a psychologie, který souvisí s dramatickou výchovou. Předpoklady: Absolvování předmětu
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KPG/MTDVI.

KPG/ZTPDV Zkouška z teoret. předmětů dram. výchovy 0 kr. Zp,Zk

Mgr. et MgA. Roman Černík možný semestr: LS

Cíle: Prověření schopnosti samostatně a tvořivě využívat získaných teoretických poznatků z oboru divadla a
dramatické výchovy. Způsobilosti: Studenti si v předmětu osvojí znalosti teoretických pojmů z oblasti drama-
tické výchovy a orientace v divadelním pojmosloví a dějinách divadla. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KPG/ZZC Závěrečná zkouška ze spec. pedagogiky 0 kr. Zv

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KPG/ZZCD Závěrečná zkouška z dramatické výchovy 0 kr. Zv

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zkouška ukončuje certifikátový program prohloubeného studia dramatické výchovy.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky
studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady:
Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KPG/ZZCPG Závěrečná zkouška - pedagogika 0 kr. Zv

možný semestr: ZS/LS

Cíle: 1. část závěrečné zkoušky certifikátového studia ukončuje pedagogické disciplíny programu. Způsobilosti:
Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního
oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání
předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KPG/ZZK Závěrečná zkouška 0 kr. Zv

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem zkoušky je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru
daného studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.



287

23 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu

KPM/ZEMM Základy ekonomie, managementu a mtg. 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout základní přehled o významu ekonomiky, managementu a marketingu v oblasti tělesné výchovy a
sportu. Způsobilosti: Student získá základní teoretické i praktické poznatky z oblasti ekonomiky, managementu
a marketingu. Po absolvování předmětu je student schopen: - používat základní ekonomické pojmy, - identifikovat
hlavní kategorie a typy společností, - využívat hlavní manažerskou a marketingovou terminologii, - prokázat
znalosti při tvorbě podnikatelského plánu, - využívat vhodné nástroje a moderní metody při řízení sportovních
organizací, - orientovat se ve výběru vhodných nástrojů při řízení společností v oblasti sportu a při řízení jejích
marketingových aktivit. Předpoklady: Žádné.
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24 KPS-Katedra psychologie

KPS/ADUC Autodiagnostika učitele 2 kr. Zp
Přednáška 26 [hod/sem]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl předmětu je zaměřen do oblasti možností učitelova hlubšího sebepoznávání a do určitého způsobu
uvažování a především nabídky konkrétních autodiagnostických postupů, které by budoucím učitelům umožnily
získat a vyhodnotit diagnostické a autodiagnostické údaje. Způsobilosti: Studenti budou schopni realizovat
autodiagnostické analýzy v oblasti efektivního učení, motivace a sociálního klimatu ve třídě. Předpoklady:
Předpokladem jsou základní znalosti z oblasti pedagogické psychologie a diagnostiky žáka.

KPS/ALTM Alternativní léčebné metody 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s přehledem nejvýznamnějších metod alternativní medicíny, které je
dnes věnována pozornost jak laickou veřejností, tak mnohými lékaři. Informace o jednotlivých metodách jsou
zaměřeny jak na možnosti využití v léčebném procesu ve spolupráci s kalsickou medicínou, tak i na rizika a
zneužívání v rukou pseudoléčitelů. Způsobilosti: Student popíše vybrané alternativní přístupy a analyzuje
klady a zápory jednotlivých přístupů alternativní medicíny v oblasti prevence a léčby různých onemocnění.
Předpoklady: Znalosti z chemie a biologie v rozsahu SŠ.

KPS/ALVY Alternativní výživa 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti současných výživových směrů, které lze
považovat za alternativu ve vztahu k výživovým doporučením. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a
aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, jež se vztahuje k jednoltivým teoriím alteranatiní výživy. Součástí
předmětu je aplikace osvojených poznatků do oboru Výchova ke zdraví a edukační praxe. Způsobilosti: Student:
definuje pojem alternativní výživa; formuluje základní znaky alternativní výživy; vysvětlí historické, sociální
a kulturní souvislosti alternativního stavování; popíše jednotlivé alternativní výživové směry; charakterizuje
výhody a nevýhody jednotlivých alternativních výživových směrů na zdravotní a psychickou stránku člověka;
posoudí vhodnost jednotlivých alternativních výživových směrů jako dlouhodobější stravovací zvyklost; nastíní
důvody preferování alternativních výživových směrů jako formu současného životního stylu; implemetuje získané
vědomosti a dovednosti do oboru Výchova ke zdraví. Předpoklady: Základní orientace v problematice zákaldů
výživy a výchovy ke zdraví.

KPS/APLPS Aplikovaná psychologie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání odborného vhledu do problematiky psychologie a jejího významu a role v procesu
vzdělávání. Těžiště, pojetí nabízeného předmětu,tj. aplikované psychologie, je porozumění psychologickým a
psychodidaktickým otázkám modernizace vzdělávání.
Způsobilosti: Student se orientuje v dané problematice. Student kriticky vyhodnotí význam psychologie v procesu
vzdělávání. Předpoklady: Znalost základních psychologických pojmů z teoretické psychologie.

KPS/ARTE Arteterapie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s psychologickým významem výtvarného umění a jeho vlivem na
utváření osobnosti, diagnostickým a terapeutickým aspektem výtvarného projevu a rolí symbolu ve struktuře
obrazu. Způsobilosti: Student užívá získaných poznatků k vlastnímu sebepoznání a seberozvoji, potencuje
svoji kreativitu.
Nabývá kompetence k řešení osobních problémů, dokáže se orientovat v základní symbolice a struktuře obrazu.
Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z obecné a vývojové psychologie, orientace v dějinách umění.

KPS/ASU Aktivní sociální učení 2 kr. Zp
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Není 26 [hod/sem]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je teoretický a prakticko-osobnostní vhled do problematiky sociálního učení. Způsobilosti:
Student/ka:
Elementární formy sociálního učení. Zlepšení sociálních vztahů a dovedností. Prohloubení sebepoznání a získání
vhledu do vlastních postojů, prožitků a reakcí. Uvědomění si zpětné vazby vlastního vlivu na okolí. Získání do-
vedností efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. Porozumění skupinovým procesům a získání dovednosti
aktivně do nich zasahovat. Konfrontace s věcnými i sociálními problémy. Kooperativní řešení interpersonálních
problémů a konfliktů. Předpoklady: Základní znalosti z psychologie osobnosti a sociální psychologie.

KPS/CPSA Cvičení z psychoanalýzy 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informaci o psychoanalýze s praktickými ukázkami
psychoterapie. Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními poznatky z psychoanalýzy včetně praktických
ukázek psychoterapie. Předpoklady: Základní znalosti z obecné a vývojové psychologie, z psychologie osobnosti.

KPS/ČLZD Člověk a zdraví 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit posluchače studia učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ (SŠ) základními poznatky o rozmanitých aspek-
tech lidského zdraví a jeho ochrany. Posílit angažovanost jedince v péči o vlastní zdraví. Seznámit se se základní
problematikou výchovy k péči o zdraví na základních (středních) školách v kontextu s požadavky EU.
Způsobilosti: Student-ka popíše průběh stresové reakce a dokáže aplikovat ve svém životě různé techniky zvládání
stresu. Vymezí typické znaky správného životního stylu a navrhne jeho změny. Ukáže zvládnuté základy první
pomoci.Stanoví zásady správné životosprávy. Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, obecné a vývojové
psychologie, biologie člověka a tělesné výchovy.

KPS/DEPS Dějiny psychologie 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit u studenta ucelený přehled vývoje psychologie jako vědy. Student pochopí
zákonitostí tohoto vývoje a jeho návazností. Způsobilosti: Student/ka pochopí historii vývoje psychologické
vědy na základě individuálního studia relevantní literatury a vypracuje projekt písemné práce na předepsané
téma a ukáže osobní přínos tohoto tématu.
Využije souboru znalostí pro studium dalších psychologických disciplin. Předpoklady: Základní orientace v
evropské historii.

KPS/DIPSA Didaktika psychologie A 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Hlavním cílem předmětu je připravit studenty po stránce teoretické i praktické realizovat na středních
školách školní vzdělávací program, ve kterém je v různých podobách zabudováno učivo psychologie (v rámci
společenskovědního základu jako vzdělávací obor či jako průřezové téma). Způsobilosti: Studenti: - budou
připraveni vyučovat tak, aby vedle vědomostí jejich výuka rozvíjela také složitější dovednosti a celoživotní postoje
žáka - budou umět zformulovat edukační cíl jako žákův výkon (= očekávané výstupy) - budou se umět orientovat
v základních kurikulárních dokumentech (zejména v RVP pro SŠ) a budou chápat odlišnosti RVP a ŠVP, -
dokáží rozpoznat jaké klíčové kompetence jsou rozvíjeny učivem (především kompetence k učení, komunikativní,
sociální, personální, řešení problémů) - na základě vytvoření vlastní didaktické analýzy učiva dokáží analyzovat
jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - budou znát přínos průřezového tématu ”Osobnostní
a sociální výchova” pro rozvoj osobnosti žáka a budou vybaveni technikami k jeho realizaci v podmínkách SŠ
- budou mít k dispozici a budou umět využívat metodické pomůcky (dotazníky, testy, vhodné učební úlohy,
sociálně psychologické techniky apod.) k motivaci a k expozici nového učiva psychologie na SŠ - budou umět
hodnotit výkony, aktivitu žáků při hodinách psychologie Student se orientuje v problematice standardizovaných
nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška atd.).
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Předpoklady: Předpokladem je znalost základních poznatků z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psycho-
logie a z obecné didaktiky.

KPS/DIPSB Didaktika psychologie B 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem předmětu je připravit studenty po stránce teoretické i praktické realizovat na středních
školách školní vzdělávací program, ve kterém je v různých podobách zabudováno učivo psychologie (v rámci
společenskovědního základu jako vzdělávací obor či jako průřezové téma). Způsobilosti: Studenti: - budou
připraveni vyučovat tak, aby vedle vědomostí jejich výuka rozvíjela také složitější dovednosti a celoživotní postoje
žáka - budou umět zformulovat edukační cíl jako žákův výkon (= očekávané výstupy) - budou se umět orientovat
v základních kurikulárních dokumentech (zejména v RVP pro SŠ) a budou chápat odlišnosti RVP a ŠVP, - dokáží
rozpoznat jaké klíčové kompetence jsou rozvíjeny učivem (především kompetence k učení, komunikativní, sociální,
personální, řešení problémů) - na základě vytvoření vlastní didaktické analýzy učiva dokáží analyzovat jednotlivé
kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - budou znát přínos průřezového tématu ”Osobnostní a sociální
výchova” pro rozvoj osobnosti žáka a budou vybaveni technikami k jeho realizaci v podmínkách SŠ - budou
mít k dispozici a budou umět využívat metodické pomůcky (dotazníky, testy, vhodné učební úlohy, sociálně
psychologické techniky apod.) k motivaci a k expozici nového učiva psychologie na SŠ - budou umět hodnotit
výkony, aktivitu žáků při hodinách psychologie Student se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů
měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Předpokladem
jsou znalosti základních poznatků z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie, obecné didaktiky a
vědomosti získané na přednášce předmětu KPS/DIPSA.

KPS/DIPSC Didaktika psychologie C 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty příslušnými kompetencemi k provádění psychodidaktické analýzy
speciálního učiva psychologie zařazeného ve školních vzdělávacích programech odborných středních škol. Způ-
sobilosti: Student (ka): vymezí význam psychologie v procesu vzdělávání analyzuje psychologická témata, jejich
zařazení do školních vzdělávacích programů (dle zaměření školy) aplikuje konstruktivistickou teorii do pedago-
gické praxe vyhodnotí psychodidaktické aspekty modernizace výuky Student se orientuje v problematice stan-
dardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška atd.).
Předpoklady: Předpokladem jsou znalosti základních psychologických pojmů, se kterými pracuje učitel psycho-
logie na SŠ. Naplnění cílů didaktiky psychologie A, didaktiky psychologie B.

KPS/DISE Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student(ka) si osvojí základní znalosti a dovednosti, které jsou nutné k přípravě a realizaci diplomové
práce. Osvojí si dovednost pracovat s odbornou literaturou, prokáže schopnost připravit výzkumný záměr. Stu-
dent navrhne výzkumný projekt a zdůvodní výběr, postup, předpokládaný přínos. Student si osvojí následující
dovednosti:
provede časový plán zpracování DP, zhodnotí práci s odbornou literaturou, vysvětlí zákl.teoretické poznatky
užívané v DP, seznámí se s již publikovanými výsledky, v praktické části (v případě výzkumu): formuluje pracovní
hypotézy, popíše výzkumný projekt (charakteristika zkoumaného vzorku, popis výzkumných metod, vlastní
postup výzkumu), kvantitativní a kvalitativní analýza výsledků, ověření pravdivosti hypotéz, shrne výsledky a
závěry, navrhne doporučení pro pedagogickou praxi. Způsobilosti: Student navrhne a zrealizuje v pedagogické
praxi výzkumný záměr. Student vyhodnotí přínos pro pedagogickou praxi. Předpoklady: Základní orientace v
práci s odbornou literaturou. Základní znalosti a dovednosti v problematice empirického výzkumu.

KPS/DISE1 Diplomový seminář 1 6 kr. Zp

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni připravit si projekt své DP, tj. vymezit pojmy charakterizované v teoretické části a sestavit
metodologii výzkumu v praktické části DP.
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Předpoklady: Základní orientace v práci s odbornou literaturou. Základní znalosti a dovednosti v problematice
empirického výzkumu.

KPS/DISE2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KPS/DISV1 Diplomový seminář 1 (výchova ke zdraví) 6 kr. Zp

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni připravit si projekt své DP, tj. vymezit pojmy charakterizované v teoretické části a sestavit
metodologii výzkumu v praktické části DP.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KPS/DISV2 Diplomový seminář 2 (výchova ke zdraví) 12 kr. Zp

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KPS/DIVZA Didaktika výchovy ke zdraví A 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi, jak zvládat (psycho)didaktické postupy ve výuce
výchovy ke zdraví na základních školách, s problémovým vyučováním a metodami hodnocení žáků v oblasti
výchovy ke zdraví. Způsobilosti: Student/ka:
vymezí předmět a metody výchovy ke zdraví z hlediska psychodidaktické analýzy učiva
analyzuje obsah předmětu a odpovídající výukové strategie
aplikuje osvojené znalosti a dovednosti do pedagogické praxe Předpoklady: Základní znalost pojmů z oblasti
výchovy ke zdraví.

KPS/DIVZB Didaktika výchovy ke zdraví B 3 kr. Zp,Zk
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Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubení znalostí didaktických postupů na základních školách. Didaktická analýza
jednotlivých témat výchovy ke zdraví. Způsobilosti: Student aplikuje poznatky z obecné didaktiky na jednotlivé
problémové okruhy, samostatně zpracovává didaktickou analýzu vybraného tématu a prezentuje před studijní
skupinou.
Předpoklady: Základní znalosti z předmětu DIVZA.

KPS/DIVŽ Didaktika výživy 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti edukačních strategií výživy v podmínkách
školního vzdělávání. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problema-
tiky, která se vztahuje k didaktickým koncepcím podporující vhodné stravovací návyky základního a středního
vzdělávání. Součástí předmětu je tvorba edukačních programů. Způsobilosti: Student: navrhne možnosti moti-
vace žáka ve vyučování; popíše osobností predispozice učitele v didaktice výživy; charakterizuje edukační proces
ve výchově a vzdělávání k racionální výživě; definuje edukační strategie; posoudí vhodnost jednotlivých edu-
kačních strategií ve výchově a vzdělávání k racionální výživě; implementuje vyučovací metody do edukačního
procesu; využívá v edukačním procesu odborné publikace a časopisy. Předpoklady: Základní orientace ve
výživě člověka a v oborové didaktice.

KPS/DIŽS Diagnostika životního stylu 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se v problematice aktivní podpory zdraví a zdravého
životního stylu v rámci oboru výchova ke zdraví. Součástí kurzu je seznámit studenta s metodami a způsoby
diagnostiky jednotlivých oblastí životního stylu a prakticky získané způsobilosti použít. Způsobilosti: Předmět
je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti edukačních strategií ve výchově ke zdraví a v diagnostice
životního stylu. Student/ka: ovládá teoretická východiska ve výchově ke zdraví a v edukační oblasti se zaměřením
na předcházení nemocí, klasifikuje jednotlivé metody a způsoby diagnostiky životního stylu, pracuje s fiktivním
klientem a je schopen/na využít získané způsobilosti v praxi. Předpoklady: Základní orientace v propedeutice
výchovy ke zdraví a v pedagogicko-psychologických disciplínách.

KPS/DPP Didaktika první pomoci 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti didaktických koncepcí první pomoci v
rámci výuky vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na základních a středních školách. Student si na úrovni
zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k organizaci, rea-
lizaci a evalauci edukačního procesu témat týkající se první pomoci. Způsobilosti: Student: popíše jednotlivé
soudobé teorie ve vzdělávání; identifikuje vhodné motivační faktory pro dosažení efektivního vzdělávacího pro-
cesu; diagnostikuje osobnostní a kognitivní predispozice žáka pro potřeby vhodného výběru výukových strategií
v edukaci první pomoci; popíše teorie a druhy učení využitelné v edukaci první pomoci; charakterizuje výukové
strategie; zhodnotí jednotlivé teorie ve vzdělávání a výukové strategie; aplikuje soudobé teorie vzdělávání a výu-
kové strategie do edukačního procesu první pomoci; navrhne evaluační postup pro evaluaci edukačního procesu
první pomoci; z jednotlivých didaktických teorií vyvodí zásady efektivního učení v edukačním procesu první
pomoci. Předpoklady: Odborná orientace v základech první pomoci a didaktice výchovy ke zdraví.

KPS/DPSPA Dětská psychopatologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení uceleného souboru z psychopatologie se zaměřením na dětský a adolescentní
věk. Způsobilosti: Student:
analyzuje příčiny a projevy duševních poruch,
porozumí konkrétním projevům dítěte s vývojovými abnormalitami a psychickými poruchami.
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Předpoklady: Základní znalosti z obecné a vývojové psychologie.

KPS/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student(ka) si osvojí základní znalosti a dovednosti, které jsou nutné k přípravě a realizaci diplomové
práce. Osvojí si dovednost pracovat s odbornou literaturou, prokáže schopnost připravit výzkumný záměr. Stu-
dent navrhne výzkumný projekt a zdůvodní výběr, postup, předpokládaný přínos. Student si osvojí následující
dovednosti:
provede časový plán zpracování DP, zhodnotí práci s odbornou literaturou, vysvětlí zákl.teoretické poznatky
užívané v DP, seznámí se s již publikovanými výsledky, v praktické části (v případě výzkumu): formuluje pracovní
hypotézy, popíše výzkumný projekt (charakteristika zkoumaného vzorku, popis výzkumných metod, vlastní
postup výzkumu), kvantitativní a kvalitativní analýza výsledků, ověření pravdivosti hypotéz, shrne výsledky a
závěry, navrhne doporučení pro pedagogickou praxi.
Způsobilosti: Student navrhne a zrealizuje v pedagogické praxi výzkumný záměr. Student vyhodnotí přínos své
diplomové práce pro pedagogickou praxi.
Předpoklady: Základní orientace v práci s odbornou literaturou. Základní znalosti a dovednosti v problematice
empirického výzkumu.

KPS/DTRO Didaktika těl. cvičení pro rozvoj osob. 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvedení žáka do problematiky výchovně-vzdělávacího procesu tělesných cvičení a spor-
tovní činnosti. Student se seznámí s hlavními didaktickými zásadami (názornosti, přiměřenosti, soustavnosti,
strukturovanosti), vyučovacími metodami ve vztahu k herním činnostem žáka a s jejich působením na jednot-
livé stránky osobnosti: charakterové vlastnosti, dynamické vlastnosti, volní a výkonové vlastnosti. Obsahovou
součástí předmětu jsou témata týkající se bezpečnostních zásad při realizaci sportovních aktivit ve výchovně-
vzdělávací činnosti. Způsobilosti: Student aplikuje poznatky psychologie osobnosti a vývojové psychologie v
kontextu tělesného rozvoje jedince. S porozuměním jednotlivým didaktickým přístupům aplikuje poznatky při
praktické činnosti se žáky. Aplikuje herní činnosti se zaměřením na osobnostní rozvoj během pobytu žáků v
přírodě. Ovládá a uplatňuje zásady bezpečnosti v pedagogickém procesu. Předpoklady: Znalosti psychologie
osobnosti.

KPS/IAV Interakční výcvik 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je záměrný a systematický rozvoj osobnostně-sociálních dovedností jedince, jež jsou po-
třebné pro plnohodné navazování a udržování sociálních interakcí ve skupině. Způsobilosti: Student vysvětlí
podstatu sociálních vztahů a procesů. Popíše s porozuměním vlastní postoje, prožitky a reakce. Efektivně se
orientuje v mezilidských vztazích. Aktivně zasahuje do skupinových procesů. Předpoklady: Základní znalost z
psychologie osobnosti a sociální psychologie.

KPS/ISPV Informační systémy v ped. psych. výzkumu 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět prohlubuje teoretické a praktické předpoklady studenta nutné k provádění základních (mapují-
cích, orientačních) pedagogicko psychologických výzkumů. Student se seznámí s možnostmi využití informačních
zdrojů k vlastním výzkumům a na základě získaných dat bude schopen vytvořit přehledovou studii na zadané
téma. Způsobilosti: Student porozumí principům informačního cyklu a bude schopen je aplikovat do praktického
používání. Student dokáže na základě získaných poznatků zpracovat a prezentovat design vlastního výzkumu.
Předpoklady: Orientace v pojmech obecné metodologie. Základní znalosti v oblasti tvorby a průběhu vědeckých
výzkumů.

KPS/KAZUS Kazuistický seminář 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je provést (na základě syntézy poznatků z psychopatologie, diagnostiky a pedagogicko psychologic-
kého poradenství) analýzu kazuistik problémových žáků a dospělých. Způsobilosti: Student/ka:
- aplikují teoretické poznatky na případovou práci
- vymezí vývoj problému
- zhodnotí psychosociální situaci klienta
- zjistí pod odborným dozorem výsledky z diagnostických metod
- zdůvodní opatření k řešení problému Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti aplikace vývojové
a pedagogické psychologie
při individuální práci s klientem a znalost osobnostních proměn při zvládání
náročných životních situací.

KPS/KODO Komunikativní dovednosti 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Rozvinutí dovedností efektivního jednání na základě praktických cvičení v komunikativních dovednostech.
Způsobilosti: Student/ka analyzuje proces komunikace, vysvětlí příčiny komunikačních chyb, vystoupí s projevem
před skupinou, provede reflexi vlastního výstupu, aplikuje techniky asertivní komunikace, analyzuje a funkčně
řeší konfliktní komunikační situace a samostatně připraví modelové situace využitelné pro trénink ostatních
účastníků výcviku. Předpoklady: Znalosti z psychologie osobnosti a sociální psychologie.

KPS/KODU Komunikativní dovednosti učitele 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvinutí dovedností efektivního jednání na základě praktických cvičení v komunikativních dovednostech.
Způsobilosti: Student/ka analyzuje proces komunikace, vysvětlí příčiny komunikačních chyb, vystoupí s projevem
před skupinou, provede reflexi vlastního výstupu, aplikuje techniky asertivní komunikace, analyzuje a funkčně
řeší konfliktní komunikační situace a samostatně připraví modelové situace využitelné pro trénink ostatních
účastníků výcviku. Předpoklady: Znalosti z psychologie osobnosti a sociální psychologie.

KPS/KOKI Komunikace v terap. a kriz. intervenci 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojit si základní dovednosti, které se vztahují ke komunikační kompetenci v krizové
intervenci.
Způsobilosti: Student/ka:
interpretuje a zdůvodňuje význam komunikace v terapeutické práci a krizové intervenci. Zvnitřní si a dokáže v
praxi využívat metody a formy komunikace. Analyzuje verbální zprávy. Využívá
adekvátním způsobem neverbální signály v komunikaci s klientem. Aplikuje techniky aktivního naslouchání a
asertivity v interakci s druhými. Přiměřeně reaguje na agresivní formy komunikace. Ovládá komunikační formy
ovlivňování klienta. Předpoklady: Základní znalosti z pedagogických a psychologických disciplín.

KPS/KPAK Kurz pohybových aktivit 4 kr. Zp
24 [hod/sem]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti pohybových aktivit. Student si na úrovni
zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k realizaci těles-
ných cvičení. Součástí předmětu je výcvikový kurz pohybových aktivit se zaměřením na rozvoj fyzické zdatnosti
jedince v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví rámcových vzdělávacích programů. Způsobilosti: Student: de-
finuje pohybové aktivity; vyjmenovává senzomotorické dovednosti; realizuje vybrané senzomotorické dovednosti
pohybových aktivit; popisuje efektivní postup vykonávání vybraných senzomotorických dovedností pohybových
aktivit; implementuje pohybové aktivity do svého životního stylu; navrhuje a realizuje projekty pohybových ak-
tivit se zaměřením na aprobační předmět Výchovu ke zdraví. Předpoklady: Základní orientace v propedeutice
pohybových aktivit.

KPS/KRI Krizová intervence 3 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti krizové intervence. Způsobilosti: Student/ka
je schopen:
- rozpoznat krizovou situaci a diagnostikovat její typ a formu,
- empaticky chápat chování lidí v krizové situaci,
- respektovat etické aspekty krizové intervence.
Studenti získají základní kompetence pro provázení jedince jeho krizí. Předpoklady: Znalosti z oblasti sociální
psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychopatologie.

KPS/LTDZ Léčba a terapie drogových závislostí 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osovojení základních vědomostí a dovedností z problematiky léčby a terapie drogových
závislostí. Způsobilosti: Student/ka:
interpretuje záladní pojmy z oblasti psychoterapie a léčby drogových závislostí. Orientuje se v základních psycho-
terapeutických školách a směrech. Aplikuje psychoterapeutické metody. Popíše regulaci aktuálních psychických
stavů. Zdůvodní příčiny prevence duševních poruch a syndromu vyhoření v oblasti krizové intervence. Aplikuje
současné trendy v terapii a léčbě drogových závislostí na modelových situacích. Předpoklady: Základní znalosti
z psychopatologie a psychoterapie.

KPS/MATRI Matrimoniologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními složkami partnerského soužití a s jejich změnami v
historickém kontextu, s předpoklady kvalitního partnerského vztahu i řešení manželských krizí. Způsobilosti:
Student/ka:
- provede sebereflexi své osobnosti ve vztahu k výběru životního partnera
- rozliší zamilovanost od reálné lásky
- zhodnotí své předpoklady pro plnění partnerské a rodičovské role Předpoklady: Předpokladem je dobrá
orientace ve vývojové a sociální psychologii.

KPS/MNS Management stresu 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti zvládání stresové
zátěže. Hlavní důraz bude v kurzu kladen na podrobnou analýzu možných příčin stresu a jeho důsledků v oblasti
zdravotního stavu jedince a na metodickou stránku využívání technik redukce stresu v osobním životě jedince,
ve školách a na pracovištích. Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí problematiku stresu jako reakci organismu na zátěžové podněty
- popíše příčiny a následky stresu
- vysvětlí význam jednotlivých aspektů životosprávy z hlediska redukce stresu
- aplikuje osvojené poznatky při výzkumu v terénu
- zjistí subjektivní úroveň stresu a navrhne možnosti jeho minimalizace. Předpoklady: Základní orientace v
psychologické terminologii z oblasti obecné psychologie.

Vylučující předměty: KPS/PSHY , KPS/PSHYB , KPS/PSHYG

KPS/MOSR Metodika osobnostního a soc. rozvoje 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti metodiky osobnost-
ního a sociálního rozvoje. Způsobilosti: Student projevuje vhled do procesů, týkajících se vlastní osobnosti
a sociálních vztahů, popisuje tyto jevy a procesy odbornými termíny a aplikuje poznatky do výuky výchovy
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ke zdraví na ZŠ. Připraví soubor technik, kterými prakticky demonstruje vybrané poznatky. Předpoklady:
Základní zalosti z psychologie osobnosti, sociální psychologie, pedagogické psychologie, obecné didaktiky.

KPS/MOŽU Motivace žáků k učení 2 kr. Zp
Přednáška 13 [hod/sem] + Seminář 13 [hod/sem]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumi-
telnost motivační problematiky ve škole. Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně
intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole.
Způsobilosti: Studenti získají znalosti o jednotlivých druzích motivace, které jsou využitelné ve školní praxi. Bu-
dou schopni diagnostikovat motivační strukturu žáků a intervenčních postupů v oblasti motivace. Předpoklady:
Předpokladem jsou základní znalosti z oblasti pedagogické psychologie a diagnostiky žáka.

KPS/MPP Metodika prevence rizikového chování 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si praktických dovedností z oblasti primární prevence drogových závislostí a
ostatních nežádoucích forem chování. Způsobilosti: Student/ka:
dokáže interpretovat, vyvozovat a aplikovat problematiku z jednotlivých forem rizikového chování problematika
závislostního chování, sekt, šikany, rasismu, sexuality apod.). Koncipovat projekty primární prevence v rámci
školy, školní třídy. Student si zvnitřní odborné a sociální dovednosti potřebné pro výkon role realizátora programu
PP, a to jak v roli školního (oblastního, krajského) metodika prevence tak v roli preventisty vůbec. Předpoklady:
Základní znalosti z psychologických a pedagogických disciplín. Orientace v teoretických východiscích primární
prevence.

KPS/MTVZ Metody výzkumu 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti kvantitativních a kvalitativních metod
empirického výzkumu. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z proble-
matiky, která se vztahuje k teorii metod pedagogicko-psychologických výzkumů. Součástí předmětu je aplikace
kvantitativních a kvalitativních metod do modelových výzkumných záměrů. Způsobilosti: Student: charakte-
rizuje význam jednotlivých metod empirického výzkumu pedagogicko-psychologických jevů; popisuje jednotlivé
metody výzkumu; charakterizuje jejich výhody a nevýhody ve výzkumných záměrech; konstruktivně zhodnotí
vhodnost jednotlivých metod ve výzkumných záměrech; implementuje jednotlivé metody do výzkumných záměrů;
užívá statistické metody při zpracování výzkumných jevů; užívá metody kvalitativního výzkumu při získávání a
zpravování výzkumných jevů.
Předpoklady: Základní orientace v metodologii empirického výzkumu pedagogicko-psychologických jevů.

KPS/MVKA Metody výchovy ke zdraví A 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti edukačních strategií podpory zdraví. Stu-
dent si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k
metodám a organizačním formám výchovy ke zdraví. Součástí předmětu je tvorba edukačních programů podpory
zdraví pro všechny věkové skupiny. Způsobilosti: Student: vymezí výchovu ke zdraví jako součást osobnostního
a sociálního rozvoje člověka; identifikuje determinanty ovlivňující životní styl jedince; vymezuje osobnost člověka
jako objektu výchovy ke zdraví; definuje osobnost a jednotlivé osobnostní vlastnosti; charakterizuje postojové
vlastnosti člověka a proces změny v postojích; popisuje teoretická východiska metod ve výchově ke zdraví; im-
plementuje teoretická východiska do strategií podpory zdravého životního stylu; klasifikuje metody výchovy ke
zdraví; popisuje principy efektivního využívání metod ve výchově ke zdraví.
Předpoklady: Základní orientace v propedeutice výchovy ke zdraví a v systémech výchovy ke zdraví.

KPS/MVKB Metody výchovy ke zdraví B 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]



297

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti edukačních strategií podpory zdraví. Stu-
dent si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k
metodám a organizačním formám výchovy ke zdraví. Součástí předmětu je tvorba edukačních programů podpory
zdraví pro všechny věkové skupiny. Způsobilosti: Student: vymezí metody vycházející z psychologie výchovy
a z edukačních strategií, charakterizuje jednotlivé edukační strategie; popíše další metody podporující zdraví;
kriticky posoudí vhodnost a účinnost jednotlivých metod ve výchově ke zdraví; implementuje jednotlivé metody
do programu podporující zdraví; charakterizuje instituce podporující zdraví. Předpoklady: Základní orientace
v propedeutice výchovy ke zdraví a v systémech výchovy ke zdraví.

KPS/NADŽ Nadaný žák 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student/ka získá ucelený interdisciplinární pohled na nadání, nadané a jejich vzdělávání a osvojí si základní
znalosti a dovednosti potřebné pro práci s nadaným dítětem/ žákem. Způsobilosti: Znalosti :
Student/ka :
- vymezí nadaného žáka z legislativního a kurikulárního hlediska,
- objasní modely a koncepce nadání,
- zhodnotí vlastní osobnostní předpoklady pro práci s nadaným žákem,
- popíše charakteristické projevy nadaných žáků,
- charakterizuje jednotlivé přístupy ke vzdělávání nadaných žáků,
- posoudí možnosti inkluze nadaných žáků ve školní třídě běžného typu a vhodnost různých forem
hodnocení nadaných žáků.
Dovednosti :
Student/ka :
- rozpozná projevy nadání u dětí různého věku (včetně specifických typů nadání),
- vytvoří individuální vzdělávací plán a
- navrhne činnosti a úkoly pro aktivizaci nadaných žáků.
Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z oblasti psychologie osobnosti a pedagogické psychologie.

KPS/NAPVN Náslechová praxe - navazující (VZ) 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student hospituje v 5 vyuč. hodinách výchovy ke zdraví na základní škole. Aplikuje poznatky a dovednosti
získané v pedagogice, psychologii, didaktice. Ke každé hospitované hodině náleží hodina rozboru. Způsobi-
losti: Student: charakterizuje Výchovu ke zdraví jako vzdělávací obor v RVP ZV, vysvětluje jeho význam v
současném vzdělávání. Navrhuje možnosti naplňování klíčových kompetencí ve vzdělávacím oboru Výchova ke
zdraví. Popisuje očekávané výstupy a tematické celky ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, objasňuje jejich
spojitost s odbornými tématy z oblasti podpory zdraví. Vysvětluje a aplikačně popisuje didaktickou analýzu
učiva ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví: edukační cíle, vyučovací metody a organizační formy, evaluace.
Posuzuje a odborně reflektuje hospitované vyučovací jednotky ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Tvoří
a prezentuje hospitační záznam.
Předpoklady: Orientace v základech pedagogiky, psychologie a výchovy ke zdraví

KPS/NASPN Náslechová praxe - navazující (PS) 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student hospituje v 5 vyuč. hodinách psychologie na střední škole. Aplikuje poznatky a dovednosti získané v
pedagogice, psychologii, didaktice. Ke každé hospitované hodině náleží hodina rozboru. Způsobilosti: Studenti
budou schopni zaznamenat průběh vyučovací hodiny, aktivně se podílet na její analýze a posoudit didaktickou
účinnost vyučovacích metod a forem práce. Předpoklady: Porozumění psychodidaktickým otázkám výuky
předmětu.

KPS/NTPŠ Nutriční poradenství ve škole 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti nutričního poradenství v podmínkách školy,
tzn. v podmínkách prevence rizikového chování podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a výuky vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní a střední vzdělávání. Zaměření předmětu vychází z předpokladu,
že role učitele a školního metodika se kromě eduakční činnosti vztahuje k základní intervenční poradenské a
preventivní činnosti v oblasti zdravého životního stylu, inkluze dětí se stravovacími odlišnostmi a programů
podporující zdravé stravovací návyky žáků ve škole. Způsobilosti: Student: popíše zásady racionální výživy a
výživová doporučení, vysvětlí význam nutričního poradenství jako součást Výchovy ke zdraví a školní prevence
rizikového chování, charakterizuje dietní systém v ČR a objasní význam spolupráce učitele, nutričního terapeuta
a lékaře v prevenci a komplexní terapii poruch výživy, navrhne strategie inkluze žáků s odlišnými stravovacími
potřebami v podmínkách školy, volí adekvátní formy prevence vzniku obezity a poruch výživy. Předpoklady:
Základní orientace v problematice základu výživy a výchovy ke zdraví.

KPS/OBME Obecná metodologie 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je objasnit studentům možnosti a zaměření vědeckého zkoumání, základní vědecké teorie
a způsoby jejich testování a obecné požadavky na metodu a hypotézu dle charakteristik jednotlivých metod.
Způsobilosti: Student definuje pojmy ”věda”, ”metoda” a ”hypotéza”,vymezí cíle vědeckého zkoumání a způsoby
testování vědeckých teorií, objasní požadavky na vědeckou metodu, na příkladu popíše zásady vědecké formulace
a zdůvodní metodologická rizika experimentu, pozorování, dotazníku, rozhovoru, analýzy lidských produktů,
anamnézy a případových studií. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z obecné a sociální psychologie.

KPS/OBPS Obecná psychologie 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je vybavit studenty základními poznatky z obecné psychologie, zvláště struktury psychiky. Po-
stihnout souvislost psychických jevů a jejich projevů v chování člověka. Cílem je vybavit studenty klíčovými
dovednostmi z psychologie osobnosti, které budou využitelné při práci s dětmi na prvním stupni. Způsobi-
losti: Student/ka pochopí význam psychologie, osvojí si základní psychologické kategorie s důrazem na oblast
kognitivních, motivačních a volních procesů. Analyzuje základní dimenze osobnosti. Používá základní metody
psychologické diagnostiky. V semináři je schopen prakticky aplikovat poznatky z obecné psychologie při řešení
konkrétních úkolů. Předpoklady: Všeobecné znalosti v rozsahu základů společenských věd.

KPS/OBPSA Obecná psychologie A 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl obecné psychologie předpokládá osvojení pojmového aparátu oboru vedoucího k pochopení základů
fungování psychiky a rozvoji schopností aplikovat osvojené zákonitosti na výklad psychických jevů v praxi.
Způsobilosti: Student/ka pochopí základní problémy obecné psychologie na základě poznatků o systému psy-
chických jevů, jejich funkce a vzájemných vztahů. Osvojí si základní kategorie sloužící k popisu a systemizaci
psychických jevů. Využije těchto poznatků pro studium dalších psychologických disciplin a vytváření dalších
odborných textů. Poznatky aplikuje na pochopení základů psychiky své a ostatních lidí.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii v rozsahu učiva střední školy.

KPS/OBPSB Obecná psychologie B 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty základními poznatky o jednotlivých psychických jevech vedoucích k hlubšímu
pochopení jejich průběhů. Způsobilosti: Student/ka pochopí specifiky průběhu psychických jevů na základě
analýzy struktury psychického jevu a jeho průběhu. Lépe pochopí projevy psychického jevu v chování vlastním
i cizích lidí. Dokáže připravit jednoduchý psychologický experiment a prezentovat ho ve výuce. Předpoklady:
Orientace v kategoriích obecné psychologie a dějin psychologie.

KPS/OČMU Ochrana za mimořádných událostí 4 kr. Zp
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2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti strategií a koncepcí ochrany člověka za
mimořádných událostí. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z proble-
matiky, která se vztahuje k jednotlivým událostem ohrožující lidský život a majetek. Součástí předmětu je návrh
koncepce ochrany člověka za mimořádných událostí. Způsobilosti: Student: vysvětluje význam ochrany člověka
za mimořádných událostí; vymezuje základní pojmy z ochrany člověka za mimořádných událostí; charakterizuje
živelné pohromy, havárie a ostatní události; popíše postup člověka při ohrožení mimořádnými událostmi; vyjme-
nuje složky integrovaného záchranného systému; vysvětlí význam a funkci integrovaného záchranného systému;
implementuje ochranu člověka za mimořádných událostí do výchovy ke zdraví. Předpoklady: Základní orientace
v propedeutice výchovy ke zdraví.

KPS/OHVA Osobnostní a hlasová výchova 2 kr. Zp
26 [hod/týd]

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj osobnosti studenta z pohledu psychosomatických studií. Hlavním zájmem
rozvoje je hlas, jako prostředek verbálního projevu. Součástí kurzu je rozvoj dalších činitelů ovlivňující hlasovou
dispozici jedince: aktuální emoční stavy, zvládání trémy, práce s tělem, vztah k sobě samému, paralingvistické
aspekty řeči atd. Rozvoj osobnosti studenta bude směrován k potřebám výkonu pedagogické profese.
Způsobilosti: - zná základní poznatky fyziologie hlasu a principy hlasové hygieny
- zná nejčastějšími hlasové poruchy dětí a dospělých
- zna základě vlastní tělové zkušenosti ”ekonomického hlasu” (viz Coblenzer, Muhar, 2001) vysvětlí souvislost
hlasu (dechu, artikulace, rezonance) s psychickým prožíváním.
- prezentuje elementární dechová, artikulační a rezonanční cvičení (v rámci studijní skupiny)
- reflektuje souvztažnost svého hlasového projevu s individuálními osobnostními charakteristikami,
- preferuje hodnoty zdravého hlasu.
Předpoklady: Kurz je určen především pro studenty, kteří nemají žádnou zkušenost s hlasovou výchovou. U
studentů se předpokládá základní orientace v obecné teorii výchovy, v biologii člověka a v psychologicko -
pedagogické problematice.

KPS/OHVB Osobnostní a hlasová výchova B 3 kr. Zp
26 [hod/sem]

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj osobnosti studenta z pohledu psychosomatických studií. Hlavním zájmem
rozvoje je hlas, jako prostředek verbálního projevu. Součástí kurzu je rozvoj dalších činitelů ovlivňující hlasovou
dispozici jedince: aktuální emoční stavy, zvládání trémy, práce s tělem, vztah k sobě samému, paralingvistické
aspekty řeči atd. Rozvoj osobnosti studenta bude směrován k potřebám výkonu pedagogické profese. Způ-
sobilosti: - s pomocí videonahrávky (popř. audionahrávky) analyzuje různé mluvní projevy z hlediska věcného
důrazu, kvality hlasotvorby, osobnostního typu a psychického prožívání subjektu,
- uvede, v kterých oblastech a jakým způsobem může svůj projev zkvalitňovat.
- prezentuje doporučená cvičení (v rámci studijní skupiny),
- prezentuje kasuistiku, kde je komparována osobnostní charakteristika člověka a jeho hlasový projev (případně
hlasová porucha).
Předpoklady: Kurz navazuje na KPS/OHVA, rozšiřuje studentům základní poznatky a zkušenosti z oblasti
hlasové a osobnostní výchovy. Výrazný prostor bude věnován rozvoji schopnosti sluchové analýzy. U studentů
se předpokládá základní orientace v obecné a sociální psychologii
Práce v semináři bude probíhat se zřetelem k problematice výchovy ke zdraví.

KPS/PADIU Psychopatol. a psychodiag. pro učitele 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Student/ka si svojí elementární poznatky o poruchách jednotlivých psychických funkcí a o poruchách osob-
nosti se zvláštním zřetelem na jedince školního věku. Současně bude vybaven/a základními metodami zkoumání
osobnosti žáka.
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Způsobilosti: Student/ka popíše symptomy poruch jednotlivých psychických funkcí a poruch osobnosti, navrhne
nestandardizovanou testovou baterii k diagnostice poruch psychických funkcí, poruch osobnosti a aspektů soci-
álního zdraví pro jedince školního věku. Sestaví dotazník s obsahově validními položkami a analyzuje spontánní
projev dítěte školního věku. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z obecné, vývojové a sociální psycho-
logie.

KPS/PARO Patologie rodiny 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní rizikové aspekty partnerského a manželského soužití a uvědomí si osobnostní
i situační patologické vlivy. Bude seznámen/a s důsledky emocionálních krizí pro všechny zúčastněné. Bude znát
možnosti diagnostiky partnerských vztahů. Způsobilosti: Student/ka:
- vysvětlí socializační vliv rodiny a uvede deviantní prvky socializace,
- objasní možné chyb při výběru partnera a zákonitosti manželských krizí,
- vyjmenuje dyshestické vlastnosti I. a II. řádu a klasifikuje intramatrimoniální a
extramatrimoniální problémy,
- posoudí negativní důsledky vlivu prarodičů na vztah a dopad rozvodů rodičů na psychiku dítěte,
- uvede metody diagnostikující partnerské vztahy. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z oblasti sociální
psychologie a psychologie rodiny.

KPS/PEPS Pedagogická psychologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu
a rozvoje profesionálních kompetencí důležitých pro výkon pedagogické profese. Způsobilosti: Student/ka:
pochopí pojmy z oblasti pedagogické psychologie
porovná jednotlivé druhy učení
vysvětlí zákony a podmínky učení
určí příčiny neprospěchu
aplikuje jednotlivé diagnostické metody v praxi
ověří si jejich možnosti a meze v práci učitele
vymezí základní požadavky na osobnost učitele
zhodnotí své předpoklady a možnosti v souvislosti s výkonem učitelské role
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/PEPSB Pedagogická psychologie B 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s významem ped. psychologie pro učitele a vychovatele, naučit je
hlouběji porozumět problematice učení, jeho zákonům a teoriím. Dále je naším cílem seznámení s kreativními
metodami, řešením problémových situací a s obecnými problémy motivace. Způsobilosti: Student/ka
- aplikuje a konstruktivně posuzuje zákonitosti vývoje kognitivních procesů (vnímání, myšlení, řeč,
paměť, pozornot) a jejich vliv na učení;
- posoudí rozdíly ve vývoji kognitivních procesů u jednotlivých žáků a dokáže dostatečně přizpůsobit
proces učení jejich individuálním potřebám;
- aplikuje a konstruktivně posuzuje jednoltivé teorie učení (dle J. Piageta, L. S. Vygotského, p. J.
Galperina, J. Brunera, D. p. Ausubela, F.J. Dochyho, D. A. kolba, aj.),rozeznává jejich podstatné
znaky, odborným způsobem interpretuje jejich základní téze, rozhoduje o jejich možném využití v
jednotlivých druzích učení;
- zaujme odborné stanovisko k možnostem efektivního využití teorií učení v jednotlivých předmětech;
Předpoklady: Student se v teoreticko - aplikační úrovni orientuje v základech pedagogické psychologie, např. v
druzích učení, zákonech učení, činitelech ovlivňující efektivitu učení apod.

KPS/PGPSA Pedagogická psychologie A 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení vědomostí z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu a
rozvoj profesionálních kompetencí studenta pro výkon pedagogické profese.
Způsobilosti: Cílem kurzu je studenta: -seznámit se s pojmem učení, s přístupy k učení; -umět definovat sociální
skupiny, sociální normy, znát typy sociálních skupin; -rozvíjet profesní sebereflexi, znát prvky učitelské auto-
diagnostiky; -porozumět psychologii žáka, řešit rušivé a nerušivé nespolupracující chování; -znát styly učení a
podmínky učení; -umět zpracovat a vysvětlit fáze vyučovacího procesu; -rozvíjet schopnost objektivního hod-
nocení; -umět vypracovat diagnostiku žáka i skupiny; -rozpoznat příčiny neprospěchu; -řešit náročné situace ve
škole.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/PGPSP Pedagogicko-psychologické poradenství 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty vědomostmi a dovednostmi v oblasti pedagogicko-psychologického
poradenství. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
dobře se orientovat v jednotlivých fázích a metodách poradenské činnosti,
vhodně aplikovat diagnostické metody při práci s problémovými dětmi,
ovládat specifické formy práce s neprospívajícími žáky,
zvolit vhodný přístup k nadaným dětem,
adekvátně aplikovat diagnostiku a poradenství v přístupu k dětem se specifickými poruchami učení. Předpo-
klady: Znalost pojmového aparátu z obecné, vývojové a sociální psychologie a dobrá orientace v psychopatologii
a psychodiagnostice.

Vylučující předměty: KPS/PPPZ

KPS/PKV Projektové a kooperativní vyučování 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání znalostí, dovedností a postojů v plánování a realizaci projektového a koopera-
tivního vyučování pro výuku výchovy ke zdraví v oblasti školní a v oblasti komunitní.
Způsobilosti: Student s porozuměním obecným didaktickým principům aplikuje poznatky předmětu při samo-
statném zpracování tématu - provádí didaktickou analýzu učiva a vytvoří potřebné didaktické pomůcky. Výsledky
prezentuje před studijní skupinou. V rámci semináře efektivně kooperuje se spolužáky.
Předpoklady: Základní znalosti a dovednosti z předmětů DIVZA a DIVZB.

KPS/POPS Pozitivní psychologie 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti pozitivní psychologie jako jedné z apliko-
vaných psychologických disciplín podporující psychické zdraví. Student si na úrovni zapamatování, porozumění
a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k teoriím posilování pozitivního vnímání sebe
sama a okolních skutečností. Součástí předmětu je introspektivní analýza vlastního vnímání životních událostí.
Způsobilosti: Student: vymezí pozitivní psychologii z pohledu historického a filozofického kontextu; popíše jed-
notlivá pojetí osobní pohody a štěstí; charakterizuje pozitivní emocionalitu a pozitivní přístup člověka; definuje
pozitivní individuální vlastnosti a rysy osobnosti; charakterizuje pozitivní mezilidské vztahy; popíše formy kli-
nické a poradenské psychologie a popíše možnosti pozitivní edukace. Předpoklady: Základní orientace v
psychologii.

KPS/PPD Pedagogicko-psychologická diagnostika 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami poznávání osobnosti žáka, které může využívat učitel
při pedagogické činnosti. Způsobilosti: Student/ka:
- charakterizuje diagnosticko-intervenční kompetence učitele,
- posoudí možnosti poznávání osobnosti žáka učitelem,
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- navrhne využití pozorování, rozhovoru a anamnestických údajů pro učitelské praxi,
- kontstruuje systematické pozorování,
- funkčně vede zjišťovací rozhovor,
- popíše specifika školní diagnostiky dětí a dospívajících.
Předpoklady: Znalost základní terminologie z obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/PPR Pedagogicko-psychologická propedeutika 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti pedagogiky, psychologie a věd o výchově.
Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vzta-
huje k teoriím základních pedagogických a psychologických disciplín. Součástí předmětu je aplikace osvojených
poznatků do edukační a výchovné praxe. Způsobilosti: Student: charakterizuje význam pedagogiky a psy-
chologie pro výchovu ke zdraví; vyjmenovává disciplíny pedagogiky a psychologie; definuje obory pedagogika
a psychologie; popisuje současné směry v pedagogice a psychologie; definuje a objasňuje jednotlivé psychické
jevy; vymezuje základní pedagogické termíny; identifikuje činitele ovlivňující výchovu jednice; vymezuje osob-
nost člověka; vyjmenovává periodizaci psychického vývoje; charakterizuje jednotlivé vlastnosti osobnosti člověka.
Předpoklady: Základní orientace ve společenských vědách.

KPS/PPROP Psychologická propedeutika 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty příslušnými kompetencemi, aby porozuměl předmětu psychologie a
osvojil si základní psychologické pojmy, psychické jevy a jejich základní charakteristiku. Student pochopí základní
kognitivní procesy. Způsobilosti: Student/ka:
vymezí předmět a metody obecné psychologie,
vysvětlí determinaci lidské psychiky,
charakterizuje základní psychologické teorie,
analyzuje základní kognitivní procesy,
vyhodnotí řešení problému jako základní proces myšlení. Předpoklady: Základní znalosti pojmového aparátu
z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti v rozsahu znalostí SŠ.

KPS/PPSK Propedeutika pohybových aktivit 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti pohybových aktivit. Student si na úrovni
zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k teorii pohybo-
vých aktivit. Součástí předmětu je nácvik senzomotorických dovedností podporující zdraví a fyzickou zdatnost
jednice. Způsobilosti: Student: definuje pohybové aktivity; vyjmenovává senzomotorické dovednosti; reali-
zuje vybrané senzomotorické dovednosti pohybových aktivit; popisuje efektivní postup vykonávání vybraných
senzomotorických dovedností pohybových aktivit; implementuje pohybové aktivity do svého životního stylu.
Předpoklady: Základní orientace v anatomii a fyziologii člověka.

KPS/PPSS Pedagogická psychologie pro SŠ 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu hlouběji rozvinout znalosti studenta z pedagogické psychologie, které získal v předmětu PE-
PSA. Předmět studujícím umožní lépe rozumět výchovně-vzdělávací realitě a poskytne prostor pro praktickou
aplikaci teoretických poznatků. Studenti získají dovednosti nutné pro pedagogickou práci na SŠ. Způsobilosti:
Student/ka:
- popíše ontogenetické zvláštnosti adolescence s ohledem na vzdělávání
- charakterizuje vývoj kognitivních procesů dospívajících,
- objasní mechanizmy motivace ve vzdělávacím procesu na SŠ a vysvětlí rozdíly mezi možnostmi motivování
jedince ve školním věku a v období dospívání,
- identifikuje příčiny neprospěchu na SŠ a navrhne možnosti řešení
- prakticky aplikuje teoretické poznatky z obecné a kognitivní psychologie při řešení modelových situací na SŠ.
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Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/PPSZ Pedagogická psychologie pro ZŠ 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu hlouběji rozvinout znalosti studenta z pedagogické psychologie, které získal v předmětu PE-
PSA. Předmět studujícím umožní lépe rozumět výchovně-vzdělávací realitě a poskytne prostor pro praktickou
aplikaci teoretických poznatků. Studenti získají dovednosti nutné pro pedagogickou práci na ZŠ.
Způsobilosti: Student/ka:
- popíše specifika rozvoje žákovské osobnosti v mladším a starším školním věku
- charakterizuje vývoj kognitivních procesů u dětí školního věku,
- objasní mechanizmy motivace ve vzdělávacím procesu na základní škole,
- identifikuje příčiny neprospěchu a navrhne možnosti řešení
- identifikuje nadaného žáku a navrhne postupy pro jeho rozvoj
- prakticky aplikuje teoretické poznatky z obecné a kognitivní psychologie při řešení modelových
situací na ZŠ.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/PRVK Propedeutika výchovy ke zdraví 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty příslušnými kompetencemi k osvojení nejdůležitějších pojmů, teore-
tických znalostí a praktických dovedností z oblasti základů výchovy ke zdraví. Jednotlivá témata se vztahují
k základnímu vymezení výchovy a zdraví: charakteristika výchovy, zdraví a činitelů, kteří ovlivňují výchovně
vzdělávací proces směřující ke zdravému životnímu stylu jedince. Hlavní důraz je kladen na porozumění pojmů
v ose: člověk - výchova - zdraví - ochrana člověka za mimořádných okolností. Způsobilosti: Student/ka:
- vymezí předmět a metody výchovy ke zdraví;
- vysvětlí základní přístupy ve výchově ke zdraví a popíše determinanty zdraví;
- na příkladech znázorní úskalí ohrožení zdraví a ochrany člověka za mimořádných událostí. Předpoklady:
Základní znalost pojmového aparátu z oblasti výchovy ke zdraví na úrovni znalostí SŠ.

KPS/PRVZ Pohybová rekreace ve výchově ke zdraví 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se v široké nabídce rekreačních pohybových aktivit
současnosti a schopnost adekvátní aplikace pohybové rekreace do edukačního procesu aprobačního předmětu
výchovy ke zdraví v podmínkách školy. Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti pohybové
rekreace podporující osobnostní a tělesný rozvoj žáka. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace
osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k teorii rekreace a její didaktiky v procesu výchovy a
vzdělávání. Způsobilosti: Student/ka: zařazuje pohybovou rekreaci do systému rekreačních aktivit, vysvětlí
vliv pohybové rekreace na jednotlivé dimenze osobnosti člověka a argumentuje ve prospěch důležitosti zařazení
pohybové rekreace do edukačního procesu výchovy ke zdraví na školách. Student/ka charakterizuje jednotlivé
druhy pohybové rekreace využitelné v prostředí školy a pojmenuje didaktické zásady výuky pohybové rekreace.
Předpoklady: Základní orientace v teorii a didaktice výchovy ke zdraví.
Základní orientace v propedeutice tělesné výchovy.

KPS/PSDI Psychologická diagnostika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými možnostmi psychodiagnostiky a jednotlivými přístupy a
modely v psychodiagnostice, základními psychodiagnostickými metodami školního poradenství a psychodiagnos-
tickým etickým kodexem. Způsobilosti: Student/ka popíše experimentálně psychologický přístup v psycholo-
gické diagnostice, vysvětlí psychologické aspekty osobního kontaktu v diagnostice, vyjmenuje základní psycho-
diagnostické metody a aplikuje jejich využití ve školním poradenství v kontextu vývojových změn, administruje
vybrané psychodiagnostické techniky, orientačně interpretuje psychodiagnostický nález a navrhne další postupy
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při zachování psychodiagnostické etiky. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z oblasti obecné, sociální a
vývojové psychologie.

KPS/PSHY Psychohygiena 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní poznatky a dovednosti z oblasti mentální hygieny, zdravého způsobu života
a poznání sebe sama v souvislosti se snahou o sebezdokonalování. Způsobilosti: Student/ka:
vymezí duševní zdraví a jeho základní předpoklady
analyzuje rizikové faktory ohrožující psychosomatické zdraví - stres a životosprávu
aplikuje teoretické poznatky z psychohygieny v praxi
posoudí svoji úroveň stresu a kvalitu životosprávy
navrhne možnosti minimalizace stresu a zkvalitnění životosprávy Předpoklady: Základní orientace v psycho-
logické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.

Vylučující předměty: KPS/MNS , KPS/9MNS

KPS/PSHYG Psychohygiena 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Alexandra Aišmanová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní poznatky a dovednosti z oblasti mentální hygieny, zdravého způsobu života
a poznání sebe sama v souvislosti se snahou o sebezdokonalování. Způsobilosti: Student/ka:
vymezí duševní zdraví a jeho základní předpoklady
analyzuje rizikové faktory ohrožující psychosomatické zdraví - stres a životosprávu
aplikuje teoretické poznatky z psychohygieny v praxi
posoudí svoji úroveň stresu a kvalitu životosprávy
navrhne možnosti minimalizace stresu a zkvalitnění životosprávy Předpoklady: Základní orientace v psycho-
logické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.

Vylučující předměty: KPS/MNS , KPS/9MNS

KPS/PSCHZ Psychosociální zdraví 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti aplikované sociální psychologie se zaměře-
ním na sociální faktory ovlivňující psychické zdraví člověka. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a
aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k teoriím sociálních zákonitostí. Součástí před-
mětu je identifikace sociálních vlivů ohrožující psychické zdraví jedince. Způsobilosti: Student umí v diskusi
uplatnit poznatky ze sociální psychologie, zejména z problematiky sociálních skupin, aplikuje tyto poznatky do
oblasti zdraví a sociálně patologických jevů. Předpoklady: Základní znalosti z předmětu sociální psychologie.

KPS/PSKRE Psychologie kreativity 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit se s pojmem kreativita a pochopit význam rozvíjení kreativity jedince. Způ-
sobilosti: Studenti:
vysvětlí pojem kreativita,
posoudí vlastní kreativitu,
rozliší tvůrčí a netvůrčí osobnost,
zdůvodní význam rozvíjení kreativity žáků,
dokáží používat jednotlivé kreativní úlohy v praxi,
vysvětlí pojem brainstorming (řešení problémových úkolů ve skupině),
rozpoznají druhy kreativity,
dokáží používat kreativní úkoly. Předpoklady: Základní znalosti z obecné psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/PSM Státní závěrečná zkouška MŠ 0 kr. Zp,Szv
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Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých psychologických předmětů studijního
oboru daného studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky
studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů s dětmi předškolního
věku a jejich rodiči. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a
povinně volitelných psychologických předmětů.

KPS/PSMO Psychologie motivace žáků 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumi-
telnost motivační problematiky ve škole. Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně
intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole.
Způsobilosti: Studenti získají znalosti o jednotlivých druzích motivace, které jsou využitelné ve školní praxi.
Budou schopni diagnostikovat motivační strukturu žáků a intervenčních postupů v oblasti motivace.
Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z oblasti pedagogické psychologie a diagnostiky žáka.

KPS/PSOM Psychosomatika 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení ve
vztazích mezi tělesným stavem a psychickými i emocionálními složkami. Podstatou předmětu je nabídnout z
pohledu výchovy ke zdraví a psychologie zdraví komplexní pohled na člověka a jeho psychické zdraví. Součástí
předmětu je nástin teoreticko-praktických metod, které přispívají k psychické, somatické a sociální pohodě.
Způsobilosti: Student/ka:
Zapamatuje si klíčové pojmy, pochopí zákonitosti mezi psychikou a somatickými aspekty zdraví, aplikuje po-
znatky z psychosomatiky do oblasti svého osobního a profesního života.
Předpoklady: Orientace v základních psychologických disciplínách a v problematice fyziologie člověka.

KPS/PSOS Psychologie osobnosti 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z psychologie osobnosti a přispět k hlubšímu
poznání některých vlastností osobnosti, jejich možné determinace a seberegulace. Způsobilosti: Studenti si osvojí
základní poznatky z psychologie osobnosti. Za pomocí psychodiagnostických technik blíže poznají a popíší některé
vlastnosti své osobnosti, uvědomí si své kladné vlastnosti, potence, rezervy. Pojmenují činitele determinace vývoje
vlastní osobnosti a stanoví si cíle rozvoje své osobnosti. Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z
obecné psychologie.

KPS/PSOSO Psychologie osobnosti 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z psychologie osobnosti, jejich hlavních teorií
a přispět k hlubšímu poznání některých vlastností své osobnosti, jejich možné determinace a seberegulace.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní poznatky z psychologie osobnosti a jejich hlavních teorií. Za pomocí
psychodiagnostických technik blíže poznají a popíší některé vlastnosti své osobnosti, uvědomí si své kladné
vlastnosti, potence, rezervy. Pojmenují činitele determinace vývoje vlastní osobnosti a stanoví si cíle rozvoje své
osobnosti. Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z obecné psychologie.

KPS/PSOU Psychologie osobnosti učitele 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dovést studenta k osvojení si základních poznatků týkajících se osobnostních vlastností
učitele. Naučit studenta porozumět sociálním interakcím mezi učitelem a žákem. Prohlubovat jeho znalosti v
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náročných pedagogických situacích a naučit ho aplikovat získané poznatky ve školní praxi. Způsobilosti:
Student/ka:
- pochopí základní problémy ve struktuře osobnosti učitele,
- dovede je následně aplikovat na výkon učitelské role,
- pochopí poznatky z oblasti struktury osobnosti učitele,
- bude umět vyhledat a stanovit základní problémy v interakci učitele a žáka. Předpoklady: Základní orientace
v terminologii psychologie osobnosti.

Vylučující předměty: KPS/DEPS , KPS/9DEPS

KPS/PSPAB Psychopatologie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojit si základní kategorie z psychopatologie, poznání faktorů podmiňujících duševní
zdraví a identifikace konkrétních projevů duševních poruch. Získat přehled o psychické deprivaci v dětství a
patologii rodinného prostředí. Způsobilosti: Student:
analyzuje faktory podmiňující duševní zdraví,
posoudí odchylky od normy,
porozumí specifickým projevům člověka s duševními poruchami,
aplikuje teoretické poznatky z psychopatologie na školní praxi. Předpoklady: Základní znalosti z teoretických
psychologických disciplín, zejména z obecné a vývojové psychologie.

Vylučující předměty: KPS/PSPAC

KPS/PSPAC Psychopatologie 1 kr. Zp
Není 1 [hod/týd]

PhDr. Lenka Novotná možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poznání jednotlivých symptomů a syndromů duševních poruch. Obecná psychopatolo-
gie: Předmět psychopatologie, duševní zdraví a normalita osobnosti, etiopatogeneze duševních poruch, poruchy
kognitivních procesů a stavů, poruchy motivačních a konativních procesů, poruchy vědomí. Speciální psycho-
patologie: psychologická problematika organických poruch, charakteristika ADHD, mentální retardace, poruchy
osobnosti, neurotické poruchy, afektivní poruchy, psychotické poruchy. Děti ohrožené prostředím - psychická
deprivace, syndrom týraného a zneužívaného dítěte. Způsobilosti: Student:
- analyzuje faktory podmiňující duševní zdraví,
- posoudí odchylky od normy,
- porozumí specifickým projevům člověka s duševními poruchami,
- aplikuje teoretické poznatky z psychopatologie na školní praxi. Předpoklady: Základní znalosti z teoretických
psychologických disciplín, zejména z obecné a vývojové psychologie.

Vylučující předměty: KPS/OBPSB , KPS/PSPAB , KPS/9OBPB

KPS/PSPAO Psychopatologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty podrobnými a ucelenými vědomostmi z oblasti obecné a speciální psychopatologie.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
se dobře orientovat v etiopatogenezi, klinickém obraze a prognóze duševních poruch,
správně odlišit normu od patologie,
vhodně interpretovat nové výzkumy v oblasti speciální psychopatologie,
pochopit transkulturální charakter psychických poruch,
aplikovat adekvátní formy chování s duševně nemocnými a narušenými jedinci. Předpoklady: Podrobné znalosti
z obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/PSPAS Psychopatologie speciální 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty se speciálními problémy dětské psychopatologie a vybavit je potřebnými kom-
petencemi v jednání s vývojově opožděnými a problémovými dětmi a pubescenty. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
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kvalifikovaně odhadnout odchylky od vývojové normy,
rozpoznat neurotické symptomy u dětí a aplikovat citlivý přístup k neurotickým dětem,
na základě implicitní diagnózy přistupovat k dětem s pervazivními poruchami,
zvolit vhodný přístup k dětem ohroženým rodinným prostředím,
usoudit na eventuální výskyt psychotického onemocnění dítěte a doporučit rodičům jeho návštěvu na odborném
pracovišti. Předpoklady: Podrobné znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti
a psychopatologie.

KPS/PSPD1 Psychologie předškolního dítěte 1 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o psychice dítěte předškolního věku. Student/ka
získá ucelený pohled na úroveň psychických jevů u dítěte předškolního věku, a to včetně vývojových odchylek.
Způsobilosti: Znalosti
Student/ka:
popíše základní psychologické jevy,
charakterizuje vývoj kognitivních procesů u dětí předškolního věku,
objasní mechanizmy variability psychického vývoje,
identifikuje příčiny vývojových poruch u dětí předškolního věku,
prakticky aplikuje teoretické poznatky z obecné a kognitivní psychologie při řešení modelových situací z MŠ.
Dovednosti
Student/ka:
analyzuje kresebný projev předškolního dítěte,
samostatně vyhledá informace v odborné literatuře,
při řešení konkrétních úkolů účinně verbálně i neverbálně komunikuje,
Předpoklady: žádné

KPS/PSPD2 Psychologie předškolního dítěte 2 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o osobnosti dítěte předškolního věku. Student/ka
získá ucelený pohled na strukturu osobnosti dítěte předškolního věku včetně charakteristických projevů v nároč-
ných životních situacích. Způsobilosti: Znalosti
Student/ka:
vymezí osobnost z psychologického hlediska,
analyzuje základní dimenze osobnosti,
popíše temperamentové projevy dětí v MŠ,
charakterizuje vývoj motivačních a volních procesů u dětí předškolního věku,
prakticky aplikuje teoretické poznatky z psychologie osobnosti při řešení modelových situací z MŠ.
Dovednosti
Student/ka:
funkčně použije metody psychologické diagnostiky,
posoudí úroveň školní připravenosti dítěte v MŠ,
samostatně vyhledá informace v odborné literatuře,
sestaví anamnézu dítěte v MŠ,
při řešení konkrétních úkolů účinně verbálně i neverbálně komunikuje,
Předpoklady: žádné

KPS/PSPO Psychologie práce a organizace 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení se světem práce a pracovní činnosti z psychologického pohledu a s vybranými
koncepcemi a teoriemi organizace včetně analýzy základních manažerských aktivit ve vztahu k vedení lidí v orga-
nizaci. Způsobilosti: Student definuje základní pojmy psychologie práce a organizace, aplikuje poznatky obecné
psychologie a psychologie osobnosti na uplatnění člověka ve světě práce, objasní souvislosti mezi jevy. Použije
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vybrané základní výzkumné metody oboru v rámci terénního šetření. Předpoklady: Znalost základní proble-
matiky následujících psychologických disciplín: obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie,
psychologie zdraví.

Vylučující předměty: KPS/PSPRO

KPS/PSPRO Psychologie práce a organizace 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení se světem práce a pracovní činnosti z psychologického pohledu a s vybranými
koncepcemi a teoriemi organizace včetně analýzy základních manažerských aktivit ve vztahu k vedení lidí v orga-
nizaci. Způsobilosti: Student definuje základní pojmy psychologie práce a organizace, aplikuje poznatky obecné
psychologie a psychologie osobnosti na uplatnění člověka ve světě práce, objasní souvislosti mezi jevy. Před-
poklady: Znalost základní problematiky následujících psychologických disciplín: obecná psychologie, psychologie
osobnosti, sociální psychologie, psychologie zdraví.

Vylučující předměty: KPS/PSPO , KPS/9PSPO

KPS/PSRO Psychologie rodiny 1 kr. Zp
Není 1 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí institucionální vymezení rodiny, typy rodinných struktur a materiálně ekonomické pod-
mínky soužití. Uvědomí si psychologický základ výběru partnera a bude znát typy jedinců partnersky rizikových.
Pochopí vztahovou asymetrii a strukturu neerotické párové komunikace. Bude seznámen/a s možnými emocio-
nálními a sexuálními problémy partnerů včetně extramatrimoniálních vztahů. Na základě analýzy případových
studií pozná nesprávné výchovné styly, problémové rodiny a rodiny klinické.
Způsobilosti: Student/ka vymezí rodinu jako instituci, popíše typy rodinných struktur, vysvětlí materiálně eko-
nomické podmínky soužití, objasní psychologický základ výběru partnera a odhadne typy jedinců partnersky
rizikových. Vysvětlí vztahovou asymetrii a strukturu neerotické párové komunikace. Popíše emocionální a sexu-
ální problémy partnerů a na základě analýzy případových studií rozpozná nesprávné výchovné rodinné styly,
problémové rodiny a rodiny klinické.
Předpoklady: Základní znalost pojmového aparátu z oblasti sociální psychologie.

KPS/PSTEA Psychoterapie A 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je pochopit smysl psychoterapie, získat přehled základních psychoterapeutických škol a
směrů, osvojit si psychoterapeutické metody a možnosti jejich využití. Způsobilosti: Student/ka:
- vyhledá a zhodnotí základní poznatky z psychoterapie
- popíše, zařadí a porovná hlavní její směry
- posoudí možnosti aplikace a odhadne její výsledek v jejích jednotlivých případech aplikace
Předpoklady: Základní znalosti historie psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/PSTEB Psychoterapie B 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prakticky si osvojit některé z psychoterapeutických metod. Způsobilosti: Student/ka
aplikuje prakticky některé z psychoterapeutických metod. Předpoklady: Absolvování předmětu PSTEA.

KPS/PSV Psychologie výživy 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení v nej-
důležitějších vztazích mezi psychikou a výživou. Součástí předmětu je nastínit spojitosti psychologického a bio-
medicínckého hlediska výživy, seznámit studenty s vlivem psychického vývoje na utváření stravovacích zvyklostí
jedince. V předmětu se nahlíží na některé sociální aspekty výživy, na psychogenní poruchy příjmu potravy a
potravního chování. Způsobilosti: Student/ka:
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- pochopí pojmy z oblasti psychologie výživy,
- porovná jednotlivé přístupy ve výživě člověka,
- aplikuje jednotlivé výživové styly do vlastních stravovacích zvyklostí,
- popisuje vliv jednotlivých výživových látek na psychiku člověka.
Předpoklady: Orientace v základních psychologických disciplínách a základech výživy.

KPS/PSVA Psychologie výživy A 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení v nej-
důležitějších vztazích mezi psychikou a výživou. Součástí předmětu je nastínit spojitosti psychologického a bio-
medicínckého hlediska výživy, seznámit studenty s vlivem psychického vývoje na utváření stravovacích zvyklostí
jedince. V předmětu se nahlíží na některé sociální aspekty výživy, na psychogenní poruchy příjmu potravy a
potravního chování. Způsobilosti: Student: definuje psychologii výživy jako speciální disciplínu psychologie;
vysvětlí vztah mezi psychikou a výživou; volí adekvátní metody ve výzkumných šetřeních potravinového chování;
charakterizuje jednotlivé determinanty výživových zvyklostí; vysvětlí význam motivačního chování, apetenčního
chování a konzumatorního chování v potravinovém cyklu; popíše vliv barev na potravinové chování; charakteri-
zuje senzorické proecesy (vůni a chuť) a emeoce jako psychické faktory vyvolávající chuť a apetenčního chování;
aplikuje získané poznatky do oborů Psychologie a Výchovy ke zdraví. Předpoklady: Základní orientace v
problematice základu výživy a psychologie.

KPS/PSVB Psychologie výživy B 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení v nej-
důležitějších vztazích mezi psychikou a výživou. Součástí předmětu je nastínit spojitosti psychologického a bio-
medicínckého hlediska výživy, seznámit studenty s vlivem psychického vývoje na utváření stravovacích zvyklostí
jedince. V předmětu se nahlíží na některé sociální aspekty výživy, na psychogenní poruchy příjmu potravy a
potravního chování. Způsobilosti: Student: definuje psychologii výživy jako speciální disciplínu psychologie;
vysvětlí vztah mezi psychikou a výživou; volí adekvátní metody ve výzkumných šetřeních potravinového chování;
charakterizuje jednotlivé determinanty výživových zvyklostí; vysvětlí význam motivačního chování, apetenčního
chování a konzumatorního chování v potravinovém cyklu; popíše vliv barev na potravinové chování; charakteri-
zuje senzorické proecesy (vůni a chuť) a emeoce jako psychické faktory vyvolávající chuť a apetenčního chování;
aplikuje získané poznatky do oborů Psychologie a Výchovy ke zdraví. Předpoklady: Znalosti z předmětu
Psychologie výživy A

KPS/PSVP Psychologie ve vzdělávací praxi 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studující si osvojí principy a zákonitosti edukace žáků i dospělých z psychologické perspektivy. Pochopí
psychologická specifika vzdělávání a budou je schopni dále na aplikační rovině rozvíjet. Způsobilosti: Žáci získají
přehled o psychologických zákonitostech, které působí v průběhu vzdělávacího procesu, o interindividuálních
rozdílech a principech vzdělávání žáků i dospělých. Dále se seznámí s nejnovějšími poznatky z oboru a s možností
aplikace jejich teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince. Nedílnou
součásti výuky je i praktický nácvik dílčích oblastí, včetně sebezkušenostních technik. Předpoklady:

KPS/PSY Psychologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Alena Szachtová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit si všeobecný přehled o psychologii obecné a psychologii osobnosti, utváření
osobnosti v náročných životních situacích.
Způsobilosti: Student/ka:
- používají základní pojmy z obecné psychologie a psychologie osobnosti
- vysvětlí význam utváření osobnosti NŽS
- rozliší jednotlivé poznávací procesy
- objasní význam kreativity a rozvíjení tvořivosti
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- popíší a provedou analýzu osobnosti učitele Předpoklady: Základní znalosti z obecné psychologie a psychologie
osobnosti.

Vylučující předměty: KPS/DEPS , KPS/9DEPS

KPS/PSZD Psychologie zdraví 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení s pojetím zdraví dle WHO, získání uceleného souboru poznatků z oblasti prevence civilizačních
chorob a psychologických aspektů léčby zdravotních poruch. Seznámení s pravidly zdravého životního stylu a
s otázkami výchovy ke zdraví ve školách. Způsobilosti: Teoretická znalost problematiky psychologie zdraví a
péče o zdraví.Student aplikuje získané poznatky na konkrétní příklady z vlastní praxe. Předpoklady: Znalost
obecné a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Základy biologie v rozsahu učiva SŠ.

KPS/PSZVP Psychologie žáků se spec. vzd. potřebami 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenta/ka získá ucelený pohled na psychologické aspekty práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami včetně žáků nadaných. Bude vybaven/a základními znalostmi a dovednostmi pro práci s těmito žáky.
Způsobilosti: Student/ka:
- charakterizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- objasní specifika přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
- navrhne postupy práce s nadanými žáky,
- aplikuje poznatky při řešení problémových situací se žáky s SVP,
- zhodnotí roli asistenta žáka.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické a speciálně pedagogické terminologii.

KPS/PZP Projekty v oblasti podpory zdraví 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je praktická aplikace témat studovaných v rámci oboru a tvorba projektů z oblasti zdravotní
výchovy a podpory zdraví pro konkrétní vzdělávací skupiny.
Způsobilosti: Student samostatně zpracuje projekt z oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdraví a prezentuje
scénář projektu před skupinou. Předpoklady: Základní znalosti z oblasti výchovy ke zdraví.

KPS/RETE Relaxační techniky 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření osobního programu relaxace použitelného v prevenci psychosomatických cho-
rob, získání přehledu o duševním zdraví a redukci stresu. Způsobilosti: Studenti dokáží:
prakticky používat různé techniky relaxace,
vysvětlit fungování a vliv náročných životních situací na jedince,
rozlišit druhy stresů, frustraci a konflikt,
zdůvodnit význam duševní hygieny a zdravého životního stylu,
užívat jednotlivé relaxační techniky jak pro dospělé, tak i pro děti na ZŠ a MŠ. Předpoklady: Základní znalosti
z obecné psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/REZ Reprodukční zdraví 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Prohloubit základní znalosti z biologie člověka v oblasti embryologie, sexuologie a porodnictví. Důraz je
kladen na aspekty zdravého partnerského soužití a odpovědného rodičovství ve vztahu k současným poznatkům
přírodních a společenských věd. Způsobilosti: Student se orientuje v biologické a fyziologické problematice
lidské reprodukce a jejích souvislostech. Předpoklady: Základy biologie člověka.

KPS/RIZ Rizikové chování 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]



311

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti psychologie rizikového chování. Student si
na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vztahuje k teorii
návykového chování a jeho dopadu na osobnost člověka. Součástí předmětu je analýza příčin rozvoje rizikového
chovní a možností prevence. Způsobilosti: Student: kategorizuje riziková chování; definuje a popisuje rizi-
ková chování; vysvětluje vztahy mezi psychickými jevy a jednotlivými druhy rizikovými chováními; identifikuje
psychologické vlivy na riziková chování jedince; popisuje osobnostní předpoklady pro vznik rizikového chování je-
dince; charakterizuje důsledky rizikového chování na psychiku jedince; popisuje vliv sociálních skupin na rizikové
chování jednice. Předpoklady: Základní orientace v psychologii a ve výchově ke zdraví

KPS/ROBON Obecná psychologie a psych. osobnosti 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je dovést studenta, aby si osvojil základní terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti.
Zdokonalil své znalosti v oblasti analýzy poznávacích procesů a struktury osobnosti. Naučil se aplikovat získané
poznatky při řešení praktických pedagogicko psychologických problémů.
Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí základní problémy obecné psychologie a psychologie osobnosti
- popíše a vysvětlí základní poznávací procesy a jednotlivé strukturální charakteristiky osobnosti
- získané dovednosti bude schopen aplikovat ve své odborné praxi.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie a psychologie
osobnosti.

KPS/ROBOS Obecná psychologie a psych. osobnosti 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je dovést studenta, aby si osvojil základní terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti.
Zdokonalil své znalosti v oblasti analýzy poznávacích procesů a struktury osobnosti. Naučil se aplikovat získané
poznatky při řešení praktických pedagogicko psychologických problémů. Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí základní problémy obecné psychologie a psychologie osobnosti
- popíše a vysvětlí základní poznávací procesy a jednotlivé strukturální charakteristiky osobnosti
- získané dovednosti bude schopen aplikovat ve své odborné praxi. Předpoklady: Základní orientace v psycho-
logické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti.

Vylučující předměty: KPS/OBPA , KPS/OBPSA , KPS/9OBPA

KPS/ROPCH Rozvoj prosociálního chování 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty metodami prožitkové pedagogiky,studenti si postupně osvojí jednotlivé
sociální dovednosti a naučí se je používat při práci s žáky a studenty. Způsobilosti: Student/tka:
- zlepšení sociálních vztahů a dovedností,
- prohloubení sebepoznání a získání vhledu do vlastních postojů, prožitků a reakcí,
- uvědomění si zpětné vazby vlastního vlivu na okolí,
- získání dovedností efektivně se orientovat v mezilidských vztazích,
- porozumění skupinovým procesům a získání dovednosti aktivně do nich zasahovat,
- konfrontace s věcnými i sociálními problémy,
- kooperativní řešení interpersonálních problémů a konfliktů. Předpoklady: Základní předpoklady z obecné a
vývojové psychologie.

KPS/RPEPS Pedagogická psychologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů k efektivnímu vykonávaní učitelské profese.
Hlavními tématy předmětu jsou dva základní aktéři edukačního procesu: učitel a jeho profese (od vymezení
strukturálních nároků povolání až po zvládání náročných situací ve výuce) a žák (žáci) z hlediska struktury
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dispozic, školní úspěšnosti, vztahu ke škole, k učení a poznání, včetně tzv. sociokulturního zázemí apod. Cí-
lem předmětu je osvojení vědomostí z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj
profesionálních kompetencí studenta pro výkon pedagogické profese.
Způsobilosti: Cílem kurzu je studenta:
- seznámit se s pojmem učení, s přístupy k učení;
- umět definovat sociální skupiny, sociální normy, znát typy sociálních skupin;
- rozvíjet profesní sebereflexi, znát prvky učitelské autodiagnostiky;
- porozumět psychologii žáka, řešit rušivé a nerušivé nespolupracující chování;
- znát styly učení a podmínky učení;
- umět zpracovat a vysvětlit fáze vyučovacího procesu;
- rozvíjet schopnost objektivního hodnocení;
- umět vypracovat diagnostiku žáka i skupiny;
- rozpoznat příčiny neprospěchu;
- řešit náročné situace ve škole.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/RROPS Rogersovská psychoterapie 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

PhDr. Vendula Junková možný semestr: LS

Cíle: Cílem je podat studentům formou praktických cvičení základní orientaci v Rogersovské psychoterapii.
Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními poznatky z Rogersovské terapie včetně praktických ukázek této
psychoterapeutické metody. Předpoklady: Základní znalosti z obecné psychologie (zejména psychologické
směry) a psychoterapie.

KPS/RSOPS Sociální psychologie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se sociálními aspekty formování osobnosti a jejím chováním v
sociálních situacích.
Způsobilosti: Student/ka:
- aplikuje metody sociální psychologie v praxi
- porozumí podstatě procesu socializace osobnosti
- analyzuje proces sociální komunikace
- rozezná druhy komunikace
- vymezí sociální skupiny a jejich jednotlivé typy
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné a vývojové psychologie.

KPS/RVYPS Vývojová psychologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Šámalová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí ucelený soubor poznatků z vývojové psychologie se zřetelem k učitelské praxi. Naučí se
analyzovat psychické změny z hlediska vývoje, porozumí variabilitě lidského vývoje a procesu vzniku vývojových
změn. Získá znalostní základ pro další aplikaci psychologické teorie v oblasti praxe. Způsobilosti: Student/ka:
analyzuje základní vývojové úkoly ontogeneze,
pochopí faktory podmiňující variabilitu psychického vývoje,
posoudí odchylky vývoje od normy,
aplikuje teoretické poznatky z ontogenetické psychologie,
porozumí specifickým projevům dítěte s DMO a ADHD a vývojovým abnormalitám v dospělosti a stáří.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.

KPS/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou práci po stránce formální i
obsahové. Student zpracuje projekt své bakalářské práce. Způsobilosti: Student prokáže schopnost zpracovat
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projekt bakalářské práce, pracovat s odbornou literaturou. Předpoklady: Základní orientace v práci s odbornou
literaturou.

Vylučující předměty: KAT/SBP1 , KPG/SBP1

KPS/SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je vypracování bakalářské práce podle předem stanovaných požadavků. Způsobilosti: Student
prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně vytvořit odborný text na úrovni bakalářské
práce.
Předpoklady: Předpokladem je vypracování projektu bakalářské práce, tj. získání zápočtu ze semináře KPS/SBP1.

Vylučující předměty: KAT/SBP1 , KPG/SBP1

KPS/SBV1 Seminář k BP 1 (výchova ke zdraví) 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou práci po stránce formální i
obsahové. Student zpracuje projekt své bakalářské práce.
Způsobilosti: Student prokáže schopnost zpracovat projekt bakalářské práce, pracovat s odbornou literaturou.
Předpoklady: Základní orientace v práci s odbornou literaturou.

Vylučující předměty: KAT/SBP1 , KPG/SBP1

KPS/SBV2 Seminář k BP 2 (výchova ke zdraví) 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: LS

Cíle: Cílem je vypracování bakalářské práce podle předem stanovaných požadavků. Způsobilosti: Student
prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně vytvořit odborný text na úrovni bakalářské
práce.
Předpoklady: Předpokladem je vypracování projektu bakalářské práce, tj. získání zápočtu ze semináře KPS/SBP1.

Vylučující předměty: KAT/SBP1 , KPG/SBP1

KPS/SELF Selfmanagement 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení zásad efektivní organizace vlastního jednání na základě sebepoznání a sebere-
flexe a získání podnětů pro osobnostní rozvoj.
Způsobilosti: Student analyzuje svůj dosavadní vývoj podle zadaných kritérií. Popíše významné mezníky svého
osobnostního vývoje a umí je charakterizovat v kontextu obecných psychologických disciplin. Je schopen objasnit
determinaci svého osobního vývoje a načrtnout možné perspektivy dalšího života včetně analýzy pravděpodob-
ných rizik. Předpoklady: Znalost obsahu obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie,
sociální psychologie, psychologie zdraví.

KPS/SIK Sociální interakce a komunikace 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl předmětu je vybavit studenty teoretickými poznatky z oblasti mezilidské interakce a komunikace a
jejich praktickou aplikací při jednaní s lidmi. Způsobilosti: Student/ka:
vysvětlí chyby v sociální percepci,
aktivně rozliší úspěšnou a neúspššnou komunikaci,
posoudí vlastní chyby v sociální komunikaci,
dokáží aplikovat asertivní techniky při řešení problémových situací,
vysvětlí vliv masové komunikace a reklamy na chování lidí,
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aktivně používají pravidla kritiky a transakční analýzu. Předpoklady: Základní znalosti z oblasti sociální
psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/SIKN Sociální interakce a komunikace 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl předmětu je vybavit studenty teoretickými poznatky z oblasti mezilidské interakce a komunikace a
jejich praktickou aplikací při jednaní s lidmi. Způsobilosti: Student/ka:
vysvětlí chyby v sociální percepci,
aktivně rozliší úspěšnou a neúspššnou komunikaci,
posoudí vlastní chyby v sociální komunikaci,
dokáží aplikovat asertivní techniky při řešení problémových situací,
vysvětlí vliv masové komunikace a reklamy na chování lidí,
aktivně používají pravidla kritiky a transakční analýzu. Předpoklady: Základní znalosti z oblasti sociální
psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/SKOPS Školní psychologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Příprava a práce školních psychologů u nás a v zahraničí. Bariéry v práci školního psychologa. Specifika
psychologické práce s dětmi. Interakce psycholog - učitel - rodič - žák. Spolupráce školního psychologa s rodinami
žáků. Využití psychodiagnostiky v práci školního psychologa. Praktická sociometrie v práci školního psychologa.
Psychologická práce s problémovými žáky. Účast školního psychologa v profesionální orientaci žáků. Spolupráce
školního psychologa s Centrem volného času. Způsobilosti: Studenti získají znalosti z oblasti školní psychologie,
budou schopni analyzovat školní realitu. Předpoklady: Podmínkou jsou znalosti obsažené v předmětech RPEPS,
PEPSB.

KPS/SMG Školský management 1 kr. Zp
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají ucelený pohled na řízení školy z legislativního i procesního hlediska. Budou se orientovat
v základních pojmech, dokumentech a procesech řízení školy. Způsobilosti: Student/ka:
- vyjmenuje základní právní normy v oblasti výchovy a vzdělávání v ČR,
- správně používá legislativní pojmy,
- orientuje se ve školních dokumentech,
- charakterizuje procesy řízení školy. Předpoklady: Žádné speciální předpoklady.

KPS/SOCPS Sociální psychologie 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se sociálními aspekty formování osobnosti a jejím chováním v
sociálních situacích.
Způsobilosti: Student/ka:
- aplikuje metody sociální psychologie v praxi
- porozumí podstatě procesu socializace osobnosti
- analyzuje proces sociální komunikace
- rozezná druhy komunikace
- vymezí sociální skupiny a jejich jednotlivé typy
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné a vývojové psychologie.

KPS/SOPS Sociální psychologie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní soubor poznatků z problematiky socializace osobnosti, sociálních skupin,
sociální komunikace a rozvíjení dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Způ-
sobilosti: Student/ka:
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- aplikuje metody sociální psychologie v praxi
- porozumí podstatě procesu socializace osobnosti
- analyzuje proces sociální komunikace
- rozezná druhy komunikace
- vymezí sociální skupiny a jejich jednotlivé typy Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii
zejména z oblasti obecné a vývojové psychologie.

Vylučující předměty: KPS/DEPS , KPS/9DEPS

KPS/SOPSA Sociální psychologie A 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty základními poznatky o chování jedince v sociálních strukturách, o aspektech
socializačního procesu utváření osobnosti jedince a o aktivním sociálním působení. Způsobilosti: Student/ka
je schopen:
se dobře orientovat v sociální determinaci lidské psychiky,
účinně aplikovat moderní sociálně psychologické přístupy k osobnosti,
správně používat speciální sociálně psychologické metody,
ovládat strategii a taktiku v jednání s lidmi, včetně komunikace s obtížně zvládnutelnými jedinci.
Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/SOPSB Sociální psychologie B 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka získá přehled o teoriích sociálních skupin a jejich vlivu na chování jedince. Zároveň si osvojí
poznatky z oblasti komunikačních východisek s aplikačním dopadem na fungování specifických sociálních struktur
a situací. Způsobilosti: Student/ka roztřídí a objasní sociálně psychologické koncepce,
popíše interpersonální vztahy ve skupině a způsoby řešení mezilidských konfliktů,
vysvětlí principy transakční analýzy a asertivity
a aplikuje získané poznatky na rodinu, školní třídu, dav, marginální skupiny a etnické menšiny. Odhadne a
zhodnotí sociálně-psychologické fungování sekt, zdůvodní sociální aspekty fenoménu násilí ve společnosti a vymezí
public relations.
Předpoklady: Základní orientace v sociální psychologii a znalost pojmového aparátu s oblasti obecné psychologie.

KPS/SPT Sociálně psychologické techniky 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem výcviku je zvýšení sociálně-psychologické kompetence, tj. prohloubit sebepoznání a poznávání dru-
hých a rozvinout základní sociální dovednosti. Způsobilosti: V praktickém výcviku studenti rozvinou své
dovednosti v oblasti sebepoznání a poznávání druhých, sociální percepci a komunikaci (verbální i nonverbální),
kooperačních forem interakce, asertivního chování.
Předpoklady: Znalosti z obecné, sociální psychologie a z psychologie osobnosti.

KPS/SPVA Sociálně psychologický výcvik 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zvýšení sociálně-psychologické kompetence, prohloubení sociálních dovedností a rozvoj
osobnosti.
Způsobilosti: Praktický výcvik je zaměřen na sociální percepci a komunikaci ve formě verbální a nonverbální, na
kooperační formy interakce, práci v týmu, asertivní dovednosti, základní pravidla dialogu, prohloubení sebepo-
znání a poznání druhých, techniky navozující uvolnění a volnou expresi.
Předpoklady: Znalosti z psychologie osobnosti a sociální psychologie.

Vylučující předměty: KPS/VSOKO , KPS/9VSOK

KPS/SPVM Sociálně psycholog. výcvik s metodikou 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]
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PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta organizovat a realizovat sociálně psychologický výcvik v podmínkách
základní a střední školy.
Způsobilosti: Student samostatně připravuje a vede sociálně psychologické techniky zaměřené na rozvoj jednot-
livých stránek osobnosti a rozvoj sociální skupiny. Předpoklady: Znalosti z psychologie osobnosti, sociální a
pedagogické psychologie.

KPS/SVKZ Systémy výchovy ke zdraví 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti systémového zabezpečení a realizace vý-
chovy ke zdraví. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky,
která se vztahuje k organizačně právním oblastem aktivit podporující zdraví. Součástí předmětu je návrh sys-
témových opatření podporující prevenci nemocí. Způsobilosti: Student: popíše jednotlivé koncepce podpory
zdraví a prevence nemocí; charakterizuje světové a regionální instituce podpory zdraví a prevence nemocí; vy-
světlí současný význam WHO, jeho cíle a současnou činnost; definuje současné dokumenty a strategie podpory
zdraví; vymezí zdraví a nemoc z různých přístupů; identifikuje faktory ohrožující zdraví člověka; popíše mož-
nosti celostního přístupu podpory zdraví; navrhne koncepce podpory zdraví a prevence nemoci v oblasti školního
vzdělávání; zaujme konstruktivní stanovisko k jednotlivým přístupům podpory zdraví a koncepce výchovy ke
zdraví. Předpoklady: Základní orientace v propedeutice výchovy ke zdraví.

KPS/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se koná v rozsahu povinných předmětů daného oboru. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.
Předpoklady: Splnění předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných před-
mětů.

Podmiňující předměty: KPS/SBP2

KPS/SZBVZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se koná v rozsahu povinných předmětů daného oboru. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.
Předpoklady: Splnění předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných před-
mětů.

Podmiňující předměty: KPS/SBV2

KPS/SZPS Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Zjistit individuální úroveň vědomostí a dovedností z pedagogické psychologie, didaktiky psychologie, psycho-
patologie, psychologické diagnostiky, psychologické metodologie a z jednoho volitelného předmětu zaměřeného na
zdravotnictví, pedagogicko-psychologické poradenství nebo psychologii managementu. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KPS/SZVZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: LS

Cíle: Zjistit individuální úroveň vědomostí a dovedností z oblastí sociálního, psychického a biologicko-medicínského
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zdraví, z didaktiky výchovy ke zdraví a z organizace a vedení odborného didaktického procesu na ZŠ. Způsobi-
losti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního
oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání pře-
depsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KPS/TPAS Teorie a praxe asertivity 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Alena Szachtová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si teoretických poznatků o asertivní komunikaci a chování, praktické používání
asertivních technik v praxi a působit na rozvoj vlastní osobnosti v této oblasti. Způsobilosti: Studenti dokáží
rozlišit úspěšnou a neúspěšnou komunikaci, aplikují a vysvětlí asertivní práva, zvládnou použití asertivních tech-
nik v praxi. Rozeznají manipulativní chování a sestaví adekvátní návrh obrany proti manipulaci. Předpoklady:
Předpokladem jsou základní znalosti ze sociální komunikace.

KPS/TPVP Tvorba projektů pro výuku psychologie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vytvořit u studentů odbornou způsobilost v didaktice tvorby projektů pro výuku psy-
chologie.
Způsobilosti: Student/ka:
- porozumí didaktické analýze ve výuce psychologie
- formuluje edukační cíle ve vztahu k ŠVP
- aplikuje vhodné vyučovací metody a organizační formy ve vztahu k probírané látce
- evaluje projetkovou výuku v hodinách psychologie Předpoklady: Základní znalosti z obecné didaktiky a
pedagogické psychologie.

KPS/TVP Teoretická východiska prevence 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních pojmů z oblasti prevence a protidrogové strategie. Způsobilosti:
Student/ka:
dokáže interpretovat, analyzovat, aplikovat problematiku vztahující se k primární prevenci,tzn. formulovat cíle
primární prevence (PP), analyzovat formy a metody práce v rámci PP. Dokáže koncipovat efektivní program PP
včetně jeho evaluace. Dokáže se orientovat v metodických pokynech MŠMT a využívat jej v praxi - v roli školního,
okresního či krajského metodika prevence. Předpoklady: Základní znalost z pedagogických a psychologických
disciplín.

KPS/UPP Učitel v pedagogické praxi 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět se zaměřuje na praxi učitele, zvláště na praxi začínajícího učitele. Cílem je připravit studenty
- budoucí učitele na jejich profesi. Součástí je i seznámení studentů s možnostmi dalšího vzdělávání učitelů (v
souvislosti s kariérním růstem). Způsobilosti: Žáci získají přehled o učitelské profesi, o dovednostech učitele,
ale i o možnostech dalšího vzdělávání učitele v souvislosti s kariérním systémem. Dále se seznámí s nejnovějšími
poznatky z oboru a s možností aplikace jejich teoretických poznatků v pedagogické praxi. Nedílnou součásti
výuky je i praktický nácvik dovedností učitele. Předpoklady:

KPS/VOPS Vývojová psychologie 2 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí ucelený soubor poznatků z vývojové psychologie se zřetelem k učitelské praxi. Naučí se
analyzovat psychické změny z hlediska vývoje, porozumí variabilitě lidského vývoje a procesu vzniku vývojových
změn. Získá znalostní základ pro další aplikaci psychologické teorie v oblasti praxe. Způsobilosti: Student/ka:
analyzuje základní vývojové úkoly ontogeneze,
pochopí faktory podmiňující variabilitu psychického vývoje,
posoudí odchylky vývoje od normy,
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aplikuje teoretické poznatky z ontogenetické psychologie,
porozumí specifickým projevům dítěte s DMO a ADHD a vývojovým abnormalitám v dospělosti a stáří. Před-
poklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.

KPS/VPKZ Výzkumné projekty 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Jana Kočí možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti projektování a realizace výzkumných
projektů. Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která
se vztahuje k teorii výzkumných strategií. Součástí předmětu je tvorba a realizace vlastního výzkumného záměru.
Způsobilosti: Student: charakterizuje znaky výzkumných záměrů ve výchově ke zdraví; popisuje etapy návrhu
výzkumného záměru; navrhuje koncepty pro přípravu výzkumu; charakterizuje druhy výzkumných projektů ve
výchově ke zdraví; popisuje kvantitativní a kvalitativní typy výzkumů; realizuje výzkumný záměr podle zásad
empirického výzkumu pedagogicko-psychologických jevů; zpracovává výsledky výzkumného záměru; formuluje
závěrečnou zprávu výzkumného záměru. Předpoklady: Základní orientace v metodologii empirického výzkumu
pedagogicko-psychologických jevů a v metodách výzkumných záměrů.

KPS/VPXPS Výstupová praxe z psychologie 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti ze školní praxe formou samostatných výstupů 10 vyučovacích hodina a
jejich rozboru s učitelem praxe.
Způsobilosti: Studenti se naučí samostatně zpracovávat písemné přípravy na vyučovací hodiny, absolvovat sa-
mostatné výstupy a provádět sebehodnocení vlastní výuky.
Předpoklady: Úspěšné absolvování náslechové praxe na SŠ, základní znalosti z didaktiky psychologie.

KPS/VPXVV Výstupová praxe (výchova ke zdraví) 2 kr. Zp
10 [hod/sem]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům zkušenosti ze školní praxe formou samostatných výstupů 10 vyučovacích hodin a
jejich rozboru s učitelem praxe.
Způsobilosti: Studenti se naučí samostatně zpracovávat písemné přípravy na vyučovací hodiny, absolvovat samo-
statné výstupy a provádět sebehodnocení vlastní výuky. Předpoklady: Úspěšné absolvování náslechové praxe
na ZŠ, základní znalosti z didaktiky Výchovy ke zdraví.

KPS/VSOKO Výcvik sociálních kompetencí 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je celkový rozvoj sociálních kompetencí s aplikací na problematiku interpersonálních
vztahů. Způsobilosti: Student/ka:
Prostřednictvím technik aplikované sociální psychologie osvojí (pochopí, porozumí, dokáží aplikovat do běžného
života) následující sociální dovednosti: komunikace, kooperativní chování, asertivní chování, předcházení a zvlá-
dání konfliktů, empatie, prosociální chování. Předpoklady: Základní znalost z psychologie osobnosti a sociální
psychologie.

Vylučující předměty: KPS/SPVA

KPS/VYPA Výživa a poživatiny A 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti výživy, stravování a nauky o poživatinách.
Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vzta-
huje k teorii výživy člověka a základní technologii výroby vybraných potravin. Součástí předmětu je analýza
jednotlivých potravin a jídelníčků dle zásad racionální výživy. Způsobilosti: Student: vymezí základní pojmy z
oblasti výživy a nauky o poživatinách; popíše principy racionální výživy; charakterizuje pyramidu zdravé výživy;
vysvětlí systém kontroly potravin v rámci EU; popíše a charakterizuje trávicí soustavu; definuje základní živiny:
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sacharidy, bílkoviny, lipidy; vysvětlí metabolismus živin; charakterizuje a popíše význam jednotlivých skupin
potravin: obilovin, luštěnin, masa, mléka, ovoce a zeleniny; posoudí vhodnost jednotlivých potravin z pohledu
principu racionální výživy. Předpoklady: Základní orientace v propedeutice výchovy ke zdraví, biologii člověka
a v biochemii.

KPS/VYPB Výživa a poživatiny B 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti výživy, stravování a nauky o poživatinách.
Student si na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace osvojí klíčové pojmy z problematiky, která se vzta-
huje k teorii výživy člověka a základní technologii výroby vybraných potravin. Součástí předmětu je analýza
jednotlivých potravin a jídelníčků dle zásad racionální výživy. Způsobilosti: Student: vysvětlí význam tekutin
ve výživě člověka, charakterizuje jednotlivé nápoje a posoudí jejich vhodnost užívání; popíše principy tvorby
jídelníčku podle zásad racionální výživy; charakterizuje zásady racionální výživy podle jednotlivých věkových
skupin; definuje principy výživy ve sportu; vysvětlí pojem alternativní výživové směry; popíše vybrané alter-
nativní směry ve výživě; konstruktivně zhodnotí vhodnost alternativních směrů ve výživě z pohledu principů
racionální výživy. Předpoklady: Základní orientace v propedeutice výchovy ke zdraví, biologii člověka a v
biochemii.

KPS/VYPS Vývojová psychologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Šámalová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství 1. stupně základními poznatky o psychickém vývoji, o vývojových
změnách v životě člověka a jejich variabilitě. Zdokonalit jejich znalosti o mechanizmech variability psychického
vývoje, interindividuálních a intersexuálních rozdílech. Prohloubit jejich znalosti o vývoji dítěte, potřebách
člověka v jednotlivých etapách ontogeneze. Způsobilosti: Student/ka:
pochopí základní problémy ontogenetické psychologie, na základě analýzy vývojových period dokáže chápat
potřeby a zvláštnosti chování a prožívání jedinců, využije souboru znalostí normálního vývoje pro včasnou
identifikaci poruch a odchylek vývoje dětí školního věku.
V semináři je schopen/na:
aplikovat teoretické poznatky z ontogenetické psychologie na školní praxi,
porozumět specifickým projevům dítěte s DMO a ADHD,
posoudit úroveň školní připravenosti,
analyzovat kresebné projevy žáků v souvislosti s vývojovou úrovní.
Na základě získaných znalostí je schopen/na zpracovat anamnézu školního dítěte. Předpoklady: Základní
orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.

KPS/VYPSO Vývojová psychologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty souborem základních vědomostí a dovednosti z oblasti ontogenetické psychologie
se zaměřením na jednotlivé vývojové periody, variabilitu psychického vývoje a jeho podmíněnosti.
Způsobilosti: Student/ka:
pochopí a aplikuje pojmy z vývojové psychologie,
analyzuje problémy ontogeneze,
dokáže porovnat jednotlivé koncepce vývoje,
vysvětlit zvláštnosti jednotlivých vývojových period,
dokáže interpretovat vývojové úkoly ontogeneze.
V semináři je schopen:
aplikovat teoretické poznatky z vývojové psychologie,
posoudit úroveň školní připravenosti,
analyzovat kresebné projevy žáků.
Na základě získaných znalostí a dovedností zpracuje kazuistiku problémového dítěte.
Předpoklady: Základní znalosti psychologických kategorií, základy obecné psychologie.

KPS/VYŽV Výživa člověka 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřený na celkovou problematiku výživy člověka jako na jeden z faktoru zdravého životního
stylu a na jedno z klíčových témat aprobačního předmětu Výchova ke zdraví. Jeho cílem je poskytnout informace
o základních živinách (tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky), o významu a složení jednotlivých
poživatin. Součástí předmětu je poskytnout informace o racionální výživě a alternativních směrech ve výživě.
Způsobilosti: Student rozumí:
- souvislostem oboru
- poznatky aplikuje do oblasti aprobačního předmětu Výchova ke zdraví na ZŠ a SŠ. Předpoklady: Základy
biologie a chemie.

KPS/VZZS Výchova ke zdravému životnímu stylu 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřený na rozvoj odborných kompetencí z oblasti výchovných aspektů působících na osob-
nost člověka v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V předmětu se poukazuje na skutečnost, že mezi
důležité výchovné cíle v podmínkách školy patří rozvoj osobnosti žáka se zaměřením na zdravý životní styl. Po
obsahové stránce je kurz směrován na popis jednotlivých složek zdravého životního stylu a zároveň na výchovné
strategie, jež umožňují uvedených složek v osobnosti žáka dosáhnout. Způsobilosti: Student: definuje zdravý
životní styl, vysvětlí spojitost zdravého životního stylu se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví a průřezovým
tématem Osobnostní a sociální výchova, charakterizuje jednotlivé oblasti zdravého životního stylu, určí efektivní
výchovné strategie rozvoje zdravého životního stylu v podmínkách školy, posoudí přínostnost jednotlivých pro-
gamů prodporujcí zdravý životní styl na rozvoj osobnosti žáka v podmínkách školy. Předpoklady: Orientace
v základních oblastech oborů: výchova ke zdraví, pedagogika a psychologie.

KPS/ZDR Zdravá škola 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na současné pojetí záměru zdravá škola: žák
a jeho biologické zdraví, žák a jeho osobnost, žák a sociální vztahy ve skupině, žák ve zdravém výchovném a
vzdělávacím prostředí, žák ve škole jako v instituci podporující bio-psycho-sociální zdraví.
Způsobilosti: Student/studentka:
- definuje koncepci zdravá škola, charakterizuje jednotlivé složky zdravé školy;
- popíše zdravý životní styl a navrhuje možnosti jeho rozvoje u žáků v podmínkách školy;
- objasní možnosti využití technik osobnostního a sociálního rozvoje v posilování psychického zdraví a sociálního
zdraví v podmínkách školy;
- vysvětlí prvky efektivního učení směřující k psychické pohodě, využívá techniky rozvoje efektivního učení;
- charakterizuje skupiny zdravotního znevýhodnění u žáků a dospívajících, navrhne možnosti posilování sociálního
statutu a osobnosti u žáků se zdravotním znevýhodněním v podmínkách školy;
- popíše specifické programy zdravé školy, navrhuje koncepci zdravé školy,
- reflektuje svoji činnost ve výuce. Předpoklady: Základní znalost terminologie obecné psychologie a psychologie
osobnosti.

KPS/ZPAU Základy psychopatologie pro učitele 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi pro práci se žáky s psychickou poruchou.
Způsobilosti: Student/ka:
-popíše příčiny psychických odchylek,
-rozčlení psychické odchylky,
-objasní základní pojmy vyskytující se v psychologických, popř. psychiatrických zprávách, -charakterizuje zjevné
projevy počínající závislostí a poruch příjmu potravy u dětí a -dospívajících, posoudí možnosti detekční a pod-
půrné role učitele,
-navrhne individuální vzdělávací plán pro žáka s vybranou duševní a behaviorální poruchou,
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-vyhodnotí funkci pedagogického asistenta při výuce. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z oblasti obecné
psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/ZPDT Základy psychodiagnostiky a psychoterap. 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si uvědomí možnosti i limity poznávání osobnosti žáka učitelem. Bude seznámen/a s pozitivy i
riziky longitudinálních a průřezových metod a získá orientaci v bazální klasifikaci psychodiagnostických metod.
Bude znát zásady konstrukce a aplikace klinických metod. Na základě studia autentického psychodiagnostic-
kého materiálu pochopí často užívané principy projektivních technik a specifika dětské diagnostiky. Bude znát
také kriteria členění psychoterapeutických metod a seznámí se s případovými studiemi individuální i skupinové
psychoterapie.
Způsobilosti: Student/ka objasní možnosti i limity poznávání osobnosti žáka učitelem, zdůvodní pozitiva i rizika
longitudinálních a průřezových metod, zařadí psychodiagnostické metody do klasifikační struktury, konstruuje
funkční baterii psychodiagnotických metod a nástrojů, odhadne principy projektivních technik pro děti, rozezná
typy psychoterapeutických metod a popíše problémovou situaci pro individuální a skupinovou psychoterapii.
Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z oblasti vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/ZZCP Závěrečná zkouška k cert. programu 0 kr. Zv

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zjistit individuální úroveň vědomostí a dovedností získaných ve studijním programu Psychologie primární
prevence sociálně patologických jevů.
Způsobilosti: Studen/ka:
- vyjmenuje, shodnotí, porovná základní terminologické okruhy primární prevence sociálně
patologických jevů,
- aplikuje obecné metodické principy primární prevence do kurikula základních a středních škol. Předpoklady:
Dosažení požadovaného počtu kreditů.
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25 KRF-Katedra ruského a francouzského jazyka

KRF/BAKF Bakalářská práce 12 kr. Zp

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobi-
losti: Student je schopen
- pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
- formulovat cíle a hypotézy,
- správně strukturovat bakalářskou práci,
- správně formulovat závěry,
- obhájit práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KRF/BAKR Bakalářská práce 12 kr. Zp

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobi-
losti: Student je schopen - pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
formulovat cíle a hypotézy, správně strukturovat bakalářskou práci, správně formulovat závěry, obhájit práci
před komisí. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě před-
mětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu
roků standardní doby studia.

KRF/ČRVJR Česko-ruské kulturní a literární vztahy 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na zkoumání vývoje česko-ruských vztahů především v oblasti kultury od začátku XIX.
století do současnosti. Sledovány budou rozdílnosti v české a ruské kultuře, vliv politických událostí na kulturní
dialog. Akcentovány budou fenomény panslavismu, slovjanofilství, problematika legií (legionářská literatura),
poválečná emigrace, vývoj česko-ruských vztahů po 2. světové válce, negativní vliv událostí roku 1968. Pozornost
bude věnována překladům děl ruské literatury a jejich recepce, současné situaci v této oblasti. Způsobilosti:
Student se seznámí s vývojem vztahů mezi Českou republikou a Ruskem od začátku 19. století do současnosti.
Předpoklady: Předpokládá se základní orientace v historii a kultuře Ruska v 19. a 20. století.

KRF/DARL Didaktická aplikace ruské literatury 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do metodiky práce s uměleckou literaturou ve výuce cizího (ruského) ja-
zyka na ZŠ. Je poukázáno na multifunkčnost využití literárního textu (cíl jazykový, kulturní, výchovně-vzdělávací
a cíl porozumění uměleckému textu), na jeho potenciál v rozvíjení klíčových kompetencí žáků (kreativita, ko-
munikace, hodnoty, postoje, praktická etika). Didaktická aplikace probíhá na pozadí souhrnných a průřezových
výkladů napříč vývojovými etapami ruské literatury od počátků k dnešku. Přednášky fixují a rozšiřují zna-
losti ruské literatury nabyté v dosavadním studiu a v rámci čtenářské zkušenosti tak, aby se studenti bezpečně
orientovali ve specifikách, tendencích, tématech, souvislostech a tvůrčích osobnostech ruské literatury.
Na seminářích studenti rozpracovávají návrhy, jak uvádět ruské spisovatele a jejich díla do výuky ruského jazyka
na ZŠ, připravují úkoly pro pretextovou, textovou a posttextovou práci s úryvky originálních textů. Základní
výběr autorů vychází z toho, jací spisovatelé jsou prezentování v učebnicích ruského jazyka pro ZŠ. Studenti
jsou vedeni k tomu, aby dokázali vnímat a představit literární text jako materiál vhodný pro osobnostní rozvoj
žáků (estetická smyslovost, emocionalita, představivost, fantazie, obrazné myšlení, empatie) i jako zdroj soci-
okulturních informací s přesahem k průřezovým tématům (kulturní diference, demokracie x totalita) a knihu
jako estetický artefakt (práce s paratextem). Studentům je objasněna metodika domácí četby a možnosti využití
dramapedagogiky na hodinách ruštiny.
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Způsobilosti: Student aplikuje znalosti základních vývojových etap, tendencí a témat v ruské literatuře při práci
s literárním textem na hodinách ruského jazyka na ZŠ. Vytipuje vhodná témata a zvolí adekvátní postupy
při práci s textem s různými druhy cílů při cizojazyčném vyučování. Předpoklady: přehled o dějinách ruské
literatury

KRF/DC1 Domácí četba 1 2 kr. Zp
4 [dnů/sem]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je primárně zaměřen na rozvíjení schopnosti porozumět cizojazyčnému uměleckému textu a rozši-
řování aktivní slovní zásoby. V návaznosti na studijní předmět Literární propedeutika se předmět rovněž zaměří
na aplikaci získaných teoretických poznatků z oblasti teorie a historie literatury (přiřazení textu k literárnímu
směru, geneze díla, syžetové schéma, kompoziční řešení, charakteristika postav, chronotop a jiné) při samostatné
interpretaci konkrétního textu, zejména z období ruské literatury 19. století. Při prezentaci textů načtených stu-
denty v rámci domácí přípravy bude sledována nejen jazyková správnost, ale i srozumitelnost a logika výkladu.
Způsobilosti: Student s pomocí slovníku zvládne čtení originálního textu. Předpoklady: Nejsou definovány
předpoklady nutné ke splnění předmětu.

KRF/DC2 Domácí četba 2 2 kr. Zp
4 [dnů/sem]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je primárně zaměřen na rozvíjení schopnosti porozumět cizojazyčnému uměleckému textu a rozši-
řování aktivní slovní zásoby. V návaznosti na studijní předmět Literární propedeutika se předmět rovněž zaměří
na aplikaci získaných teoretických poznatků z oblasti teorie a historie literatury (přiřazení textu k literárnímu
směru, geneze díla, syžetové schéma, kompoziční řešení, charakteristika postav, chronotop a jiné) při samostatné
interpretaci konkrétního textu, zejména z období ruské literatury 20. a 21.století. Při prezentaci textů načte-
ných studenty v rámci domácí přípravy bude sledována nejen jazyková správnost, ale i srozumitelnost a logika
výkladu. Způsobilosti: Student s pomocí slovníku zvládne čtení originálního textu a jeho literárněvědnou
interpretaci. Předpoklady: Úspěšné absolvání předmětu Literární propedeutika.

KRF/DIDS2 Didaktika RJ pro SŠ 2 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Přednášky osvětlují metodické postupy výuky jednotlivých jazykových prostředků (fonetika, grafický sys-
tém, ortografie, lexika, gramatika) ve všech jejich aspektech. Definují komunikativní kompetenci. Představují
teorii učebnic a analyzují učební soubory pro výuku ruského jazyka na SŠ, včetně softwaru jazykových učeb-
nic, stanovují kritéria pro jejich výběr. Věnují se problematice interligvy, výuce ruštiny jako jazyka příbuzného
češtině, transferu a interferenci v lingvodidaktice. Vymezují roli mateřského jazyka ve výuce CJ. Podrobně ro-
zebírají plánování, průběh a hodnocení vyučovací hodiny. Minimálně jednu přednášku nebo jeden seminář vede
odborník z praxe jako workshop.
Semináře vštěpují studentům pravidla řízení a ovlivňování cizojazyčného učení. Připravují je na vlastní pedago-
gickou praxi rozvíjením didaktických dovedností v rámci mikrovýstupu v podobě tematicky zaměřené vyučovací
jednotky a její následné (auto)evaluace. Důraz je kladen na efektivní strukturu a vyváženost vyučovací hodiny
(řečové dovednosti, jazykové prostředky, sociokulturní kompetence, organizační formy výuky, činnostní vyučo-
vání, multimediální materiály atd.). Studenti porovnávají přístupy k určitému tématu v různých učebnicích
ruštiny pro SŠ. Učí se vytvořit a uvést efektivní cvičení, a to i s využitím ICT prostředků. Zkoušejí a diskutují
vybrané metody a didaktické postupy. Vedou si portfolio budoucího učitele cizích jazyků (EPOSTL). Seznámí se
s Digitálními učebními materiály (DUM) dostupnými pro výuku ruštiny na ZŠ. Představí a prodiskutují závěry
z absolvované blokové výstupové pedagogické praxe. Seminář pracuje i s odkazy na virtuální hospitace.
Způsobilosti: Student ovládá teorii a metodiku výuky jazykových prostředků. Student se orientuje v používání
různých metod, vyučovacích materiálů. Student zvládá vystavět vyučovací jednotku a realizovat ji. Předpo-
klady: DIDS1, NASPXS

KRF/DIDS3 Didaktika RJ pro SŠ 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Přednášky se soustředí na metodiku výuky řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech s poro-
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zuměním) ve všech jejich aspektech (lingvistická a psychologická východiska, klasifikace, typologie jazykových,
řečových a komunikativních cvičení, tradiční a aktivizační přístupy, motivace, hodnocení a testování, zpracování
v učebních souborech pro výuku ruského jazyka na SŠ atd.), dále na využití překladu ve výuce RJ na SŠ a na
rozvíjení textové kompetence žáků obecně. Zaměřují se na projektovou metodu výuky a její využití ve výuce
CJ. Rozebírají problematiku hodnocení a testování a chybu v tradičním a moderním pojetí. Seznamují s teorií a
praktickým využitím EJP a SERRJ. Věnují se průřezovým tématům a klíčovým kompetencím RVP na hodinách
ruštiny, zařazení mezipředmětových vztahů a metodě CLIL Podávají přehled možnost í zapojení ICT prostředků
do výuky CJ. Definují interkulturalitu a sociokulturní přístup ve výuce cizích jazyků, shrnují použití autentických
(versus adaptovaných) materiálů (práce s písní, filmem a mapou ve výuce CJ). Seznamují studenty s průběhem
a pravidly státní maturity z ruského jazyka. Věnují se metodice řízení mimoškolních aktivit ve výuce ruského
jazyka Ukazují možnosti dalšího profesního růstu učitele ruského jazyka na SŠ. Minimálně jednu přednášku nebo
jeden seminář vede odborník z praxe jako workshop.
Na seminářích studenti aplikují znalostí získané na přednáškách v aktivitách různého typu a rozsahu s důrazem
na dovednost vysvětlování a názorné demonstrace. Trénují své prezentační dovednosti, zejména přednesením
referátu na aktuální téma DCJ s multimediální oporou a následnou (auto)evaluací. Součástí semináře je zadání
a řešení skupinového semestrálního projektu se závěrečnou veřejnou prezentací a evaluací, jehož prostřednictvím
si studenti osvojují pravidla projektového řízení a metodiku projektového vyučování. Studenti nadále zkoušejí
a diskutují vybrané metody a didaktické postupy. Vyměňují si zkušenosti z pedagogické praxe, diskutují školní
realitu, hodnotí vlastní odborný růst v průběhu studia a dávají zpětnou vaznou oborovému didaktikovi. Vedou
si portfolio budoucího učitele cizích jazyků (EPOSTL).
Způsobilosti: Student shrne své teoretické a praktické znalosti oborové didaktiky, fundovaně diskutuje pedago-
gickou praxi. Student si poradí s multikulturní situací ve třídě. Aplikuje správné metodické zásady při vedení
mimotřídních aktivit. Je motivován k dalšímu sebevzdělávání. Student ovládá teorii a metodiku výuky řečových
dovedností. Orientuje se v aktuálních dokumentech MŠMT a dalších materiálech protřebných pro plánování vý-
uky. Student zvládá připravit tématický plán a časový harnonogram. Předpoklady: DIDS1. DIDS2, NASPXS,
PXRJS

KRF/DIDZ1 Didaktika RJ 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je vstupním kurzem Didaktiky RJ pro ZŠ a zaměřuje se na obecnější otázky didaktiky cizích
jazyků (DCJ). Přednášky vymezují základní kategorie a pojmy DCJ, vystihují její obsah a cíle, určují její vědní
horizontální a vertikální ”okolí”, vztah DCJ k jiným vědám. Ukazují provázanost všech činitelů a podmínek ci-
zojazyčného vyučování-učení. Vysvětlují lingvistické a psychologické základy výuky CJ. Pojmenovávají specifika
učitele cizího jazyka, typologizují žáka zejména se zřetelem na starší školní věk, klasifikují učební strategie učení
se CJ a autonomní učení. Popisují historický vývoj metod výuky CJ a současné trendy, probírají humanizaci
cizojazyčného vyučování. Věnují se fenoménu mnohojazyčnosti a specifikům výuky ruštiny jako druhého cizího
jazyka. Zaměřují se zejména na metodiku počáteční výuky ruského jazyka. Vedou studenty ke zvládnutí základní
terminologie lingvodidaktického diskurzu jak v češtině, tak v ruštině. Minimálně jednu přednášku nebo jeden
seminář vede odborník z praxe jako workshop.
Semináře rozvíjejí praktické didaktické dovednosti studentů s pedagogickou reflexí a sebereflexí v rámci mikro-
výstupů , a to pro počáteční fázi výuky ruštiny na ZŠ. Důraz je kladen na práci s učebnicemi používanými ve
školní praxi a na vytváření podkladů pro multisenzorické učení s oporou o interaktivní tabuli. Studenti pracují s
RVP a ŠVP. Zkoušejí a diskutují vybrané metody a didaktické postupy. Zakládají si portfolio budoucího učitele
cizích jazyků (EPOSTL).
Způsobilosti: Student ovládá základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v ruštině. Student
se orietuje v dějinách výuky CJ. Student zvládá charakterizovat činetele vyučovacího procesu. Předpoklady:
Předmět není ničím podmíněn ani vyloučen.

KRF/DIDZ2 Didaktika RJ 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Přednášky osvětlují metodické postupy výuky jednotlivých jazykových prostředků (fonetika, grafický sys-
tém, ortografie, lexika, gramatika) ve všech jejich aspektech. Definují komunikativní kompetenci. Věnují se
problematice interligvy, výuce ruštiny jako jazyka příbuzného češtině, transferu a interferenci v lingvodidaktice.
Vymezují roli mateřského jazyka ve výuce CJ. Představují teorii učebnic a analyzují učební soubory pro výuku
ruského jazyka na ZŠ, včetně softwaru jazykových učebnic, stanovují kritéria pro jejich výběr. Podrobně roze-
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bírají plánování, průběh a hodnocení vyučovací hodiny. Minimálně jednu přednášku nebo jeden seminář vede
odborník z praxe jako workshop.
Semináře vštěpují studentům pravidla řízení a ovlivňování cizojazyčného učení. Připravují je na vlastní pedago-
gickou praxi rozvíjením praktických didaktických dovedností v rámci přípravy a realizace tematicky zaměřené
vyučovací jednotky a její následné (auto)evaluace. Důraz je kladen na efektivní strukturu a vyváženost vyu-
čovací hodiny (jazykové prostředky, řečové dovednosti, , sociokulturní kompetence, organizační formy výuky,
činnostní vyučování, multimediální materiály atd.). Studenti porovnávají přístupy k určitému tématu v různých
učebnicích ruštiny pro ZŠ. Studenti se učí vytvořit a uvést efektivní cvičení, a to i s využitím ICT prostředků.
Zkoušejí a diskutují vybrané metody a didaktické postupy. Vedou si portfolio budoucího učitele cizích jazyků
(EPOSTL). Seznámí se s Digitálními učebními materiály (DUM) dostupnými pro výuku ruštiny na ZŠ. Před-
staví a prodiskutují závěry z absolvované blokové výstupové pedagogické praxe. Seminář pracuje i s odkazy na
virtuální hospitace.
Způsobilosti: Student ovládá teorii a metodiku výuky jazykových prostředků. Student se orientuje v používání
různých metod, vyučovacích materiálů. Student zvládá vystavět vyučovací jednotku a realizovat ji. Předpo-
klady: DIDZ1, náslechová praxe NASPX

KRF/DIDZ3 Didaktika RJ 3 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Přednášky se soustředí na metodiku výuky řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech s porozu-
měním) ve všech jejich aspektech (lingvistická a psychologická východiska,
klasifikace, typologie jazykových, řečových a komunikativních cvičení, tradiční a aktivizační přístupy, motivace,
hodnocení a testování, zpracování v učebních souborech pro výuku ruského jazyka na ZŠ atd.), dále na využití
překladu ve výuce RJ a na rozvíjení textové kompetence žáků obecně. Rozebírají problematiku hodnocení a
testování a chybu v tradičním a moderním pojetí. Seznamují s teorií a praktickým využitím EJP a SERRJ. Věnují
se průřezovým tématům a klíčovým kompetencím RVP na hodinách ruštiny, zařazení mezipředmětových vztahů
a metodě CLIL. Podávají přehled možnost í zapojení ICT prostředků do výuky CJ (internet na hodinách RJ,
WebQuest, e-učebnice, flesh-books, e-learning, m-learning, interaktivní tabule, tablety). Definují interkulturalitu
a sociokulturní přístup ve výuce cizích jazyků, shrnují použití autentických (versus adaptovaných) materiálů
(práce s písní, filmem a mapou ve výuce CJ). Zaměřují se na projektovou metodu výuky a její využití ve výuce
CJ. Minimálně jednu přednášku nebo jeden seminář vede odborník z praxe jako workshop.
Na seminářích studenti aplikují znalostí získané na přednáškách v aktivitách různého typu a rozsahu s důrazem
na dovednost vysvětlování a názorné demonstrace. Trénují své prezentační dovednosti, zejména přednesením
referátu na aktuální téma DCJ s multimediální oporou a následnou (auto)evaluací. Součástí semináře je zadání
a řešení skupinového semestrálního projektu se závěrečnou veřejnou prezentací a evaluací, jehož prostřednictvím
si studenti osvojují pravidla projektového řízení a metodiku projektového vyučování. Studenti nadále zkoušejí a
diskutují vybrané metody a didaktické postupy. Vedou si portfolio budoucího učitele cizích jazyků (EPOSTL).
Způsobilosti: Student ovládá teorii a metodiku výuky řečových dovedností. Orientuje se v aktuálních dokumen-
tech MŠMT a dalších materiálech protřebných pro plánování výuky. Student zvládá připravit tématický plán a
časový harnonogram pro vybraný ročník ZŠ. Předpoklady: DIDZ1 , DIDZ2, NASPX, PXRJZ

KRF/DIDZ4 Didaktika RJ 4 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je závěrečným svorníkem kurzů Didaktika RJ a pedagogické praxe všech úrovní. tudenti rozebírají
závěrečné souvislé studentské pedagogické praxe, vyměňují si zkušenosti, diskutují realitu školní praxe, hodnotí
vlastní odborný růst v průběhu studia a dávají zpětnou vaznou oborovému didaktikovi. Semináře seznamují s
dalšími účinnými způsoby motivace a aktivizace žáků. Věnují se problematice inkluzivního vzdělávání zejména v
aspektu multikulturality a s ohledem na přítomnost ruskojazyčných žáků ve škole Zaměřují se na metodiku řízení
mimoškolních aktivit spojených s výukou ruského jazyka (vedení jazykové kroužku, exkurze, studentské soutěže,
setkání s rodilými mluvčím, školní výměny, evropské programy pro děti a mládež atd.). Ukazují možnosti dalšího
profesního růstu učitele ruského jazyka na ZŠ. Představují odborné a zájmové organizace věnující se výuce CJ
a RJ. Proběhne beseda s odborníky z praxe nebo s bývalými absolventy FPE působícími ve školství. Studenti
završí portfolio budoucího učitele cizích jazyků (EPOSTL). Způsobilosti: Student shrne své teoretické a
praktické znalosti oborové didaktiky, fundovaně diskutuje pedagogickou praxi. Student si poradí s multikulturní
situací ve třídě. Aplikuje správné metodické zásady při vedení mimotřídních aktivit. Je motivován k dalšímu
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sebevzdělávání. Předpoklady: DIDZ1 , DIDZ2, DIDZ3, NASPX, PXRJZ

KRF/DID1F Didaktika FJ 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Pochopit obsah a cíl předmětu a získat povědomí o provázanosti všech činitelů vyučování/učení se
cizímu jazyku. Způsobilosti: Student/-ka - Má povědomí o existenci a stavu ”instituce FLE” (výuky fran-
couzštiny jako cizího jazyka) ve světě i u nás. - Je seznámen se základními dokumenty pro koncepci výuky CJ
v Evropě a v ČR (SERR, RVP). - Má hlubší povědomí o vyučování CJ a jeho prioritách v různých historických
obdobích a vyhodnocení jejích kladů a záporů chápe jako teoretický základ moderních metodických koncepcí.
- Chápe provázanost hlavních činitelů vyučování/učení se CJ. - Dokáže při náslechové pedagogické praxi cíleně
zaměřit pozornost na předem vybrané jevy a témata a následně o nich hovořit. - Ovládá základní terminolo-
gii didaktického diskurzu jak v češtině, tak ve francouzštině. Rozvíjeny jsou především kompetence k učení,
komunikativní, sociální a kompetence řešení problémů.Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména
kompetence didaktické, komunikativní, odborně předmětové. Předpoklady: Studenti souběžně navštěvují kurzy
pedagogické psychologie a obecné didaktiky.

KRF/DID2F Didaktika FJ 2 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl:
Student/ka porozumí novému obsahu a novým cílům v procesu transformačních změn v ČR v kontextu principů
vyjádřených evropskými dokumenty o jazykovém vzdělávání. Student/ka dokáže informace týkající se plánování
a realizace vyučovací jednotky aplikovat ve vlastní studentské pedagogické praxi. Způsobilosti: Student/-ka -
Je blíže seznámen/a se základními dokumenty pro koncepci výuky CJ v ČR (RVP pro ZV), rozumí jednotlivým
pojmům v těchto dokumentech a chápe jejich propojení se základními dokumenty v Evropě (SERR). - Lépe
ovládá terminologii didaktického diskurzu v češtině a ve francouzštině. - Uvědomuje si souhru a vzájemnou
odvislost hlavních činitelů vyučování. - Prakticky zvládá základy metodiky nácviku jazykových prostředků a
řečových dovedností. - Dokáže vytvořit efektivní jazykové nebo řečové cvičení. - Začíná kriticky posuzovat me-
todické postupy a vyučovací techniky a jejich vhodné použití v daném kontextu. - Umí připravit i zrealizovat
vyučovací jednotku a jejím následným zhodnocením pro sebe vyvodit závěry. Rozvíjeny jsou především kom-
petence k učení, komunikativní, sociální a kompetence řešení problémů. Z profesních kompetencí učitele jsou
rozvíjeny zejména kompetence didaktické, komunikativní, odborně předmětové.
Předpoklady: Student absolvoval DID1F.

KRF/DID3F Didaktika FJ 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl:
Zvýšit interkulturní povědomí studentů v kontextu výuky cizího jazyka. Připravit studenta/ku na souvislou
pedagogickou praxi dalším rozvíjením jeho dovedností potřebných k výuce. Způsobilosti: Student/-ka - Chápe
odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce jazyka (známka, slovní hodnocení, autonomní hodnocení). - Zná
nástroje vycházející z jazykové politiky sjednocující se Evropy, chápe jejich principy a ví možnostech jejich
využití. Ví, k čemu slouží Evropské jazykové portfolio a zná metodiku jeho uvedení do výuky. - Orientuje se
v problematice interkulturality ve výuce cizího jazyka a chápe nutnost vytvoření prostředí tolerantního vůči
odlišným názorům. - Orientuje se v nabídce učebních materiálů české i francouzské provenience (blíže v titulech
používaných v ČR) a s pomocí metodické příručky dokáže připravit klasickou vyučovací jednotku. - Umí vyhledat
autentický dokument vhodný pro dané publikum ke sledování daných cílů a v případě potřeby jej upravit. - Při
výstupové pedagogické praxi dokáže s větší samozřejmostí připravit a zrealizovat vyučovací jednotku a jejím
následným zhodnocením pro sebe vyvodit závěry. - Ovládá terminologii didaktického diskurzu jak v češtině,
tak ve francouzštině. Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální a kompetence řešení
problémů.Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence didaktické, komunikativní, odborně
předmětové. Předpoklady: Student absolvoval předmět DID2F.

KRF/DID4F Didaktika FJ 4 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl:
Tento kurz by měl být svorníkem kurzů Didaktika FJ 1-3 a syntézou zkušeností ze všech typů vykonaných
pedagogických praxí. Posluchači se rovněž dovědí jak o možnostech svého dalšího osobního i profesního růstu,
tak o dalších účinných způsobech motivace a aktivizace žáků.
Způsobilosti: Student/-ka - Na základě reflexe vlastního plánování a realizace výukového procesu zaujímá postoj
k různým podobám vedení výuky z hlediska kurikulární reformy probíhající ve škole (RVP, ŠVP) a dokáže tento
postoj podložit argumenty. - Ví, jakým způsobem se může profesionálně rozvíjet v rámci celoživotního vzdělávání.
- Zná způsoby, kterými může své žáky motivovat mimo výuku ve škole. - Suverénně ovládá terminologii didaktic-
kého diskurzu jak v češtině, tak ve francouzštině. Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní,
sociální a kompetence řešení problémů. Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence
didaktické, komunikativní, odborně předmětové. Předpoklady: Student absolvoval předmět DID3F.

KRF/DISEM Diplomový seminář 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obecné požadavky kladené na DP, základní metody vědecké práce a technika filologické práce (práce s
literaturou, orientace v bibliografii příslušné disciplíny, výpisky, literatura, excerpce, třídění a hodnocení excerpt,
matematické metody, uspořádání výkladu). Formální a jiné náležitosti DP, citace, odkazy, poznámky, seznamy
použité literatury. Způsobilosti: Student dokáže napsat odborný text a má dobrou znalost kvalitativních a
kvantitativních metod v daném oboru.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KRF/DIS1 Didaktika RJ pro SŠ 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vstupním kurzem Didaktiky RJ pro SŠ a zaměřuje se na obecnější otázky didaktiky cizích
jazyků (DCJ). Přednášky definují DCJ jako vědu, vymezují její základní kategorie a pojmy, vystihují její obsah
a cíle, určují její vědní horizontální a vertikální ”okolí”, vztah DCJ k jiným vědám. Ukazují provázanost všech
činitelů a podmínek cizojazyčného vyučování-učení. Vysvětlují lingvistické a psychologické základy výuky CJ.
Pojmenovávají specifika učitele cizího jazyka, typologizují studenta zejména se zřetelem na kategorii středo-
školských studentů, klasifikují učební strategie učení se CJ a autonomní učení. Popisují historický vývoj metod
výuky CJ a současné trendy, probírají humanizaci cizojazyčného vyučování. Věnují se fenoménu mnohojazyč-
nosti a specifikům výuky ruštiny jako druhého cizího jazyka. Zaměřují se na metodiku výuky CJ v počáteční i
pokročilejší fázi. Vedou studenty ke zvládnutí základní terminologie
lingvodidaktického diskurzu jak v češtině, tak v ruštině. Minimálně jednu přednášku nebo jeden seminář vede
odborník z praxe jako workshop.
Semináře rozvíjejí praktické didaktické dovednosti studentů s pedagogickou reflexí a sebereflexí v rámci mik-
rovýstupů. Důraz je kladen na práci s učebnicemi používanými ve školní praxi s oporou o interaktivní tabuli.
Studenti pracují s RVP a ŠVP. Zkoušejí a diskutují vybrané metody a didaktické postupy. Zakládají si portfolio
budoucího učitele cizích jazyků (EPOSTL).
Způsobilosti: Student ovládá základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v ruštině. Student
se orietuje v dějinách výuky CJ. Student zvládá charakterizovat činetele vyučovacího procesu. Předpoklady:
Nejsou definovány.

KRF/DLRM Literatura pro děti a mládež 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vymezit specifika literatury pro děti a mládež (vztah literatury pro dospělé a dětské
literatury, vztah pedagogiky a dětské literatury, charakteristika žánrů dětské literatury a jejich klasifikace z
hlediska věku dítěte, vývoj funkce literatury pro děti a mládež, problematika didaktičnosti a ideologičnosti),
pojednat o vývoji ruské dětské literatury, seznámit studenty s nejvýznamnějšími díly ruské dětské literatury a
jejich autory a s možnostmi jejich metodického využití. Přednášky se věnují také žánrům dětského folklóru. Na
seminářích bude probíhat čtení a interpretace konkrétních uměleckých textů v návaznosti na přednášky.
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Způsobilosti: Student se dokáže orientovat v ruské dětské literatuře a dokáže prakticky využívat umělecké texty
v pedagogickém procesu. Předpoklady: Předpokladem pro úspěšné zvládnutí tohoto předmětu je orientační
znalost ruské literatury pro dospělé, dále znalost základů pedagogické práce a psychologie dítěte.

KRF/DSF1 Diplomový seminář 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: na konci kurzu by se měl student orientovat v metodách vědecké práce, být schopen analýzy filologic-
kého problému, literárního textu apod. i následné syntézy. Měl by běžně excerpovat materiál a orientovat se v
bibliografii.
Způsobilosti: Student se dovede orientovat v metodách vědecké práce, je schopen analyzovat filologický problém,
literární text apod. a dovede následně provést syntézu. Umí excerpovat materiál a orientovat se v bibliografii a
samostatně zpracovat diplomové téma.
Předpoklady: Student dovede pracovat s odbornou literaturou, správně a přesně formulovat své myšlenky a zná
základy vědecké práce.

KRF/DSF2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: na konci kurzu by se měl student orientovat v metodách vědecké práce, být schopen analýzy filologic-
kého problému, literárního textu apod. i následné syntézy. Měl by běžně excerpovat materiál a orientovat se v
bibliografii a samostatně zpracovat diplomové téma.
Způsobilosti: Student se dovede orientovat v metodách vědecké práce, je schopen analyzovat filologický problém,
literární text apod. a dovede následně provést syntézu. Umí excerpovat materiál a orientovat se v bibliografii a
samostatně zpracovat diplomové téma.
Předpoklady: Student dovede pracovat s odbornou literaturou, správně a přesně formulovat své myšlenky a zná
základy vědecké práce.

KRF/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: statisticky zpracovat data, analyzovat získaná data, interpretovat získaná
data, formulovat závěry, pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim, představit svou
práci ústní formou, obhájit svou práci před komisí. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové
práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet
kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KRF/EXR Exkurze 3 kr. Zp
4 [hod/sem]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je přestavit studentům možnosti mimotřídního vzdělávání v ruském jazyce, ukázat jim
databáze, jejichž zdroje mohou využít v dalším studiu, představit jim instituce prezentující ruskou kulturu a
přímo je s touto kulturou konfrontovat a zprostředkovat jim kontakt s rodilými mluvčími. Jsou akcentována
lokální specifika zdůrazňující význam studia ruského jazyka v daném regionu. Náplní denních nebo půldenních
exkurzí s doprovodem pedagoga je návštěva Slovanské knihovny v Praze, Ruského střediska vědy a kultury v
Praze, Ruského centra fondu Russkij mir při ZČU v Plzni (a jeho akcí), výlet do Karových Varů nebo Mari-
ánských Lázní, návštěva pravoslavného chrámu, společné zhlédnutí aktuální kulturní akce (divadelní a filmové
představení, koncert, výstava) nebo vyslechnutí přednášky externisty či přednášky na odborné konferenci, účast
ve studentských soutěžích žáků ZŠ nebo SŠ týkajících se ruského jazyka v roli publika apod. Z každé exkurze
student pořizuje zápis, v němž popíše nabídku daných institucí, přítomnost ruské složky v navštívených městech,
obsah představení atd. a zhodnotí přínosnost exkurze pro studium. Na koci semestru proběhne na dané téma
společná diskuse.
Způsobilosti: Student využívá možnosti mimotřídního vzdělávání v ruském jazyce včetně databází odborných
zdrojů. Zhodnotí projevy ruské kultury v regionu. Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/FCVR Fonetická a pravopisná cvičení 3 kr. Zp
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Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem praktického korektivního kurzu je získat návyk správné ruské výslovnosti, zbavit se chybné české
výslovnosti v ruštině, správně interpretovat poslechový text (vypracování fonematického sluchu) a položit základy
grafického a ortografického systému ruštiny, a to s oporou o bazální teoretický výklad. Kurz se soustředí na
analýzu a procvičení nejdůležitějších jevů foneticko-fonologického systému ruštiny a jevů v česko-ruském srovnání
interferenčních (pravopis a výslovnost nepřízvučných samohlásek, výslovnost tvrdého a měkkého ”l”, výslovnost
”š”, ”ž”, ”šč”, ”č” a měkkých souhlásek, funkce jotovaných písmen, psaní a výslovnost samohlásek ”y” a ”i”,
psaní samohlásek po šeplavých souhláskách, funkce měkkého a tvrdého znaku, psaní a výslovnost jednoduchého
”n” a zdvojeného ”nn” apod.). Studenti získají přehled o současných tendencích v oblasti ruské výslovnosti a
ortografie. Používají nejnovější ruské ortografické a ortoepické slovníky. Způsobilosti: Student získá dovednosti
produkce a percepce ruské řeči a psaní v ruštině dle nejnovější kodifikované pravopisné normy. Osvojí si základní
pravidla ruského pravopisu.
Předpoklady: Základní řečové dovednosti v ruštině.
Absolvování předmětu KRF/KFR.

KRF/FFF Frankofonní literatura a frankofonie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: získat přehled o problematice frankofonie a o frankofonní literatuře, zejm. severní Afriky.
Způsobilosti: Student získá základní znalosti o frankofonní literatuře a frankofonii a dovede se v ní orientovat.
Předpoklady: Student má základní znalosti z literárněvědné propedeutiky a z reálií frankofonní oblasti.

KRF/FONEF Fonetická a pravopisná cvičení 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student(ka)
- má hlubší povědomí o vztahu grafém - foném ve francouzštině
Způsobilosti: Student(ka)
- má prohloubené znalosti o artikulační bázi francouzštiny
- jasněji si uvědomuje rozmanitost vztahu grafém - foném ve francouzštině
- své znalosti dokáže aplikovat při realizaci promluvy a psaní ve francouzštině
- díky znalostem z gramatiky a fonetiky lépe při poslechu rozumí a dokáže zároveň správně převést mluvené
slovo do psané podoby Předpoklady: Rozsah souvisejících řečových dovedností požadován na úrovni A1 - A2
podle SERR pro jazyky.

KRF/FONR Fonetika a fonologie RJ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu Fonetika a fonologie RJ je uvedení do teorie fonetického a fonologického systému ruštiny. Před-
nášky studentům objasňují základní fonetické a fonologické termíny a pojmy (segmentární a suprasgmentární
jednotky, akustické, artikulační a funkční studium fonetiky, princip slabikování, intonační konstrukce, vlast-
nosti ruského přízvuku atd.). Cílem seminářů je praktická aplikace teoretických znalostí z fonetiky ruštiny a
dalších disciplín týkajících se zvukového plánu jazyka a jeho grafického vyjádření (fonetická analýza, fonetická
transkripce autentických textů), a dále zdokonalení správných návyků v oblasti praktické fonetiky ruštiny (vý-
slovnost, intonace) na úrovni B2. Způsobilosti: Student zvládne praktickou aplikaci teoretických znalostí z
fonetiky ruštiny a dalších disciplín týkajících se zvukového plánu jazyka a jeho grafického vyjádření.
Student umí správně vyslovovat jednotlivé hlásky ruštiny (segmenty) na úrovni slova i mluveného textu, ovládá
i suprasegmentální prvky zvukové stránky ruštiny (ruskou dynamiku, rytmus, intonaci), odlišuje charakter pří-
zvuku v ruštině ve srovnání s češtinou. Předpoklady: Předpokládá se základní znalost ruského jazyka v ústní
i písemné formě. Absolvování předmětu KRF/KFR.

KRF/FRA Francouzský jazyk 7 kr. Zp,Zk
Cvičení 6 [hod/týd]
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PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Zopakování látky od základů k úrovni A 2.1., procvičení jazykových prostředků a řečových dovedností v
rozsahu povinné literatury.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni - porozumět a hovořit o běžných tématech, se kterými se setkáváme v práci,
ve škole, ve volném čase, atd. porozumět smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se součas
současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny
poměrně pomalu a zřetelně - porozumět textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním
životě nebo které se vztahují k jeho práci. - porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech -
komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. - hovořit
o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. - psát jednoduché
texty na známá nebo osobní témata
Předpoklady: Znalost Fj na úrovni A1.

KRF/GLEX1 Gramatická a lexikální cvičení 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je procvičení základních lexiko-gramatických konstrukcí v ruštině při vyjádření časových a
místních vztahů, osvojení slovesných vazeb a synonymických výrazů v návaznosti na předmět Praktický jazyk a
reálie. Předmět slouží jako praktická propedeutika k Lexikologii ruského jazyka. Výběrově budou studenti sezná-
meni s lingvistickými termíny, jako např. frazeologismus, homonymum, paronymum, antonymum, synonymum,
sémantické pole, polysémie, metafora, metonymie v lexikologii a budou je aplikovat v transformačních cviče-
ních a při rozboru konkrétních textů. Předmět se zaměřuje také na rozvíjení dovednosti samostatně pracovat s
různými typy slovníků. Způsobilosti: Student prokazuje orientaci v základech ruské gramatiky včetně termi-
nologie: zvládá časování produktivních sloves, skloňování substantiv, umí správně používat další slovní druhy
(adjektiva a osobní zájmena)v návaznosti na předměty JAPRR a MOR1. Předpokládá se znalost slovní zásoby v
rozsahu předmětu PRAR, PRAR1 a v návaznosti na předmět PRAR2. Dále student správně vyjadřovuje časové
a místní vztahy a prakticky zvládá základní pojmy v oblasti lexikologie se zaměřením především na synonymii.
Předpoklady: Znalosti v oblasti slovní zásoby v rozsahu předmětů PRAR a PRAR1 a gramatiky (morfologie) v
rozsahu předmětu JAPRR.

KRF/GLEX2 Gramatická a lexikální cvičení 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení a zafixování vybraných morfologických jevů, jako jsou variantní a synonymické
koncovky substantiv, počitatelnost předmětů a vyjádření momentu děje v porovnání s češtinou, význam a užití
slovesných předpon, dále používání jmenných a zájmenných tvarů v ruštině a v češtině. Zvláštní pozornost
je věnována přejatým slovům v ruštině. Studenti se seznámí se základními lexikografickými pojmy a pracují
s různými druhy slovníků. Teoretické znalosti aplikují v transformačních cvičeních a při rozboru konkrétních
textů. Způsobilosti: Student zvládá základní vybrané morfologické jevy v jazykovém systému ruštiny: variantní
a synonymické koncovky substantiv, vyjádření počitatelnosti předmětů v porovnání s češtinou, dále umí používat
jmenné a zájmenné tvary v ruštině v porovnání s češtinou; zvládl rovněž základní lexikografické pojmy a umí
pracovat s různými druhy slovníků. Předpoklady: Splnění předmětu MOR1 a GLEX1, dále pak předmětů
praktický jazyk a reálie (PRAR, PRAR1 a PRAR2).

KRF/GRL1F Gramatická a lexikální cvičení 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: zautomatizovat používání gramatických a lexikálních prostředků při produkci mluvené i psané.
Způsobilosti: Student ovládá používání vybraných gramatických a lexikálních jevů a zná jejich české ekvivalenty.
Předpoklady: Student má záklsdní znalosti a dovednosti francouzské mluvnice a ovládá všeobecnou slovní zásobu
na úrovni A.2.

KRF/GRL2F Gramatická a lexikální cvičení 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]



331

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: zautomatizovat používání gramatických a lexikálních prostředků při produkci mluvené i psané.
Způsobilosti: Student ovládá používání vybraných gramatických a lexikálních jevů probíraná podle učebního
plánu a zná jejich české ekvivalenty. Předpoklady: Student absolvoval kurz GRL1F, kde se naučil používání
vybraných gramatických a lexikálních jevů a zná jejich české ekvivalenty.

KRF/GRR1 Ruská gramatika 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz Ruská gramatika 1 je prohlubujícím kurzem k Morfologii RJ určeným pro prohlubující modul. Stu-
denti rozšiřují své znalosti o fungování morfologického systému ruštiny, zdokonalují své schopnosti interpretovat
jazykový materiál z hlediska morfologických pojmů, jako jsou slovní druh, gramatická forma, gramatický vý-
znam, gramatická kategorie, gramatické paradigma a další. Důraz je kladen vysvětlení systémových vztahů
slovních druhů a srovnání jejich morfologických, sémantických a syntaktických charakteristik a příznaků. Před-
mět se zaměřuje především na vybrané slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (paradigmatika,
pravopis). Způsobilosti: Student prokazuje základní znalosti ve fungování morfologického systému ruštiny v
porovnávacím rusko-českém plánu, prakticky zvládá a správně používá vybrané slovní druhy (časování produk-
tivních sloves a skloňování substantiv). Předpoklady: Předpokládá se alespoň minimální orientace v ruské
gramatice se znalostí 1. a 2. časování sloves; student má povědomí o základních typech a vzorech substantiv v
ruštině (v rozsahu učebnice Raduga 1).

KRF/GRR2 Ruská gramatika 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurz Ruská gramatika 2 je prohlubujícím kurzem k Morfologii RJ určeným pro prohlubující modul. Sou-
středí se na morfologickou charakteristiku slovesa, nejdůležitějšího slovního druhu v ruském jazyce (specifika
slovesa ve srovnání se jmény, antiteze sloveso - jméno ve flektivních jazycích, gramatická paradigmata sloves-
ných tvarů, přechodník, přídavné jméno slovesné, současné normy tvoření slovesných tvarů). Studenti ovládnou
lingvistické termíny a pojmy spojené s gramatickým systémem ruského slovesa, jako je gramatická kategorie
vidu a času, slovesný způsob a rod, osoba. Studenti se učí samostatně analyzovat živý a proměnlivý jazykový
materiál, což je klíčové pro budoucí učitele ruského jazyka. Způsobilosti: Student se orientuje ve fungování gra-
matického systému ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu; zároveň dokáže teoreticky a prakticky správně
používat přídavná jména a zájmena (paradigmatika, pravopis); slovesa (časování vybraných neproduktivních
sloves). Předpoklady: Předpokládá se základní orientace ve fungování morfologického systému ruštiny v porov-
návacím rusko-českém plánu a zvládnutí vybraných slovních druhů: časování produktivních sloves a pradigmatika
substantiv.

KRF/GRS Gramat. cvičení - interfer. ve výuce RJ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je objasnit příčiny vzniku mezijazykové česko-ruské interference a rovněž vnitrojazykové
interference, ukázat možnosti jejího předcházení ve výuce, a to v oblasti lexikální se zaměřením na polysemii,
homonymii a paronymii i v oblasti gramatické, analyzovat chyby s přihlédnutím k učebním osnovám ruského
jazyka. Cvičení se zaměřují na okruhy: Jmenná deklinace (substantiva, adjektiva); Interference v oblasti sloves;
Interference z hlediska syntaktického (výběrově); Interference ve slovní zásobě se zaměřením na témata defi-
novaná v RVP pro Druhý cizí jazyk na ZŠ; Gramatika a pravopis (výběrově); Fonopercepční a fonoprodukční
interference.
Způsobilosti: Student prokazuje pochopení příčin vzniku interference a umí nalézat možnosti jejího předcházení
v oblasti lexikální a gramatické (zvládá rozbor interfernčních jevů) se zaměřením na homonymii, paronymii,
polysemii aj., dále pak v oblasti slovní zásoby ve vybraných tematických okruzích. V předmětu si student
prohloubil znalosti v ruské morfologii v porovnávacím
rusko-českém plánu (jmenná deklinace). Předpoklady: Složení zkoušky z ruské morfologie v rozsahu bakalář-
ského studia.

KRF/INLIF Interpretace literárního textu 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: umět číst literární dílo laicky i kriticky, být schopen esteticky vnímat různé roviny uměleckých textů.
Způsobilosti: Student dovede kriticky analyzovat literární dílo a je schopen esteticky vnímat různé roviny umě-
leckých textů. Předpoklady: Student má znalosti z literárněvědné propedeutiky.

KRF/INTRJ Interpretace literárního textu 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen především na praktickou aplikaci teoretických poznatků získaných v předmětech vzta-
hujících se k literatuře v minulých semestrech. Vybraná prozaická a poetická díla různého typu budou inter-
pretována na základě literárněvědné analýzy, komparace a následné syntézy. Výuka bude rovněž zaměřena na
seznámení se zásadami recenzní práce, dále s principy a formami publikační činnosti v oblasti literární vědy
(recenze, odborná stať, monografie). Cílem výuky je rozvíjení schopnosti kreativního myšlení.
Způsobilosti: Student s pomocí slovníku zvládne čtení originálního textu a jeho literárněvědnou interpretaci.
Předpoklady: Úspěšné absolvání předmětu Literární propedeutika.

KRF/JAPRR Jazykový proseminář 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je koncipován jako praktická propedeutika k Morfologii RJ a směřuje k vytvoření základního
povědomí o ruské gramatice v porovnávacím rusko-českém plánu. Jeho cílem je především osvojení časování
sloves (1.a 2. časování) a zvládnutí časování produktivních sloves (1.-5. produktivní třída). Průběžným praktic-
kým procvičováním ve slovních spojeních a krátkých větách si studenti postupně automatizují rovněž skloňování
substantiv a adjektiv (základních typů) a rozšiřují slovní zásobu v ruštině. Pozornost je věnována aktivnímu
ovládnutí základní gramatické terminologie v ruském jazyce. Způsobilosti: Student zvládá základy ruské gra-
matiky v porovnávacím rusko-českém plánu včetně základní terminologie v ruském jazyce. Má zautomatizované
koncovky 1. a 2. časování a umí časovat produktivní slovesa (1.-5.produktivní třída). Dále prokázuje praktickou
znalost skloňování podstatných a přídavných jmen (základních typů).
Předpoklady: Zvládnutí základních gramatických znalostí v rozsahu učebnice Raduga 1 a středoškolské gramatiky
ruského jazyka v porovnávacím rusko-českém plánu.

KRF/JČE Jak číst efektivněji 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Techniky čtení, rychlost čtení a zvýšení výkonu, formy efektivního čtení, čtenářské návyky, pomůcky a
přístroje pro výcvik čtení, diagnostika. Způsobilosti: Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KRF/KFF Korektivní fonetika - francouzský jazyk 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pochopení zvláštností promluvy ve francouzštině po stránce fonematické i prozodické a znalost možností
nápravy řečové produkce. Způsobilosti: Student(ka) - má prohloubené znalosti o artikulační bázi francouzštiny
a češtiny - lépe se orientuje v problematice různých výslovnostních stylů francouzštiny - své znalosti dokáže
aplikovat při realizaci promluvy ve francouzštině a lépe jí rozumí při poslechu
Předpoklady: Rozsah souvisejících řečových dovedností požadován na úrovni A1 - A2 podle SERR pro jazyky.

KRF/KFR Korektivní fonetika - ruský jazyk 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem jednosemestrálního kurzu Korektivní fonetika ruštiny je získat návyk správné výslovnosti, zbavit se
chybné české výslovnosti a správně interpretovat poslechový text s ohledem na segmentální a suprasegmentální
složky.
Způsobilosti: Student umí správně vyslovovat jednotlivé hlásky ruštiny (segmenty) na úrovni slova i mluveného
textu, ovládá i suprasegmentální prvky zvukové stránky ruštiny (ruskou dynamiku, rytmus, intonaci), odlišuje
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charakter přízvuku v ruštině ve srovnání s češtinou. Předpoklady: Předpokládá se základní znalost ruského
jazyka v ústní i písemné formě.

KRF/KOGR1 Komparativní gramatika 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: dosáhnout gramatické správnosti v mluveném a psaném projevu B2.2.
Způsobilosti: Student ovládá francouzské ekvivalenty vybraných gramatických jevů v češtině. Předpoklady:
Student má znalosti o gramatickém systému francouzštiny a orientuje se v něm.

KRF/KOGR2 Komparativní gramatika 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: dosáhnout gramatické správnosti v mluveném a psaném projevu C1.1.
Způsobilosti: Student ovládá francouzské ekvivalenty vybraných gramatických jevů v češtině. Předpoklady:
Student byl seznámen s gramatickým systémem francouzštiny a orientuje se v něm.

KRF/KONR1 Konverzace 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je zkvalitnění řečových dovedností, zejména produktivních a schopnost komunikace ve
vybraných rozšiřujících tematických okruzích týkajících se současného životního stylu (kultura, subkultury, kino
a film, divadlo, festivaly, společenský život, město a venkov, některé ruské svátky a zvyky). Výběr témat částečně
vychází ze zájmu studentů. Cvičení pracují s autentickými materiály (audio, video, text). Je trénována a rozvíjena
schopnost argumentace v monologické a dialogické řeči, jakož i v různě strukturované diskusi, kreativní a kritické
myšlení a prezentační dovednosti. K celkovému posílení komunikativní kompetence, automatizaci užití jazykových
prostředků a odstraňování jazykové bariéry jsou uplatňovány různé metody na rozvoj dovednosti mluvení, včetně
jazykových, řečových a komunikativních her. Je dbáno na aktivní osvojení nové tematické i atematické slovní
zásoby a ustálených obratů z prostěsdělovacího a publicistického stylu, jakož i na přesnost, plynulost a kohezi
jazykového projevu a rozsah používaných jazykových prostředků. Některé aktivity jsou založeny na metodách
tvůrčího psaní. Je preferována přímá metoda výuky cizího jazyka a činnostní vyučování. Způsobilosti: Student
prokazuje znalost slovní zásoby a schopnost komunikovat v tematických okruzích kultura, ruské svátky a zvyky
(výběrově). Předpoklady: absolvování PRAR1 a PRAR2.

KRF/KONR2 Konverzace 2 3 kr. Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je zkvalitnění řečových dovedností, zejména produktivních a schopnost komunikace ve
vybraných rozšiřujících tematických okruzích týkajících se současného životního stylu (úřední styk, finanční
gramotnost, reklama, současné moderní ICT technologie, sociální sítě). Výběr témat částečně vychází ze zájmu
studentů. Cvičení pracují s autentickými materiály
(audio, video, text). Je trénována a rozvíjena schopnost argumentace v monologické a dialogické řeči, jakož i v
různě strukturované diskusi, kreativní a kritické myšlení a prezentační dovednosti. K celkovému posílení komuni-
kativní kompetence, automatizaci užití jazykových prostředků a odstraňování jazykové bariéry jsou uplatňovány
různé metody na rozvoj dovednosti mluvení, včetně jazykových, řečových a komunikativních her. Je dbáno na ak-
tivní osvojení nové tematické i atematické slovní zásoby a ustálených obratů z prostěsdělovacího a publicistického
stylu, jakož i na přesnost, plynulost a kohezi jazykového projevu a rozsah používaných jazykových prostředků.
Některé aktivity jsou založeny na metodách tvůrčího psaní. Je preferována přímá metoda výuky cizího jazyka
a činnostní vyučování. Způsobilosti: Student je schopen komunikovat ve vybraných tematických okruzích
(úřední styk, finanční gramotnost, reklama, současné moderní ICT technologie, sociální sítě). Předpoklady:
Absolvování PRAR3.

KRF/KONR3 Konverzace 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Další zkvalitnění řečových dovedností a schopnost komunikace va vybraných odborných tématech. Způso-
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bilosti: Student zvládá slovní zásobu a je schopen komunikovat ve vybraných odborných tématech. Předpoklady:
Absolvování PRAR4.

KRF/KST Přednáška ze stylistiky 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: Rozvinout jazykové a komunikační kompetence o další výrazové prostředky důležité pro produkci i
recepci textů.
Způsobilosti: Student získá a rozšíří si jazykové a komunikační kompetence o další výrazové prostředky důležité
pro produkci i recepci textů.
Předpoklady: Student se orientuje v lexikologii a v základech stylistiky.

KRF/KULT Kulturologický projekt 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem projektu je uvést studenty do zkoumání rozličných fenoménů ruské kultury a zároveň do metodiky
projektové výuky. Pod supervizí vyučujícího jsou společně se studenty na počátku řešení projektu vybrána dílčí
témata pro jednotlivé skupiny (například z oblastí: ikony presovětské, sovětské a postsovětské kultury, ruská
kultura a náboženství, kultura a ideologie, současná neoficiální kultura a popkultura, uctívání kulturních tradic
v RF, cenzura v RF, regionální kulturní specifika, ruská muzea dříve a nyní, lidová kultura, stopy a projevy ruské
kultury u nás a ve světě, ale i každodenní kultura chování, stolování, odívání, obchodu apod.). Jsou určeny role
v týmu a harmonogram řešení projektu. Dále probíhá výuka částečně nekontaktně (práce v terénu), částečně
kontaktně při pravidelných schůzkách nad řešenými tématy. V závěru projektu jednotlivé skupiny prezentují
své výstupy (formou přednášky, prezentace, exkurze, výstavy apod.) před třídou a pozvanými hosty. Následně
probíhá evaluace projektu.
Činnost studentů je výrazně samostatná, a to skupinová (práce na projektu) a individuální (vypracování slov-
níkového hesla menšího rozsahu týkajícího se ruské kultury do české nebo ruské Wikipedie). Důraz je kladen na
mezipředmětové vztahy (ruský jazyk - historie, ruský jazyk - geografie, ruský jazyk - ekonomika, ruský jazyk -
estetické výchovy), průřezová témata a klíčové kompetence, jak ke chápe RVP. Předmět rozvíjí schopnost týmové
spolupráce, plánování, evaluace a autoevaluace, prezentační dovednosti, fundovanou práci se zdroji a schopnost
komparace, jakož i komunikační dovednosti v ruském jazyce (řečové dovednosti, znalost konotativní lexiky).
Způsobilosti: Student ovládá pravidla projektového řízení a efektivně se zapojí do týmu. Samostatně a ve skupině
pronikne do vybraného aktuálního tématu z ruské kultury a účinně prezentuje výsledky bádání. Zohledňuje
mezipředmětové vztahy. Definuje specifika práce v terénu. Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/LDMF Literatura pro děti a mládež 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Studenti se seznámí s hlavními díly literatury pro děti a mládež různého věku a na základě vlastní
četby budou umět je využít při výuce francouzštiny.
Způsobilosti: Student se orientuje v oblasti francouzsky psané literatury pro děti a mládež. Předpoklady:
Student má základní znalosti z literárněvědné propedeutiky a dovede se orientovat ve vývoji francouzsky psané
literatury.

KRF/LEXR Lexikologie ruského jazyka 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Milena Rykovská, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je získání a rozvíjení teoretických i praktických poznatků o slovní zásobě a lexikologickém
systému ruského jazyka na pozadí jazyka českého. Přednášky definují lexikologii jako lingvistickou disciplínu,
vymezují pojem ”lexikální jednotka”, věnují se sémantice slov a vztahům mezi slovy. Osvětlují základní způsoby
tvoření slov a tvoření pojmenování, přejímání slov a obohacování slovní zásoby obecně, vymezují stylistickou
diferenciaci slovní zásoby ruštiny. Studenti získávají přehled o aktuální vývojové tendenci ve slovní zásobě ruského
jazyka (internacionalizace, postupy univerbizační atd.) a také základy lexikografie. Na seminářích analyzují
texty z lexikálního hlediska a vypracovávají jazyková, řečová a komunikativní cvičení zaměřená na systém slovní
zásoby ruštiny. Způsobilosti: Student si osvojí teoretické i praktické poznatků o slovní zásobě a lexikologickém
systému ruského jazyka na pozadí jazyka českého. Dovede správně používat synonyma, antonyma, homonyma
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apod. Student se orientuje v problematice vývoje slovní zásoby a jejího obohacování. Rozlišuje lexikální jednotky
stylisticky zabarvené a neutrální. Předpoklady: Obecná orientace v problematice slovní zásoby, znalost ruského
jazyka na mírně pokročilé úrovni.

KRF/LITF1 Francouzská literatura 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: získat přehled o vývoji fr. literatury od nejstarší doby do 1. poloviny 19. století ve společenském
kontextu.
Způsobilosti: Student se orientuje v historickém vývoji francouzské literatury od počátku až po romantismus,
zná hlavní díla předních autorů a dovede je kriticky hodnotit. Předpoklady: Student má základní znalosti z
literárněvědné propedeutiky a z historie Francie.

KRF/LITF2 Francouzská literatura 2 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: získat přehled o vývoji fr. literatury od 2. poloviny 19. století do současnosti ve společenském kontextu.
Způsobilosti: Student se orientuje v historickém vývoji francouzské literatury od počátku až po literaturu 2.
poloviny 20. století, zná hlavní díla předních autorů a dovede je kriticky hodnotit.
Předpoklady: Předmět navazuje na LITF1. Student se orientuje ve starší francouzsky psané literatuře.

KRF/LITS1 Literární seminář 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Praktická aplikace poznatků z literární teorie získaných v úvodním kurzu a poznatků získaných v přednáš-
kách z literární historie.
Způsobilosti: Student zná základní díla ruské klasické i moderní literatury, je schopen jejich interpretace a
zařazení do kontextu evropské literatury. Předpoklady: Úspěšné absolvování literárních předmětů v 1. a 2.
ročníku studia (literární propedeutika, přehled ruské literatury 19. a 20. století).

KRF/LPF Literárněvědná propedeutika 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: seznámit studenty se základy literární teorie francouzsky psané literatury a s přehledem vývoje fran-
couzské literatury. Seznámení se s metodami práce s literárním textem, analýza a hodnocení literárního díla.
Způsobilosti: Získané kompetence odpovídají vymezeným cílům předmětu. Student si osvojí literárněvědnou
terminologii z oblasti epiky, lyriky a dramatu. Celkově se orientuje v literární vědě a jejích interdisciplinárních
vazbách. Získají teoretickou přípravu na semináře z francouzské literatury všech období a schopnost filologicky
přistupovat k literárnímu textu. Předpoklady: Vlastní četba, minimální orientace ve francouzské literatuře a
literárněvědné nauce na úrovni středoškolských znalostí.

KRF/LPR Literárněvědná propedeutika 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je podat základní charakteristiku umělecké literatury a ukázat její specifika ve srovnání
s dalšími druhy umění, seznámit se základními pojmy literární vědy v oblasti literární teorie, historie a kritiky
a její metodologií a získat znalostí literárněvědné terminologie. Předmět je rovněž zaměřen na získání přehledu
o hlavních vývojových tendencích ruské literatury od vzniku písemnictví do současnosti sledovaných v širších
společensko-historických souvislostech. Způsobilosti: Student dokáže přečíst a převyprávět jednoduchý origi-
nální text (popř. adaptovaný). Je schopný orientovat se v základních historicko-společenských událostech Ruska
v 19. a 20. století. Předpoklady: Předpokládá se obeznámenost se základními díly ruské klasické literatury,
která jsou součástí kontextu literatury světové.

KRF/LRO Latina pro romanisty 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
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PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Na základě získaných znalostí a dovedností z latiny student rozvine a prohloubí své znalosti v užívání jak
cizího jazyka, tak češtiny. Způsobilosti: Studenti získají orientaci v jazykovém systému latiny, tj. syntetického
jazyka, který je i východiskem všech románských jazyků. Dovedou překládat jednodušší latinské texty do češtiny
pomocí slovníku. Poznají rozdíl mezi latinou klasickou a lidovou. Získají povědomí o vývoji latiny a o klasické
filologii jako vědě. Předpoklady: Studenti mají základní středoškolské znalosti z hlediska jazykového systému.
Mají základní znalosti o systému mateřského jazyka.

KRF/MLU1F Mluvená francouzština 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: dosažení plynulosti v ústním projevu na úrovni B 1.2.
Způsobilosti: Student zvládne konverzační témata v rámci prvních 11 lekcí z učebnice a dovede o nich plynule
hovořit. Předpoklady: Student dovede reagovat na jednoduché otázky, zná základní konverzační obraty.

KRF/MLU2F Mluvená francouzština 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: dosažení plynulosti v ústním projevu na úrovni B 2.1.
Způsobilosti: Student si rozšíří slovní zásobu v rámci konverzačních témat lekcí 12 - 23. Dovede aktivně vést
mluvený dialogický i monologický projev. Dosáhne plynulosti v ústním projevu na úrovni B2.1. Předpoklady:
Student dovede reagovat na jednoduché otázky, dovede hovořit o problematice denního života.

KRF/MORF1 Morfologie 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: umět identifikovat slovní druhy a používat slovesné tvary a jejich mluvnické kategorie v neznámém
textu, provést morfologický rozbor ve francouzštině. V praktickém jazyce dosáhnout gramatické správnosti na
úrovni B2.1 Způsobilosti: Studenti na konci výuky předmětu MORF1 dovedou prakticky používat veškeré
slovesné tvary a určovat jejich gramatické kategorie. Předpoklady: Student má základní znalosti z obecné
lingvistiky a z teorie románských jazyků. Ovládá odbornou terminologii předmětu v češtině a ve francouzštině.

KRF/MORF2 Morfologie 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: umět identifikovat všechny slovní druhy a jejich mluvnické kategorie v neznámém textu, provést mor-
fologický rozbor ve francouzštině. V praktickém jazyce dosáhnout gramatické správnosti na úrovni B2.1
Způsobilosti: Studenti umí identifikovat všechny slovní druhy a jejich mluvnické kategorie v neznámém textu,
provést morfologický rozbor ve francouzštině. V praktickém jazyce dosáhnou gramatické správnosti na úrovni
B2.1 Předpoklady: Studenti úspěšně absolvovali předmět KRF/MORF1 a ovládají morfosyntax slovesa.

KRF/MOR1 Morfologie RJ 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je koncipován jako praktická propedeutika k Morfologii RJ a směřuje k vytvoření základního
povědomí o ruské gramatice v porovnávacím rusko-českém plánu. Jeho cílem je především osvojení časování
sloves (1.a 2. časování) a zvládnutí časování produktivních sloves (1.-5. produktivní třída). Průběžným praktic-
kým procvičováním ve slovních spojeních a krátkých větách si studenti postupně automatizují rovněž skloňování
substantiv a adjektiv (základních typů) a rozšiřují slovní zásobu v ruštině. Pozornost je věnována aktivnímu
ovládnutí základní gramatické terminologie v ruském jazyce. Způsobilosti: Student zvládá na základě již
dříve získaných praktických znalostí teorii základních pojmů ruské morfologie a chápe fungování morfologického
systému v porovnávacím rusko- českém plánu. Předpokládají se teoretické i praktické znalosti v oblasti morfe-
matické struktury slova, derivace, tvoření slov v ruštině; dále pak slovní druhy v ruštině; podstatná jména a
přídavná jména (paradigmatika, přízvukové typy, tvoření aj.); sloveso (základní gramatické kategorie, časování
produktivních sloves.
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Předpoklady: Student prokazuje znalosti základů ruské gramatiky v rozsahu učebnic určených pro SŠ; pro úspěšné
zvládnutí předmětu MOR1 doporučujeme absolvovat předmět JAPRR.

KRF/MOR2 Morfologie RJ 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vyložení dalších morfologických jevů morfologického systému ruštiny v porovnávacím
rusko-českém plánu. Přednášky se zaměřují na okruhy: zájmena (charakteristika, klasifikace), číslovky (cha-
rakteristika, klasifikace, paradigmatika, pravopis, vyjádření hodin, matematické výrazy), slovesa (klasifikace a
časování neproduktivních sloves), příslovce, předložky, spojky, citoslovce, modální slova, morfematický rozbor
věty. Seminář navazuje na přednášky a soustředí se na praktické procvičování morfologických jevů ve srovnáva-
cím rusko-českém plánu. Způsobilosti: Student teoreticky i prakticky zvládá fungování morfologického systému
v rusko-českém porovnávacím plánu, orientuje se v teoretické literatuře, umí definovat základní morfologické po-
jmy probíraných slovních druhů a prakticky zvládá skloňování a časování. Předpoklady: Úspěšné absolvování
předmětu MOR1.

KRF/NASPF Náslechová praxe 2 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D., PhDr. Ema Vyčichlová,
CSc.

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se seznamuje s realitou veřejné školy, vedením hospitačního záznamu a jeho následného rozboru.
Cílem je i příprava na vlastní výstupovou praxi. Způsobilosti: Student ovládá pravidla hospitačního záznamu,
student dokáže klasifikovat činnosti učitele a žáků během vyučování. Student umí provést písemný záznam
náslechové hodiny dle pokynů. Předpoklady: Student má zapsán předmět DID1F.

Podmiňující předměty: KRF/DR1Z

KRF/NASPN Náslechová praxe SŠ - navazující 1 kr. Zp
5 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem náslechové praxe je seznámit studenty s průběhem reálné výuky ruského jazyka na střední škole
a s prostředím střední školy obecně. Náslechová praxe zároveň vede studenty k uvědomované reflexi průběhu
výchovně vzdělávacího procesu a k aplikaci poznatků a základních dovedností získaných v teoretických předmě-
tech.
Před vlastní náslechovou praxí probíhá informační setkání s vyučujícím předmětu, na němž studenti obdrží zá-
kladní instrukce o průběhu praxe, o jejím zaměření, o způsobu vedení písemné dokumentace. Průběh praxe je
reflektován čtverým způsobem: 1) individuálním vyplněním hospitačního záznamu, 2) rozborem hodin s peda-
gogem z praxe také s poukazem na problematiku přípravy učitele na vyučování a na školní agendu, 3) bezpro-
středním rozborem hodin s oborovým didaktikem, 4) závěrečnou skupinovou analýzou celé náslechové praxe na
příslušném předmětu oborové didaktiky (Didaktika ruského jazyka pro SŠ 1) a diskuzí s vyučujícím o možnostech
využití získaných poznatků v dalším studiu.
Ve strukturovaném formuláři k náslechové praxi studenti specifikují charakter navštívené třídy, vymezují cíle
vyučovací hodiny včetně výchovných, zapisují její fáze a organizaci, hodnotí efektivitu jednotlivých aktivit,
vyučovacích metod a forem práce, pozorují využití učebních pomůcek a didaktických prostředků ve vyučování a
reflektují osobnost učitele a žáka ve vyučování, vztah učitel - žák a klima třídy. Cílem hospitací je i příprava na
následující dva tipy pedagogické praxe.
Absolvované hodiny náslechové praxe budou konfrontovány s příklady virtuálních hospitací.
Způsobilosti: Student ovládá pravidla hospitačního záznamu, student dokáže klasifikovat činnosti učitele a
žáků během vyučování. Student umí provést písemný záznam náslechové hodiny dle pokynů. Předpoklady:
KRF/DIDS1

KRF/NASPX Náslechová praxe ZŠ - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem náslechové praxe je seznámit studenty s průběhem reálné výuky ruského jazyka na 2. stupni základní
školy a s prostředím ZŠ obecně. Náslechová praxe zároveň vede studenty k uvědomované reflexi průběhu výchovně
vzdělávacího procesu a k aplikaci poznatků a základních dovedností získaných v teoretických předmětech. Před
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vlastní náslechovou praxí probíhá informační setkání s vyučujícím předmětu, na němž studenti obdrží základní
instrukce o průběhu praxe, o jejím zaměření, o způsobu vedení písemné dokumentace. Průběh praxe je reflektován
čtverým způsobem: 1) individuálním vyplněním hospitačního záznamu, 2) rozborem hodin s pedagogem z praxe
také s poukazem na problematiku přípravy učitele na vyučování a na školní agendu, 3) bezprostředním rozborem
hodin s oborovým didaktikem, 4) závěrečnou skupinovou analýzou celé náslechové praxe na příslušném předmětu
oborové didaktiky (Didaktika ruského jazyka 1) a diskuzí s vyučujícím o možnostech využití získaných poznatků
v dalším studiu. Ve strukturovaném formuláři k náslechové praxi studenti specifikují charakter navštívené třídy,
vymezují cíle vyučovací hodiny včetně výchovných, zapisují její fáze a organizaci, hodnotí efektivitu jednotlivých
aktivit, vyučovacích metod a forem práce, pozorují využití učebních pomůcek a didaktických prostředků ve
vyučování a reflektují osobnost učitele a žáka ve vyučování, vztah učitel - žák a klima třídy. Cílem hospitací je i
příprava na následující dva tipy pedagogické praxe. Absolvované hodiny náslechové praxe budou konfrontovány
s příklady virtuálních hospitací. Způsobilosti: Student ovládá pravidla hospitačního záznamu, student dokáže
klasifikovat činnosti učitele a žáků během vyučování. Student umí provést písemný záznam náslechové hodiny
dle pokynů. Předpoklady: Student má zapsán předmět DIDZ1.

Podmiňující předměty: KRF/DR1Z

KRF/NLRJ Nejnovější ruská literatura 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je podání strukturovaných informací o nejnovějších trendech v současné ruské literatuře od
poloviny 80. let minulého století do současnosti, seznámení s významnými díly současné literatury a jejich analýzu
a interpretaci (nová vlna, postmodernismus, próza ”nulevych”, ženská literatura, postrealismus). Předmět se dále
zaměřuje na překlady nejnovějších děl ruské literatury do češtiny. Způsobilosti: Student získá přehled o současné
literární situaci v Rusku, je schopen interpretovat nejvýznamnější díla ruské literatury.
Předpoklady: Orientace v ruské literatuře 20. století.

KRF/NMFLE Netradiční metody ve výuce FJ jako CJ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student(ka) si utvoří představu o inventáři netradičních přístupů ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka
a uvědomí si, jaké jsou podmínky jejich uvedení do praxe. Způsobilosti: Student(ka)
- dokáže připravit hodinu nebo její část na základě poznatků o principech netradičních přístupů
- umí svou přípravu zrealizovat v hodině NMFLE a popř. během studentské pedagogické praxe
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální a kompetence řešení problémů.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence didaktické, komunikativní, odborně před-
mětové. Předpoklady: Znalosti a dovednosti získané v hodinách didaktiky a v průběhu pedagogické praxe.

KRF/ONRJ Osvojování neznámého jaz. s did. reflexí 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je rozvinutí empatie vůči žákům/studentům, kteří se teprve začínají učit cizí jazyk. Kurz
vede k vcítění se do obtíží žáků - začátečníků, jež mají v počáteční fázi procesu osvojování cizího jazyka, a to
jak na základě nově nabyté zkušenosti se studiem neznámého jazyka, a k pochopení obecných důvodů těchto
obtíží. Primárně jde o didaktickou (sebe)reflexi na základě již získaných znalostí v lingvodidaktice, která se
promítne do studentova portfolia, a zároveň o přenesení příkladů vhodné metodiky pro počáteční fáze výuky
cizího jazyka do vlastní pedagogické praxe. Sekundárně předmět poskytne možnost zvládnout základ dalšího
cizího jazyka. Způsobilosti: Student si osvojí základy pro něj nového cizího jazyka. Na základě tohoto učiva
dokáže provést autoevaluaci a popsat zvolené styly učení. Ovládá základy prognostiky potíží žáků při osvojování
CJ. Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/PBPR Proseminář k bakalářské práci 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je shrnout metody vědecké práce, posílit akademické dovednosti studentů a mentorovat
studenty při procesu tvorby rozsáhlejšího odborného textu (bakalářské práce). Seminář se zaměřuje na vymezení
typů odborných zdrojů v českém a ruském jazyce, nástroje pro vyhledání odborných textů, kritéria pro hodnocení
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kvalitních odborných textů a zdrojů v on-line prostředí, normu citací a poznámkového aparátu, metodiku excerpcí
a konspektů, uplatnění statistických metod, strukturování bakalářské práce, formální náležitosti bakalářské práce
včetně zařazení obrázků a příloh. Poučí studenty o pravidlech odborného stylu. Teoretické poznatky studenti
uplatňují ve vlastním tématu bakalářské práce. V rámci semináře studenti představí teze vlastní bakalářské
práce a průběžné výsledky bádání, vyzkoušejí si modelovou obhajobu bakalářské práce. Pracovní verze textů
jsou korigovány vyučujícím a spolužáky. Způsobilosti: Student navrhne strukturu bakalářské práce. Stanoví
teze,. Kriticky zhodnotí sekundární literaturu. Aplikuje citační normu. Prezentuje srozumitelně výstupy bádání
a obhájí výsledky práce. Předpoklady: KRF/URU

KRF/PCR1 Praktická cvičení jazyková 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu Praktická cvičení jazyková 1 je rozvoj a zkvalitnění všech řečových dovedností, zejména
produktivních na úroveň C1.1, a to ve vybraných tematických okruzích: 1) řízení cizojazyčné výuky v ruském
jazyce a školní praxe (učitel ve třídě, učení pomůcky, organizace školního roku, využití internetu ve škole,
nové tendence ve školství, systém školství v RF), 2) moderní technické a komunikační prostředky, 3) výběrově
historie a současnost ruské kultury (ruští význační vědci a objevitelé, užité umění, tradice odívání), 4) sdělovací
prostředky v RF. Je dbáno na rozšiřování a upevňování aktivní i pasivní, obecné i odborné slovní zásoby.
Studenti trénují dovednost plynného projevu a argumentace v monologické, dialogické řeči a v diskusi, zkvalitňují
prezentační dovednosti. Cvičení pracují s autentickými materiály (audio, video, text) různých žánrů, akcentují
mezipředmětové vztahy a zaměřují se na další rozvoj sociokulturní kompetence studentů nezbytné pro učitele
cizího jazyka.
Způsobilosti: Student zvládá slovní zásobu a je schopen komunikovat o aktuálních tématech současného života
(např.učitel a jeho práce ve škole; moderní technické prostředky, ruská současnost 1).
Předpoklady: Znalost slovní zásoby a schopnost komunikace v rozsahu běžné pro absolventy bakalářského studia.

KRF/PCR2 Praktická cvičení jazyková 2 3 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Milena Rykovská, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu Praktická cvičení jazyková 2 je další rozvoj a zkvalitnění všech řečových dovedností, zejména
produktivních, na úroveň C1.2, a to ve vybraných tematických okruzích. Výběr témat orientovaných na součas-
nou politickou, ekonomickou a kulturní situaci v Rusku je směřován ke zvýšení zájmu o studium reálií dané země
a k rozvoji sociokulturní kompetence studentů nezbytné pro učitele cizího jazyka. Příprava a prezentace cvičných
studijních materiálů (texty, dialogy, cvičení) a práce s autentickými materiály (internetové zdroje, články z novin
a časopisů) je zaměřena na rozvoj aktivní i pasivní, obecné i odborné slovní zásoby. Studenti trénují dovednost
plynného projevu a argumentace v monologické, dialogické řeči a v diskusi, zkvalitňují své prezentační doved-
nosti. Analýzy témat spojených s kulturou (pamětihodnosti Ruska, objekty UNESCO) jsou završeny modelovou
průvodcovskou exkurzí po městě Plzni s historickými výklady studentů. Způsobilosti: Student sí osvojí řečové
dovedností s tematickým zaměřením na vybrané okruhy z ruské kultury a historie, cestování a ruskou současnost
2. Předpoklady: Absolvování předmětů PRAR a PRAR1

KRF/PDCJ Propedeutika didaktiky cizích jazyků 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je teoreticky i prakticky uvést studenty do oborové didaktiky cizích jazyků. Přednášky
vymezují obsah a cíl DCJ, určují její kontext a ukazují aktuální stav vědního oboru. Vysvětlují základní pravidla
řízení cizojazyčné výuky ve školní třídě nebo v zájmovém vzdělávání a objasňují specifika jednotlivých fází tohoto
procesu. Rozlišují dichotomii řečových dovedností a jazykových prostředků v procesu osvojování cizího jazyka.
Přinášejí nástin plánování, průběhu a hodnocení vyučovací hodiny a představují účinné postupy výstavby její
efektivní a vyvážené struktury.
Semináře studentům vštěpují zásady komunikativní a sociokulturní metody ve výuky cizích jazyků v modelových
aktivitách. Seznamují je s dostupnými učebnímu pomůckami pro výuku cizího jazyka (ruštiny) a z názornými
příklady výuky (videohospitace).
Způsobilosti: Student vysvětlí základní pravidla řízení cizojazyčné výuky ve školní třídě nebo v zájmovém vzdě-
lávání a objasní základní strukturu předmětu didaktiky cizích jazyků.
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Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/PLITF Přednáška z literatury 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: umět všestranně analyzovat literární text a zařadit ho do dobového kontextu (jazykově, literárně,
esteticky).
Způsobilosti: Student se orientuje v základních dílech francouzské literatury 19. a 20. století a dovede je kriticky
hodnotit. Předpoklady: Student má základní znalosti o vývoji francouzské literatury.

KRF/PRA Praktický jazyk a reálie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je rozšíření znalostí a prohloubení dovedností ve studovaném jazyce. Způsobilosti: Student(ka)
- dosáhne minimálně úrovně řečových dovedností A2.1 podle SERR pro jazyky
Předpoklady: —

KRF/PRAF1 Praktický jazyk a reálie 1 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: dosažení úrovně řečových dovedností A1.2
Způsobilosti: Student ovládá všechny řečové dovednosti zvládnutím látky v povinné literatuře, rozšířil si aktivní
i pasivní slovní zásobu, získal nové vědomosti z reálií (viz učebnice). Předpoklady: Student ovládá základy
francouzského jazyka.

KRF/PRAF2 Praktický jazyk a reálie 2 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: dosažení úrovně řečových dovedností B1.1
Způsobilosti: Student ovládá všechny řečové dovednosti zvládnutím látky v povinné literatuře, rozšířil si aktivní
i pasivní slovní zásobu, získal nové vědomosti z reálií (viz učebnice). Předpoklady: Student absolvoval předmět
PRAF1.

KRF/PRAF3 Praktický jazyk a reálie 3 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: dosažení úrovně řečových dovedností B1.2
Způsobilosti: Student ovládá všechny řečové dovednosti zvládnutím látky v povinné literatuře, rozšířil si aktivní
i pasivní slovní zásobu, získal nové vědomosti z reálií (viz učebnice). Dosáhl úrovně řečových dovedností B1.2
Předpoklady: Student absolvoval předmět PRAF2.

KRF/PRAF4 Praktický jazyk a reálie 4 3 kr. Zp,Zk
Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: dosažení úrovně řečových dovedností B2.1
Způsobilosti: Student dosáhne úrovně řečových dovedností B2.1 zvládnutím látky v povinné literatuře. Má
rozšířenou slovní zásobu aktivní i pasivní a nové vědomosti z reálií. Předpoklady: Student absolvoval výuku
předmětu PRAF3.

KRF/PRAF5 Praktický jazyk a reálie 5 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Dosažení úrovně praktických dovedností B2.2 Způsobilosti: Student(ka) rozumí hlavním myšlenkám
složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém
oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými
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mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj
názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností. Předpoklady: Student absolvoval
předmět PRAF4.

KRF/PRAR Praktický jazyk a reálie 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjení všech řečových dovedností a jazykových prostředků zvládnutím látky v povinné
literatuře, rozšíření slovní zásoby aktivní i pasivní, získání vědomostí z reálií. Tematicky se výuka zaměřuje na
bezproblémové používání slovní zásoby běžných konverzačních témat - zdvořilostní obraty, rodina, studium,aj.,
praktické zvládnutí základů gramatického systému ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Je kladen důraz
na souběžné rozvíjené řečových dovedností průběžným procvičováním základní slovní zásoby v rozsahu skript
Ruský jazyk pro začátečníky I. (SVOBODOVÁ, J., RYKOVSKÁ, M.)
Student disponuje základními jazykovými kompetencemi v ruském jazyce, má přehled o gramatickém systému
ruského jazyka a základní znalost reálií (základní informace o Ruské federaci, geografie Ruské federace, státní
zřízení apod.). Studenti jsou schopni komunikovat v ruštině, sestavit dialogy na uvedená témata a dosahují
jazykové úrovně dosahují jazykové úrovně B1.1.
Na seminářích studenti aplikují užití lingvistických termínů v ruštině, pronikají do originálních odborných textů,
učí se zásadám odborné práce. Vyhledávají informací v odborných časopisech. lingvistického i edukačního za-
měření, jakož i na lingvistických portálech, zkoušejí různé korektorské nástroje a zorientují se v různých typech
slovníků. Součástí seminářů je výuka transliterace ruské azbuky do latinky. Zvláště je dbáno a vysokou úroveň
seminární práce odevzdané k zápočtu, důsledně je sledována zejména správnost jejích formálních parametrů.
Způsobilosti: Student si upevní a bez problémů používá slovní zásobu běžných konverzačních témat - zdvoři-
lostní obraty, rodina, studium,aj., ovládá ruský grafický systém. Má přehled o ruském gramatickém systému, o
jednotlivých slovních druzích a gramatických kategoriích tak, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu v dalších
navazujících předmětech (PRAR1, PRAR2 apod.)a systematicky si rozšiřovat základní znalosti a řečové doved-
nosti. Předpoklady: Základy jazykových kompetencí v ruském jazyce, přehled o gramatickém systému ruského
jazyka, základní znalost reálií (geografie Ruské federace, státní zřízení apod.)

KRF/PRAR1 Praktický jazyk a reálie 1 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjení komunikativní kompetence v ruštině na středně pokročilé úrovni a seznámení
se základními ruskými reáliemi. V oblasti komunikativní kompetence se výuka zaměřuje na zlepšení výslovnosti v
ruštině, procvičení a zafixování si základních gramatických a pravopisných jevů v mluveném i písemné projevu,
posílení schopnosti vedení souvislejšího monologu a dialogu na témata, jako je zejména životopis, rodina a
rodinné vztahy, volba povolání a studium na VŠ. Student prokazuje zkvalitnění řečových dovedností a rozšiřuje
si slovní zásobu průběžnou četbou (povídky ruských autorů, četba časopisů, denního tisku apod.), student se
dokáže zorientovat v řeči rodilého mluvčího týkající se běžných témat na základě poslechu, orientuje se ve
vybraných ruských dokumentech a formulářích a umí je vyplnit. V oblasti sociokulturní kompetence student
získává základní přehled o tématech, jako je ruská ekonomika, česko-ruské vztahy a osvojí si základní slovní
zásobu daného tématu, seznámí se s vývojem a nejdůležitějšími osobnostmi ruské hudby, výtvarného umění,
divadla a filmu a osvojí si základní slovní zásobu z těchto témat; seznámí se s některými specifiky ruského
vnímání světa. Studenti dosahují jazykové úrovně B 1.1 Způsobilosti: Student prokazuje zkvalitnění řečových
dovedností (výslovnosti, intonace). Předpokládá se schopnost ústního monologického i dialogického projevu v
rozsahu stanovených tematických okruhů (životopis, rodina a rodinné vztahy, volba povolání a studium na
VŠ). Student umí pracovat s překladovými a jinými slovníky, je schopen samostatného písemného projevu v
ruštině a zapojuje se do diskuse k probíraným tématům. Student je rovněž schopen provést rozbor textu v rámci
doporučené četby.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu PRAR.

KRF/PRAR2 Praktický jazyk a reálie 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je rozvíjení řečových dovedností a jazykových prostředků, rozvíjení slovní zásoby a procvičování
gramatických a pravopisných jevů v mluveném i písemném projevu (s přihlédnutím k návaznosti na probíranou
látku v předmětu Morfologie RJ 1); rozšíření vědomostí z reálií, dále rozvíjení povědomí o ruské kultuře (četba
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a rozbor textu v rámci doporučené četby). Výuka se zaměřuje na témata: člověk a jeho zevnějšek, charakterové
vlastnosti, zdraví člověka a lékařská péče. Studenti dosahují jazykové úrovně B2.2. Způsobilosti: Student
prokazuje zkvalitnění všech řečových dovedností, je schopný vést ústní monologický i dialogický projev v rozsahu
stanovených tematických okruhů (člověk a jeho zevnějšek, charakterové vlastnosti, zdraví člověka a lékařská péče).
Student umí pracovat s překladovými a jinými slovníky, je schopen samostatného písemného projevu v ruštině,
zapojuje se do diskuse k probíraným tématům. Dokáže provést rozbor textu v rámci doporučené četby.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu PRAR1.

KRF/PRAR3 Praktický jazyk a reálie 3 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je zkvalitnění řečových i jazykových dovedností; upevnění aktivní i pasivní slovní zásoby
v tématech byt a jeho zařízení, odívání, nákupy a obchodní síť, služby. Osvojení a zautomatizování základních
gramatických a pravopisných jevů v mluveném i písemném projevu; rozšíření vědomostí z reálií a ruské kultury
a schopnost provádět rozbor textu v rámci doporučené četby. Souběžně probíhá procvičování gramatických a
pravopisných jevů v mluveném i písemném projevu (s přihlédnutím k návaznosti na probíranou látku v předmětu
Morfologie RJ 2). Znalosti studentů dosahují jazykové úrovně B2.2.
Způsobilosti: Student prokazuje zkvalitnění řečových i jazykových dovedností; upevněnil si aktivní i pasivní slovní
zásobu v tématech byt a jeho zařízení, odívání, nákupy a obchodní síť, služby. Student si osvojil a zautomatizoval
základní gramatické a pravopisné jevy v mluveném i písemném projevu; rozšířil si vědomostí z reálií a ruské
kultury a je rovněž schopen provádět rozbor textu v rámci doporučené četby.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu PRAR2.

KRF/PRAR4 Praktický jazyk a reálie 4 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je zkvalitnění řečových dovedností, upevnění aktivní i pasivní slovní zásoby; tematicky
se výuka zaměřuje na teoretické i praktické osvojení slovní zásoby a reálií v oblasti stravování, ruské kuchyně,
stolování; dále v tématech město a doprava. Nedílným cílem je osvojení a zautomatizování gramatických a
pravopisných jevů v mluveném i písemném projevu, rozšíření vědomostí z reálií a ruské kultury, schopnost
provést rozbor textu v rámci doporučené četby a pracovat s autentickými materiály (internetovými aj.). Při
studiu lze využít materiály coursware a e-learningové kurzy. E-learningové kurzy zprostředkovávají komplexní
pohled na problematiku dopravy v Rusku (ve srovnávacím aspektu), pozornost je věnována městské dopravě,
železniční, letecké i lodní. Součástí je řada autentických fotografií a práce s nimi, procvičování slovní zásoby
(cvičení lexikálně-gramatického charakteru), rozvíjení povědomí v oblasti ruských reálií - např. moskevské metro,
transsibiřská magistrála, maršrutka atd. Obdobným způsobem je zpracováno téma věnované ruské kuchyni a
stolování, či městu a orientaci v něm.
Studenti dosahují jazykové úrovně C1.1.
Způsobilosti: Student prokazuje zkvalitnění řečových i jazykových dovedností; upevněnil si aktivní i pasivní slovní
zásobu v tématech stravování, ruská kuchyně, stolování; město a doprava. Má zautomatizované gramatické a
pravopisné jevy v mluveném i písemném projevu; rozšířil si vědomosti z reálií a ruské kultury, je schopný provádět
rozbor textu v rámci doporučené četby. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu PRAR3.

KRF/PRAR5 Praktický jazyk a reálie 5 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je zkvalitnění řečových dovedností, upevnění aktivní slovní zásoby v tématech tělesná
výchova a sport, ekologie; komunikace v běžných situacích, schopnosti napsat správně žádost, plnou moc, resumé,
anotaci, blahopřání, vyjádřit soustrast aj. Cílem je rovněž zautomatizování gramatických a pravopisných jevů v
mluveném i písemném projevu, rozšíření vědomostí z reálií a ruské kultury, schopnost pracovat s cizojazyčnými
internetovými zdroji a provádět rozbor autentických materiálů. Výuka se zaměřuje především na procvičování
slovní zásoby formou dialogů, prezentace dílčích problémů studenty, práce s autentickými materiály, poslech
(film) a práce s textem, přičemž aktuální údaje jsou čerpány z různých internetových zdrojů. Studenti dosahují
jazykové úrovně C1.1.
Způsobilosti: Student prokazuje zkvalitnění řečových i jazykových dovedností; zvládl slovní zásobu v tématu
ekologie; umí komunikovat v běžných ústních a písemných situacích (psaní žádosti, blahopřání, dotazník, plná
moc, resumé, anotace aj.); tělesná výchova a sport. Student správně používá gramatická a pravopisná pravidla
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v mluveném i písemném projevu, prokazuje rozšíření vědomostí z reálií a ruské kultury např. prostřednictvím
práce s internetovými zdroji a je schopen provádět rozbor autentických materiálů.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu PRAR4.

KRF/PRCV1 Praktická cvičení z jazyka a reálií 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je rozšíření znalostí o Francii a frankofonních zemích a prohloubení řečových dovedností ve
studovaném jazyce.
Způsobilosti: Student(ka)
- si rozšíří slovní zásobu na úroveň B2.2.
- dosáhne kompetence čtení s porozuměním na úrovni B2.2.
- lépe se orientuje v současném vývoji společnosti ve Francii
Předpoklady: Komunikativní řečové dovednosti na úrovni B2.1.

KRF/PRCV2 Praktická cvičení z jazyka a reálií 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je další rozšíření znalostí o Francii a frankofonních zemích a prohloubení řečových dovedností
ve studovaném jazyce.
Způsobilosti: Student(ka)
- si rozšíří slovní zásobu na úroveň C1.1
- dosáhne kompetence čtení s porozuměním na úrovni C1.1
- lépe se orientuje v současném vývoji společnosti ve Francii
Předpoklady: Komunikativní řečové dovednosti na úrovni B2

KRF/PRE1F Překlad mezi francouzštinou a češtinou 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: umět oboustranně přeložit středně těžký text, teoreticky se orientovat v základní problematice překladu.
Způsobilosti: Studenti se naučí používat překladatelské postupy, pravidla překladu na úrovni morfologické, lexi-
kální, syntaktické a stylistické. Vnímají vliv mezijazykové interference. Naučí se práci se slovníky, elektronickými
slovníky a používat internet při překládání. Předpoklady: Studenti ovládají morfosyntax a aktivní slovní
zásobu na úrovni B1.2.

KRF/PRE2F Překlad mezi francouzštinou a češtinou 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: umět aplikovat osvojená pravidla překladu ze semináře PRE1F v různých typech textů a oboustranně
přeložit středně těžký text, teoreticky se orientovat v základní problematice překladu.
Způsobilosti: Studenti se zdokonalí v přesnosti vypovídající kvality psaného projevu po stránce lexikologické a
stylistické při dodržení pravidel morfologie a syntaxe. Rozšíří si schopnosti používat synonymického vyjadřování.
Student je schopen převádět písemný text výchozího jazyka ve významově ekvivalentní text v jazyce cílovém.
Předpoklady: Studenti ovládají základní překladatelské postupy, dovedou pracovat s elektronickými slovníky a
používat internet v překladatelské práci.

KRF/PXRJS Pedagogická praxe SŠ 2 kr. Zp
10 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem pedagogické praxe je uvést studenty do reálné výuky ruského jazyka na střední škole, rozvinout
jejich pedagogické schopnosti a didaktické dovednosti, směřovat je k aplikaci znalostí a dovedností získaných v
teoretických předmětech pedagogických, psychologických a oborově didaktických a v rámci náslechové praxe.
Studenti si ověřují praktické fungování metod a postupů, které zkoušeli při mikrovyučování, v prostředí reálné
výuky a s věkově adekvátní skupinou žáků. Všestranně se seznamují s praktickým provozem školy a školní
agendou.
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Studenti absolvují přibližně 2 týdny blokové praxe, provedou 10 hodin přímé výuky. Praxe probíhají pod su-
pervizí a jsou několikanásobně reflektovány (prostřednictvím individuálně vyplněných dokumentů, konzultací s
řídícím učitelem praxe, v rozboru s hospitujícím oborovým didaktikem a ve skupinové diskusi na semináři před-
mětu Didaktika ruského jazyka 2). Doporučuje se náslech na hodině u řídícího učitele a hospitace na hodinách
spolužáků (výběrově). Součástí přípravy na pedagogickou praxi jsou i virtuální hospitace.
Svrchovaným cílem předmětu je motivovat studenty k profesní dráze učitele.
Způsobilosti: Student zvládá vést hospitační záznam a provést jeho následný rozbor. Student dokáže připravit
10 vyučovacích jednotek a pod vedením cvičného učitele je v praxi realizovat na ZŠ. Předpoklady: DIDS1

KRF/PXRJZ Pedagogická praxe ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem pedagogické praxe je uvést studenty do reálné výuky ruského jazyka na 2. stupni základní školy,
rozvinout jejich pedagogické schopnosti a didaktické dovednosti, směřovat je k aplikaci znalostí a dovedností
získaných v teoretických předmětech pedagogických, psychologických a oborově didaktických a v rámci náslechové
praxe. Studenti si ověřují praktické fungování metod a postupů, které zkoušeli při mikrovyučování, v prostředí
reálné výuky a s věkově adekvátní skupinou žáků. Všestranně se seznamují s praktickým provozem školy a školní
agendou.
Studenti absolvují přibližně 2 týdny blokové praxe, provedou 10 hodin přímé výuky. Praxe probíhají pod su-
pervizí a jsou několikanásobně reflektovány (prostřednictvím individuálně vyplněných dokumentů, konzultací s
řídícím učitelem praxe, v rozboru s hospitujícím oborovým didaktikem a ve skupinové diskusi na semináři před-
mětu Didaktika ruského jazyka 2). Doporučuje se náslech na hodině u řídícího učitele a hospitace na hodinách
spolužáků (výběrově). Součástí přípravy na pedagogickou praxi jsou i virtuální hospitace.
Svrchovaným cílem předmětu je motivovat studenty k profesní dráze učitele.
Způsobilosti: Student zvládá vést hospitační záznam a provést jeho následný rozbor. Student dokáže připravit
10 vyučovacích jednotek a pod vedením cvičného učitele je v praxi realizovat na ZŠ. Předpoklady: DIDZ 1

Podmiňující předměty: KRF/DR2Z

KRF/RASK Rusko a ruština v akt. svět. kontextu 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit a vysvětlit dění v současném Rusku, ukázat Rusko ve světovém kontextu
a vymezit pozici ruštiny jako světového jazyka. Přednášky se zaměřují na vybrané aktuální okruhy, jako jazy-
ková politika RF, ruština v postsovětském prostoru (rozšířeně oproti předmětu KRF/URU), RF v areálovém
pohledu, mezinárodní geopolitická situace RF, současné konflikty, otázky demokratizace a stratifikace ruské spo-
lečnosti, fenomén ruské emigrace, technologický rozvoj země, vzdělanost atd., a uvádějí je širších a hlubších
historicko-politicko-ideových souvislostí a interdisciplinárních vztahů. Vysvětlují utváření obrazu dané země vů-
bec (národnostní identita, mentální mapování, imagologie). Obsah předmětu je částečně proměnlivý a odvíjí
se od aktuální společenské a politické situace v RF. Předmět zakládá sociokulturní kompetenci a interkulturní
komunikaci studentů. Má být zároveň přípravou a motivací k zahraniční stáži.
Na seminářích studenti prezentují své referáty a pracují s autentickými zpravodajskými a publicistickými texty a
texty precedentními. Provádějí kvantitativní a kvalitativní monitoring českých médií ve vztahu k Rusku a rešerše
ruských zpravodajských portálů. Jsou vedeni k efektivnímu získávání a vyhodnocování informací, učí se práci se
zdroji. Je poukazováno na různost interpretací jedné a téže události. Aktivity na seminářích podněcují kritické
myšlení a zlepšují prezentační dovednosti studentů. Druhotně jsou procvičovány řečové dovednosti v ruštině.
Způsobilosti: Studenti vysvětlí aktuální dění v RF, včetně jazykové situace, v širších souvislostech. Kriticky
pracují se zdroji. Používají tematickou slovní zásobu. Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/REALF Přednáška z francouzských reálií 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: získat přehled o dějinách Francie a základní vědomosti o Francii.
Způsobilosti: Student zná dějiny Francie v přehledu, orientuje se v politicko-ekonomické a kulturní problematice
současné Francie. Předpoklady: Student absolvoval předmět URO a základní kurz praktického jazyka, kde
získal primární informace o francouzských reáliích, na které kurz REALF navazuje.

KRF/RJCJ1 Rusko-český překlad v souvislostech 1 3 kr. Zp
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2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz určený pro prohlubující modul studia ruského jazyka pro vzdělávání je zaměřen především na rus-
kojazyčné studenty s cílem adaptovat je prostřednictvím překladů z ruštiny do češtiny na české prostředí jak
jazykově (zlepšení komunikační kompetence v češtině), tak kulturně (srovnání obou kultur, objasnění širších
kulturních východisek obsažených v převodu textu z jednoho jazyka do druhého). Praktický překlad je zároveň
pojat jako analytická četba srovnávající systém a jednotlivé jevy ruského a českého jazyka a výběrově je doplněn
konfrontačními cvičeními. K překladu jsou vybírány jednak texty, jež studentům usnadní jazykovou orientaci v
jiných předmětech studia (společný základ, pedagogogicko-psychologická tématika), jednak takové texty, které
odrážejí české prostředí a kulturu (bedekry, on-line informace o České republice, rozbor obecnějších českých
tradic z pohledu cizinců, česká literatura v překladu). Práce s texty je východiskem pro procvičování ostatních
řečových dovedností. Čeští studenti v kurzu rozšiřují aktivní i pasivní slovní zásobu v ruštině, konfrontují systém
obou jazyků, korigují projev ruskojazyčných spolužáků v češtině, kriticky zkoumají vlastní kulturu a nahlížejí
na ni z vnějšku a řeší praktické aspekty překladu.
Způsobilosti: Studenti adekvátně přeloží lingvokulturně nasycené texty z ruštiny do češtiny a na jejich základě
poukáží na shody a rozdíly obou kultur. Aktivně užívají tematickou slovní zásobu. Předpoklady: Nejsou
definovány.

KRF/RJCJ2 Rusko-český překlad v souvislostech 2 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je pokračováním Rusko-českého překlad v souvislostech 1. Nadále se soustředí zejména na ruskojazyčné
studenty a zlepšení jejich komunikační kompetence v češtině, a to prostřednictvím překladů textů nasycených
kulturními informacemi v širokém smyslu, jejich srovnávací jazykové analýzy a linvokulturologického rozboru.
K překladu jsou vybírány aktuální texty publicistického a prostě-sdělovacího stylu vztahující se k dění v ČR a
RF a texty z oblastí praktického života (turistika, obchod a služby, úřady, recepty apod.). Zařazeny budou i
texty umělecké literatury (odraz české kultury u ruských autorů, memoáry). Práce s texty je východiskem pro
procvičování ostatních řečových dovedností a pro diskusi. Čeští studenti v kurzu rozšiřují aktivní i pasivní slovní
zásobu v ruštině, konfrontují systém obou jazyků, korigují projev ruskojazyčných spolužáků v češtině, kriticky
zkoumají vlastní kulturu a
nahlížejí na ni z vnějšku a řeší praktické aspekty překladu.
Způsobilosti: Studenti adekvátně přeloží lingvokulturně nasycené texty z ruštiny do češtiny a na jejich základě
poukáží na shody a rozdíly obou kultur. Aktivně užívají tematickou slovní zásobu. Předpoklady: Nejsou
definovány.

KRF/RJD1 Ruský jazyk s didaktikou 1 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do teoretické problematiky fonetiky ruštiny v rusko-českém plánu a vytvořit správné návyky
v oblasti ruské výslovnosti a intonace.
Dosažení jazykové úrovně A1.1.
Způsobilosti: Student se orientuje v problematice fonetického a fonologického systému ruštiny ve srovnání s češti-
nou, vytvořil si správné návyky ruské výslovnosti a intonace, zvládl správné návyky psaní azbuky. Předpoklady:
Elementární dovednost ruského písma a čtení.

KRF/RJD2 Ruský jazyk s didaktikou 2 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvedení do problematiky morfologického systému ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Teoretické i
praktické osvojení paradigmatiky podstaných jmen a časování produktivních sloves; rozvíjení řečových dovedností
průběžným procvičováním základní slovní zásoby (dosažení úrovně A1).
Způsobilosti: Student prokazuje základní znalost fungování morfologického systému ruštiny v porovnávacím
rusko-českém plánu v oblasti paradigmatiky podstaných jmen a časování produktivních sloves(teoretické i prak-
tické osvojení); je schopen komunikovat rusky v běžných situacích a prokazovat rozvoj řečových dovedností
(úroveň A1).
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Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu RJD1.

KRF/RJD3 Ruský jazyk s didaktikou 3 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Základní znalost fungování morfologického a lexikálního systému v porovnávacím rusko-českém plánu.
Zvládnutí paradigmatiky přídavných jmen, zájmen, časování neproduktivních sloves (výběrově). Mít základní
znalosti z lexikologie se zaměřením na diferenciaci slovní zásoby a její obohacování. Dosažení jazykové úrovně
A1.2.
Způsobilosti: Student prokazuje základní znalost fungování morfologického a lexikálního systému v porovnávacím
rusko-českém plánu;, zvládá paradigmatiku přídavných jmen, zájmen, časování neproduktivních sloves (výbě-
rově). Student má základní znalosti z lexikologie se zaměřením na diferenciaci slovní zásoby a její obohacování.
Dosahuje jazykové úrovně A1.2.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu RJD2.

KRF/RJD4 Ruský jazyk s didaktikou 4 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Pochopit základní principy fungování systému spisovné ruštiny v kontrastivním česko-ruském plánu. Rozšířit
si řečové dovednosti v rozsahu předepsané literatury. Dosažení jazykové úrovně A2.1.
Způsobilosti: Student prokazuje pochopení základních principů fungování systému spisovné ruštiny v kontrastiv-
ním česko-ruském pohledu. Je schopný ústně i písemně komunikovat v běžných situacích (v rozsahu předepsané
literatury). Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu RJD3.

KRF/RJD5 Ruský jazyk s didaktikou 5 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Získání povědomí o ruské historii a kultuře.
Seznámení se základními díly ruské dětské literatury.
Dosažení jazykové úrovně A2.
Způsobilosti: Student se orientuje v ruské dětské literatuře, dokáže s ní pracovat. Ovládá jazykové prostředky
a řečové dovednosti v rozsahu předepsaných skript. Dosáhne jazykové úrovně A2. Předpoklady: Absolvování
předcházejících předmětů (RJD1-RJD4).

KRF/RJD6 Ruský jazyk s didaktikou 6 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Dosažení jazykové úrovně A2.2. Lingvistické a psychologické základy didaktiky RJ jako CJ
Způsobilosti: Student ovládá RJ na úrovni A2/2. Orientuje se v metodách a postupech výuky jazyka pro nižší
třídy ZŠ. Zvládá přípravu vyučovací jednotky a její realizaci. Předpoklady: Zvládnutá úroveň A1 a A2/1 pro
RJ podle SERR.

KRF/RJD7 Ruský jazyk s didaktikou 7 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Přednáška z didaktiky: Prohloubení metodických postupů ve výuce ruštiny pro mladší školní věk. Možnosti
využití nových technologií ve výuce ruštiny.
Cvičení: Nácvik a procvičování jazykových prostředků a řečových dovedností v rozsahu předepsané literatury.
Výuka podle učebnice Pojechali má dvojí účel: primární výuku jazyka a zároveň názorné předvedení práce s
učebnicí pro děti mladšího školního věku, tč. doporučenou MŠMT.
Cíl: Dosažení jazykové úrovně B1.1.
Způsobilosti: Student dokáže aplikovat teoretických vědomostí v přípravě na vyučovací jednotku. Dokážet na
základě teoretických znalostí tvořit nové výukové aktivity. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KRF/RJD8 Ruský jazyk s didaktikou 8 2 kr. Zp
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Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Schopnost přípravy vyučovací jednotky v počáteční fázi výuky ruského jazyka s využitím různých forem
práce s učebnicí ”Pojechali”. Evropské jazykové portfolio.
Dosažení jazykové úrovně B1.
Způsobilosti: Student je schopný provést připravu vyučovací jednotky v počáteční fázi výuky ruského jazyka s
využitím různých forem práce s učebnicí ”Pojechali”. Má základní představu o Evropském jazykovém portfoliu
a jeho využití v předmětu ruský jazyk. Dosahuje jazykové úrovně B1.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu RJD7.

KRF/RJRK Ruský jazyk a řečová kultura 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je zvýšení úrovně teoretického i praktického zvládnutí současné ruštiny v jejích různých sférách
jejího užití, a to v ústní i písemné řeči. Přednášky vykládají termíny a pojmy, jako jazyk a řeč, současný
spisovný jazyk, jazyková norma a její varianty, ortoepické, lexikální, morfologické a syntaktické normy současné
ruštiny. Analýza jazykových norem různého typu se opírá o aktivní procesy probíhající v současném ruském
jazyce. Na seminářích studenti pracují s různými druhy slovníků. Analyzují jazykové normy, rozlišují varianty
normy, identifikují narušení jazykových norem. Upevňují své návyky produkce kohezních, správně vystavěných
monologických textů na různá témata a také dialogických textů vystavěných v souladu s komunikačním záměrem
a komunikační situací. Prezentují takový text (desetiminutový ústní projev) na vybrané téma a zdokonalují své
rétorické dovednosti. Způsobilosti: Studenti používají současnou ruštinu v různých sférách jejího užití, a to
v ústní i písemné řeči. Analyzují jazykové normy různého typu. Popíší aktivní procesy probíhající v současném
ruském jazyce. Předpoklady: Úroveň ruského jazyka C1, penzum teoretických a praktických znalostí z předmětů
předchozího studia.

KRF/RLIT1 Ruská literatura 19. století 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na získání přehledu o vývoji ruské literatury XIX. století (sentimentalismus, prero-
mantismus, romantismus, naturální škola, realismus, moderna) se zdůrazněním mimořádného významu literatury
tohoto období v dalších oblastech společenského a politického života v carském Rusku. Akcentován bude jak
imanentní vývoj, tak vnější vlivy, které ho poznamenaly. V návaznosti na poznatky získané v předmětu Literární
propedeutika bude předmět zaměřen na rozvíjení schopnosti vidět jednotlivé fenomény v širších souvislostech.
Na seminářích studenti pod vedením vyučujícího čtou, analyzují a interpretují originální texty umělecké litera-
tury a prezentují referáty. Způsobilosti: Student se dokáže orientovat v literatuře 19. století, umí přečíst a
interpretovat kratší text v ruském jazyce, prezentovat zvolené téma na semináři. Předpoklady: Předpokladem
zvládnutí tohoto kurzu je úspěšné absolvování předmětů Literární propedeutika a Úvod do studia literatury.

KRF/RLIT2 Ruská literatura 20. století 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na získání přehledu o komplikovaném procesu vývoje ruské literatury XX. století
od tzv. stříbrného věku (90. léta XIX. st. - 10. léta 20. st.) do období ”perestrojky” (1985) s ohledem na
přehodnocovací tendence tohoto vývoje. Sledovány budou vztahy politiky, ideologie a umění, působení cenzury
a autocenzury, fenomény emigrace a ”vnitřní emigrace” a normativní kritiky. V návaznosti na poznatky získané
v předmětu Literární propedeutika bude předmět zaměřen na rozvíjení schopnosti vidět jednotlivé fenomény v
širších souvislostech. Na seminářích studenti pod vedením vyučujícího čtou, analyzují a interpretují originální
vybrané vybrané umělecké texty daného období a prezentují referáty. Způsobilosti: Student se dokáže orientovat
v literárním kontextu 20. století, je schopen interpretovat základní díla tohoto období. Předpoklady: Úspěšné
zvládnutí předmětu Ruská literatura 19. století.

KRF/RLKT1 Ruská literatura v kulturním kontextu 1 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na získání přehledu o specifice vývoje ruské literatury XIX. století ve srovnání s lite-
rárním vývojem v zemích západní Evropy. Akcentována je těsná spjatost ruské literatury s historicko-politickým
vývojem carského Ruska, a fakt, že ruská literatura řešila úkoly, které v západní Evropě byly předmětem zkou-
mání jiných oblastí společenského vědomí. Pozornost je rovněž věnována propojení ruské literatury s filosofií
a náboženstvím. Cílem předmětu je prokázat, že znalost díla významných spisovatelů ruské literatury (Do-
stojevskij, Gogol, Puškin) do značné míry umožňuje postihnout mnohé zákonitosti vnitřního vývoje Ruska.
Způsobilosti: Student se dokáže orientovat v ruské literatuře 19. a 20. století, dokáže vřadit tvorbu významných
ruských spisovatelů do evropského literárního kontextu. Předpoklady: Na základě znalostí vývojových tendencí
ruské literatury 19. a 20. století prokázat schopnost zařazení ruské literatury do evropského kontextu.

KRF/RLKT2 Ruská literatura v kulturním kontextu 2 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na získání přehledu o zvláštnostech vývoje ruské (sovětské) literatury XX. století v
širším kulturním a společenském kontextu a kontextu vývoje světové literatury. Pozornost je věnována proble-
matice rozdělení literatury a umění na oficiální, exilovou, a literaturu ”vnitřní emigrace”, otázkám negativního
působení cenzury a autocenzury, závislosti literatury a umění na ideologii, normativní kritice. Předmět je rovněž
zaměřen na objektivní zhodnocení fenoménu socialistického realismu, vznik undergroundu a samizdatu. Ak-
centována je také problematika odlišnosti přístupu k literatuře ruské kritiky a západní sovětologie, recepci děl
ruských sovětských spisovatelů v Evropě (Bulgakov, Šolochov, Gorkij). Sledována je proměna literární situace v
Rusku po r. 1985 v období ”perestrojki”, která je důsledkem politicko-ekonomických změn v ruské společnosti a
sledovány jsou nejnovější posuny a trendy v ruské literatuře (postmoderna, postrealismus).
Na seminářích studenti prezentují tvorbu jednoho autora v širších kulturních souvislostech a pod metodickým
vedením vyučujícího rozpracovávají didaktický návrh na uvedení daného autora ve výuce ruského jazyka na SŠ
s důrazem na splnění základních cílů práce s literárním textem na hodinách cizího jazyka (cíl jazykový, kulturní,
výchovně-vzdělávací, cíl porozumění uměleckému textu).
Způsobilosti: Student se dokáže orientovat v ruské literatuře 19. a 20. století, dokáže vřadit tvorbu významných
ruských spisovatelů do evropského literárního kontextu. Předpoklady: Na základě znalostí vývojových tendencí
ruské literatury 19. a 20. století prokázat schopnost zařazení ruské literatury do evropského kontextu.

KRF/RSF1F Rozbor současné francouzštiny 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: znát kód současné mluvené francouzštiny, a tím mj. získat nadhled nad pojmem ”chyba”. Naučit se
analyzovat text po stránce gramatické, lexikální a stylistické.
Způsobilosti: Student zvládne kód současné mluvené francouzštiny, umí rozpoznat odchylku od normy a chybu.
Naučí se analyzovat text po stránce gramatické, lexikální a stylistické.
Předpoklady: Student již ovládá morfosyntax textu: textové modifikace syntaktických konstrukcí, koreference,
konektory, textové orientátory, funkční větnou perspektivu, časoprostorové struktury textové a mimotextové,
lexikální kohezi a další. Popis textu jako komunikátu. Dovede aplikovat tyto znalosti na interpretaci čteného
textu a produkci psaného textu. Má osvojenou gramatickou kompetenci na úrovni B2.2. a jednotlivé textové
strategie.

KRF/RSF2F Rozbor současné francouzštiny 2 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: znát kód současné mluvené francouzštiny, a tím mj. získat nadhled nad pojmem ”chyba”. Naučit se
analyzovat text po stránce gramatické, lexikální a stylistické. Osvojit si jazykovou kompetenci na úrovni C.1 a
jednotlivé textové strategie.
Způsobilosti: Student zvládne kód současné mluvené francouzštiny, umí rozpoznat odchylku od normy a chybu.
Naučí se analyzovat text po stránce gramatické, lexikální a stylistické.
Student dosáhne úrovně písemného a mluveného projevu monologického B2.2.
Předpoklady: Student úspěšně absolvoval předměty SGTF a RSF1F.

KRF/RUS Ruský jazyk 7 kr. Zp,Zk
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Cvičení 6 [hod/týd]

Mgr. Jiřina Svobodová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem intenzivního kurzu praktického jazyka určeného pro studenty, kteří si zvolili ruštinu jako vedlejší
sloup, je vyrovnání úrovně znalostí a dovedností se studenty hlavního sloupu, a to zejména v praktickém jazyce
(na úroveň A 2.1 podle SERRJ). V předmětu je zopakována látka od samých začátku, jsou osvojovány jazykové
prostředky v rozsahu povinné literatury (plynulé čtení a psaní v azbuce, tematická a atematická slovní zásoba
nejméně v rozsahu povinné studijní literatury, základní znalosti ruské gramatiky: a) skloňování substantiv podle
vzorů, b) časování sloves: první a druhé časování, časování zvratných sloves; výběrově časování neproduktivních
sloves, praktické osvojení tvoření a použití rozkazovacího způsobu a slovesného vidu, c) skloňování a 2. stupeň
adjektiv, zájmena osobní a přivlastňovací).
Způsobilosti: Student zná a bez problémů používá ruský grafický systém, osvojí si a upevní základní lexikální,
gramatické a syntaktické jazykové prostředky ruského jazyka v rozsahu předepsané literatury (skloňování pod-
statných a přídavných jmen, časování sloves, zájmena, číslovky, příslovce apod.), zvládá běžné komunikativní
situace. Předpoklady: Předmět není určen pro studenty programu Interstud.

KRF/SFLF Současná francouzsky psaná literatura 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cíl: Studenti se dovedou otientovat v současné frankofonní a francouzské literatuře.
Způsobilosti: Student se seznámí s posledními vývojovými tendencemi ve francouzské literatuře, s kontaktem
kultur a civilizací, s frankofonií v literární oblasti a s literaturou severní Afriky, s kanadskou francouzsky psanou
literaturou a s belgickou literaturou. Předpoklady: Student se orientuje ve vývoji francouzské literatury.

KRF/SGTF Stylistika a gramatika textu 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Pochopit, co je textová rovina jazyka: vztah k mimojazykové skutečnosti a problematika reference.
Získat teoretický základ pro analýzu textu po stránce formální (lingvistické) a obsahové (komunikační). Dovede
aplikovat tyto znalosti na interpretaci čteného textu a produkci psaného textu. Výuka je zaměřena především
na praktické zvládnutí redakce textu ve francouzštině. Osvojit si gramatickou kompetenci na úrovni B2.2. a
jednotlivé textové strategie. Způsobilosti: Student pochopí, co je textová rovina jazyka: vztah k mimojazykové
skutečnosti a problematika reference. Získá teoretický základ pro analýzu textu po stránce formální (lingvistické)
a obsahové (komunikační). Bude umět aplikovat tyto znalosti na interpretaci čteného textu a produkci psaného
textu. Osvojí si gramatickou kompetenci na úrovni B2.2. a jednotlivé textové strategie. Předpoklady: Student
absolvoval bakalářské studium francouzského jazyka.

KRF/SKVR Sociokulturní aspekty ve výuce RJ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vyložit a diskutovat sociokulturní aspekty ve výuce RJ v celé jejich rozmanitosti a šíři,
tj. ve smyslu sociokulturního přístupu a lingvokulturologie jako takových (vymezení pojmů, vývoj disciplíny),
ve smyslu vyučovací metody CJ (analýza učebnic, praktická cvičení, práce s autentickými materiály, frazeologie,
průřezová témata a klíčové kompetence) i s ohledem na edukační realitu (etnická heterogenita ve třídě). Před-
nášky představí integraci poznatků jiných vědních disciplín do výuky RJ (antropologie, sociologie, imagologie).
Cílem předmětu je zároveň formování vlastní sociokulturní kompetence studentů (interkulturní inteligence) a
nácvik dovednosti formovat sociokulturní kompetenci u žáků/studentů. Na seminářích studenti diskutují nad
probíranou problematikou a prezentují referáty. Součástí seminářů je reflexe aktuálního dění v RF- řízená pří-
padová studie mezikulturní komunikace, návrhy na didaktické zpracování. Způsobilosti: Studenti vysvětlí
pojmy spojené se sociokulturním přístupem ve výuce cizího jazyka. Vytipuje vhodná témata a textový a jiný
materiál pro výuku ruského jazyka na střední škole a didakticky ho zpracuje. Předchází diskomunikaci a rozvíjí
interkulturní komunikaci. Předpoklady: DIDS1, DIDS2, DIDS3

KRF/SLRJS Vybrané kapitoly ze světové literatury 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: V úvodu do problematiky bude vymezen pojem ”světová literatura” ve vztahu k národním literaturám.
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí o světové literatuře; charakterizována bude Bible jako inspirační
zdroj světové literatury (odraz biblických témat, motivů, uměleckých prostředků, žánrů) v některých dílech
(Dante: Božská komedie, Goethe: Faust, Dostojevskij: Bratři Karamazovi, Bulgakov: Mistr a Markétka); dále
bude pojednána filosofie existencionalismu a její odraz v literatuře (Sartre, Camus), existenciální motivy lite-
ratuře (Kafka, Pasternak, Coehlo); vysvětleny budou základní principy modernismu (Joyce, T. Mann, Bělyj).
Způsobilosti: Student zná stěžejní díla evropské literatury a dokáže je interpretovat. Předpoklady: Základní
orientace v kontextu ruské a české literatury, zájem o danou problematiku.

KRF/SRLT Stará ruská literatura a folklór 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přednášky vykládají specifika ruské lidové slovesnosti (přehled žánrů ruského folklóru, charakteristika
lidové pohádky, legend, bylin a drobných slovesných útvarů). Podávají přehled o staré ruské literatuře jak
v chronologickém, tak v žánrovém pojetí (periodizace staré ruské literatury, církevní literatura, apokryfy a
hagiografie, orátorské žánry, didaktické žánry, letopisy, vojenské ”pověsti” s důrazem na Slovo o pluku Igorově,
chožděnija, povídky 16. a 17. století) a vymezují zvláštnosti staroruského písemnictví (jeho roli, poetiku, vztah
k autorství, k fikci, k symbolu, fenomén přejímání atd.). Vysvětlují vznik písemnictví na Rusi. Srovnávají znaky
staré, klasické a moderní ruské literatury. Odhalují stopy staroruské literatury v pozdějších literárních památkách
i v současné ruské umělecké literatuře. Vztahují starou ruskou literaturu k jiným druhům umění. Vedou k
prohloubení znalostí o historickém vývoji Ruska do 18. století a jeho duchovní kultuře.
Na seminářích studenti čtou a interpretují originální umělecké texty, analyzují doprovodný obrazový materiál a
prezentují vlastní referáty. Porovnávají různé překlady staroruské literatury do češtiny.
Způsobilosti: Student se umí orientovat v historii Ruska od jeho založení, zná základní literární památky jed-
notlivých období staré ruské literatury. Předpoklady: KRF/LPR, KRF/RLIT1

KRF/STXF Syntax 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: umět určit větné vztahy, větné členy a druhy vět podle různých kritérií a aktivně ovládat větné modely.
Způsobilosti: Studenti umí určit větné vztahy, větné členy a druhy vět podle různých kritérií a aktivně ovládají
větné modely. Dovedou analyzovat větu a souvětí. Dosáhnou gramatické správnosti psaného a mluveného projevu:
B2.2 Předpoklady: Studenti úspěšně absolvovali předměty MORF1, MORF2.

KRF/STYL Stylistický seminář 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na stylistiku jako vědní obor, na klasifikaci ruského spisovného jazyka na jednotlivé
funkční styly, slohové postupy, metody a žánry a výběr jazykových prostředků ve funkčních stylech - neutrální,
knižní a hovorové výrazy, neologizmy a archaizmy, výrazy slangové, termíny apod. Důraz je kladen na správné
použití slova, slovního spojení, větné konstrukce v určitém textu, na odstraňování chyb ve slučitelnosti slov
do slovních spojení, na používání stylisticky zabarvených slov. Předmět je koncipován převážně jako seminář,
proto je důraz kladen také na osvojení jednotlivých útvarů a žánrů zejména administrativního, jednacího a
odborného stylu (životopis, strukturovaný životopis, žádost, plná moc, reference, doporučení, teze, konspekt,
anotace, referát, sdělení). Způsobilosti: Student se orientuje v problematice stylistiky ruského jazyka, rozlišuje
jednotlivé funkční styly a umí je odlišit, dovede správně používat jazykové prostředky zejména v odborném a
jednacím stylu. Předpoklady: Absolvování předmětů: fonetika a fonologie, lexikologie ruského jazyka, morfologie
ruského jazyka.

KRF/SYNR Syntax RJ 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurz poskytuje teoretický výklad o skladbě ruského jazyka a praktické procvičení znalostí na autentickém
textovém materiálu. Přednášky objasňují pojmy, jako syntaktická jednotka, predikace, koordinace, determinace,
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vykládají systém větných členů, typy syntaktických vztahů ve slovním spojení, větě jednoduché a v souvětí,
principy klasifikace vět atd. Studenti se nejen seznamují s teoretickým materiálem, ale učí se kriticky hodno-
tit různorodé přístupy, interpretace a systém klasifikací vlastní různým ruským a českým syntaktikům. Cílem
seminářů je praktická syntaktická analýza slovního spojení, věty jednoduché, souvětí a mnohačlenné věty a
také osvojení a zautomatizování větných struktur typických pro ruštinu. Způsobilosti: Student zvládne zá-
kladní problematiku tradiční a novodobé syntaxe, osvojí si a zautomatizuje větné struktury typické pro ruštinu,
provede syntaktický rozbor věty a souvětí, dosáhne gramatické správnosti psaného a mluveného projevu B2.2.
Předpoklady: Praktická i teoretická znalost ruského tvarosloví v porovnávacím rusko-českém plánu.

KRF/SYN1R Syntax RJ 1 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Jednosemestrální kurz poskytuje studentům základní informaci o předmětu skladby (slovní spojení, věta,
text) a seznamuje je s větnými členy, se syntaktickými vztahy mezi nimi, s konstituujícími vztahy uvnitř věty
jednoduché i souvětí, rovněž i v plánu srovnávacím. Cílem je osvojení a zautomatizování větných struktur
typických pro ruštinu. Dosažení gramatické správnosti psaného a mluveného projevu: B2.2.
Způsobilosti: Student zvládne základní problematiku tradiční a novodobé syntaxe, osvojí si a zautomatizuje větné
struktury typické pro ruštinu, provede syntaktický rozbor věty a souvětí, dosáhne gramatické správnosti psaného
a mluveného projevu B2.2. Předpoklady: Praktická i teoretická znalost ruského tvarosloví v porovnávacím
rusko-českém plánu.

KRF/SZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KRF/SZBF Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KRF/BAKF

KRF/SZBR Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se koná v rozsahu povinných předmětů daného oboru.
Cílem je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KRF/BAKR

KRF/SZZRJ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru ruský jazyk daného
studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absol-
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vováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do
vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KRF/TSD Text. Styl. Diskurs. 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Gigla Dzhyndzholiia možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základních okruhů textové lingvistky, vysvětlit jim obsah pojmů
”styl”, ”text” a ”diskurs” a rozvinout jejich dovednost stylistické analýzy, textové analýzy a analýzy diskursu.
Přednášky se zabývají předmětem a základními pojmy stylistiky, systémem funkčního stylového rozvrstvení
spisovné ruštiny, stylovými vlastnostmi jazykových jednotek. Definují text a poukazují na rozmanitost jeho
chápání, vymezují textotvorné kategorie, strukturu textu, mezitextové vztahy a intertertextualitu. Objasňují
pojem ”diskurs” a zabývají se různými přístupy k jeho interpretaci, určují strukturu diskurzu, vtah diskursu ke
stylu a textu. Na seminářích se studenti seznamují s konkrétními příklady stylistické analýzy textu a pronikají
do metodiky analýzy diskurzu.
Způsobilosti: Student definuje ”text”, ”styl” a ”diskurs”, analyzuje konkrétní text dle probíraných kritérií. Před-
poklady: úroveň ruského jazyka C1

KRF/TXT Textologie 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si strukturování textu, jeho kategorií, ontologických příznaků a žánrovo-
stylistických specifik. Předmět je propedeutikou ke zvládnutí dovednosti analýzy textu a také vede studenty
k tvorbě správně vystavěných textů, zejména odborných, jež budou psát v průběhu dalšího studia. Přednášky
vymezují text jako předmět lingvistického zkoumání, poukazují na mnohoznačnost chápání pojmu ”text”, de-
finují kategorie formující text. Dále vysvětlují pojmy, jako podtext, koheze a modalita textu, intertextualita a
hypertext. Na seminářích se studenti učí analyzovat konkrétní texty dle různých hledisek, zejména žánrových a
stylistických (odborný, publicistický, administrativní a umělecký text, filmový text), strukturovat text a dekódo-
vat informace v něm obsažené. Způsobilosti: Student definuje ”text”, analyzuje konkrétní text dle probíraných
kritérií. Předpoklady: Úroveň jazyka B1.

KRF/UP1 Teorie a praxe umělec. překladu 1 - RJ 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na informace o obecné problematice překladatelské práce jako pomezní disciplíny zasa-
hující do oblasti jazykové i literárněvědné, o dějinách překladu (věrnost překladu, překlad volný) a osobnostech
významných českých představitelů teorie překladu (J. Levý, B. Ilek a jiní). Cílem výuky je také seznámení s
etapami překladatelské práce a možnostmi využívání různých typů slovníků (překladové, výkladové, frazeolo-
gické a jiné). V rámci předmětu bude ilustrována poplatnost překladu době svého vzniku na příkladu překladu
románu L. Tolstého Anna Karenina a románu M. Bulgakova Mistr a Markétka. Způsobilosti: Student umí za
pomoci slovníků přeložit klasický umělecký text. Předpoklady: Úspěšné absolvování všech povinných předmětů
v prvních třech semestrech bakalářského programu.

KRF/UP2 Teorie a praxe umělec. překladu 2 - RJ 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jana Sováková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět v návaznosti na UP1 je zaměřen na seznámení s možnostmi výběru stylistických prostředků
využívaných v procesu překládání uměleckého textu v oblasti morfologie (např. novotvary), lexikologie (argot,
dialekt) a syntaxe (např. možnosti překladu přechodníků). Akcentována bude problematika mnohovýznamových
výrazů, frazeologismů, slovních hříček, bezekvivalentní lexiky, překladu vlastních jmen a názvů. Způsobilosti:
Student dokáže s pomocí slovníků přeložit moderní umělecký text. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu
UP1.

KRF/URO Úvod do romanistiky 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíl: Cílem výuky je uvedení do teoretického studia románských jazyků a zejména francouzského jazyka a
seznámení s francouzskou lingvistickou terminologií. Na konci kurzu by měl student mít přehled o romanistické
lingvistické problematice, o vývoji romanistické lingvistiky a o lingvistickém charakteru francouzštiny a ostatních
románských jazyků.
Způsobilosti: Studenti získají základní přehled o románských jazycích, především o francouzštině (o vzniku,
vývoji a současném stavu) a o teoretických přístupech s přehledem základní literatury a pomůcek ke studiu.
Předpoklady: Předpokládají se základní znalosti na úrovni středoškolského učiva.

KRF/URU Úvod do studia ruského jazyka 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz uvádí studenty do teoretického studia ruského jazyka, seznamuje je s ruskou lingvistickou terminologií,
zařazuje ruštinu do širších slavistických a východoslovanských souvislostí a představuje vybraná témata obecné
jazykovědy. Přednášky vybavují studenty základními vstupními znalostmi, které potřebují pro další studium
ruštiny, a to v synchronním i diachronním
pohledu (jazyk jako systém, centrum a periferie jazyka, pojetí jazykových plánů, teorie znaku, jazyk a řeč,
funkce jazyka, klasifikace jazyků s aplikací na ruštinu, stratifikace jazyka, klasifikace lingvistických disciplín,
pojem aplikované lingvistiky, vývoj rusistiky a čelní představitelé oboru ruští a čeští, historické etapy vývoje
ruštiny, azbuky a vznik slovanského písemnictví, jazyky RF, jazyková politika RF, ruština ve světě).
Na seminářích studenti aplikují užití lingvistických termínů v ruštině, pronikají do originálních odborných textů,
učí se zásadám odborné práce. Vyhledávají informací v odborných časopisech. lingvistického i edukačního za-
měření, jakož i na lingvistických portálech, zkoušejí různé korektorské nástroje a zorientují se v různých typech
slovníků. Součástí seminářů je výuka transliterace ruské azbuky do latinky. Zvláště je dbáno a vysokou úroveň
seminární práce odevzdané k zápočtu, důsledně je sledována zejména správnost jejích formálních parametrů.
Způsobilosti: Student má ucelený přehled o rusistické lingvistické problematice a o vývoji i současném stavu
ruštiny ve srovnání s češtinou. Získává shrnující přehled, na který pak navazují další předměty, které jednotlivé
poznatky prohlubují. Zná základní literaturu a pomůcky k teoretickému studiu ruštiny, jazykovědnou termino-
logii, hlavní představitele rusistiky a jejich dílo.
Předpoklady: Předpokládá se znalost jazyka (B1) v ústní i písemné formě (přednášky jsou vedeny v ruštině).

KRF/VFJ Vývoj francouzského jazyka 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Získat základní poznatky o historickém vývoji francouzského jazyka.
Způsobilosti: Studenti získají základní poznatky o historickém vývoji francouzského jazyka od lidové latiny až
po současnou dobu a základní přehled o francouzských dialektech. Předpoklady: Studenti absolvovali předmět
Úvod do romanistiky a mají základní teoretické znalosti o francouzském jazyce.

KRF/VJK Vedení jaz.kroužku s ped. konzultací 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vidění souvislostí v procesu učení se/vyučování; zajištění návaznosti vyučovacích hodin a možnosti hlubšího
poznání žáků (výhoda oproti současnému modelu studentských pedagogických praxí). Způsobilosti: Student(ka)
bude moci lépe sledovat návaznost vyučovacích hodin, lépe pozná žáky. Celkově tedy získá hlubší povědomí o
provázanosti všech činitelů vyučování.
Předpoklady: Aktivní účast ve výuce didaktiky francouzštiny.

KRF/VJR Všestranný jazykový rozbor 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je upevnění znalostí o lingvistických pojmech vztahujících se ke všem rovinám jazykového
systému, zafixování specifik fungování všech typů jazykových jednotek a jejich vzájemných vztahů. Studenti
zobecňují své dosavadní vědomosti o různých plánech jazyka (fonetickém, lexikálním, morfologickém, syntak-
tickém a o stylu) a zdokonalují dovednost komplexní lingvistické analýzy. Všestranný rozbor textu je zvolen



354

jako nejefektivnější metoda systematizace odborných znalostí a jako důležitá fáze přípravy ke státní závěrečné
zkoušce z ruského jazyka. Důraz je kladen na práci s konkrétními autentickými texty umožňujícími průřezově
zopakovat teoretické základy jednotlivých lingvistických disciplín a lingvistickou terminologii. Cílem kurzu je
zároveň zformování návyků monologického projevu v rámci odborného stylu.
Způsobilosti: Student zvládne problematiku všestranného jazykového rozboru, tzn. rozboru, zahrnujícího všechny
jazykové roviny v jejich vzájemných vztazích, a to na úrovni věty. Předpoklady: Teoretická i praktická znalost
jazykovědné tematiky fonetické, pravopisné, morfologické a syntaktické.

KRF/VRT Všestranný rozbor textu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Liudmila Valová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je rozvinutí dovednosti všestranné analýzy textu. Kurz prohlubuje dosavadní vědomosti stu-
dentů o jazykovém systému ruštiny, upevňuje a zobecňuje jejich znalosti o lingvistických pojmech vztahujících
se ke všem rovinám jazykového systému (fonetické, lexikální, morfologické, syntaktické, stylistické). Zejména je
vede od izolovaného výkladu o jednotlivých jazykových jednotkách k jejich ucelené interpretaci v rámci textu a k
proniknutí do hlubinné struktury textu. Na základě komplexní jazykové analýzy na úrovni textu studenti zvyšují
svou gramatickou a stylistickou vnímavost, opakují lingvistickou terminologii a obohacují svou slovní zásobu.
Daný způsob analýzy rozvíjí předpoklady vědeckého myšlení, fundovaného přístupu k hodnocení jazykových
jevů a k hlubšímu porozumění studovanému jazyku. Všestranný rozbor textu je zvolen také jako nejefektivnější
metoda systematizace odborných znalostí a jako důležitá fáze přípravy ke státní závěrečné zkoušce z ruského ja-
zyka. Způsobilosti: Student zvládne problematiku všestranného jazykového rozboru, tzn. rozboru, zahrnujícího
všechny jazykové roviny v jejich vzájemných vztazích, a to na úrovni věty i textu.
Předpoklady: Teoretická i praktická znalost jazykovědné tematiky fonetické, pravopisné, morfologické a syntak-
tické.

KRF/XXFRF Francie 20. století 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíl: Pochopit problémy současné Francie, její politické a kulturní dění, na pozadí jejího vývoje ve 20. století.
Způsobilosti: Studenti budou chápat problémy současné Francie a její politické a kulturní dění na pozadí jejího
vývoje ve 20. století. Předpoklady: Studenti mají základní znalosti z francouzských reálií.

KRF/ZAHRR Zahraniční stáž 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do autentického prostředí země (zemí), jejichž jazyk studuje. Student ab-
solvuje nejméně měsíční zahraniční stáž v instituci vysokoškolského typu a podává o ní fundovanou (sebe)reflexi
v podobě seminární práce. Předmět je uveden workshopem s účastí vyučujícího a případně studentů, kteří stáž
již absolvovali, kde je vysvětlen požadovaný způsob podání zprávy a analýzy o zahraniční stáži. V průběhu studia
v zahraniční student sleduje, zaznamenává, popisuje a písemně analyzuje tři oblasti 1) jazykovou (nová slovní
zásoba, hovorová ruština, studentský slang apod.), 2) kulturní (aktuální kulturní dění, každodenní život, zvyky
a obyčeje, rozdíly oproti ČR, korekce imagologických stereotypů apod.), 3) didaktickou a oborově didaktickou
(pozorování rozdílů ve vzdělávacím systému v zahraničí a v ČR a zejména komparace přístupů a metod ve výuce
cizího jazyka). Dále sbírá výmluvný autentický materiál textový, vizuální, audio a jiný použitelný pro jiné před-
měty (praktický jazyk, zeměvěda). V rámci závěrečného worskhopu se uskuteční diskuse k průběhu a efektivitě
zahraničních stáží, jsou vyhodnoceny sledované oblasti, prezentován a klasifikován sesbíraný autentický materiál.
Toleruje se případně i zahraniční stáž na zahraničních akademických pracovištích vyučujících obdobný bakalář-
ský studijní program. Způsobilosti: Student se orientuje v cizojazyčném prostředí. Vyhodnocuje efektivitu
jazykové, kulturní a didaktické složky zahraniční stáže. Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/ZEMR Zeměvěda Ruska 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Přednášky směřují k získání aktuálních zeměvědných znalostí o Ruské federaci v oblastech, jako jsou geo-
grafie (poloha, rozloha, hranice, reliéf, podnebí, přírodní pásma, flora a fauna), státní symboly, státní zřízení a
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instituce, administrativní dělení, politická situace, demografie, národy na území RF, ekonomika, doprava, ekolo-
gie, přírodní parky a rezervace, historická města a města nad 1 mil. obyvatel, venkov, náboženství, bezpečnost.
Je podán přehled fakt a dat, zároveň je poukazováno na příčiny a proměny určitých fenoménů ruské minulosti a
současnosti. Přednášky citují autentickou zkušenost pozorovatelů vývoje a stavu RF. Probíhají s multimediální
podporou.
Na seminářích studenti upevňují své znalosti z předmětu a posilují řečové dovednosti. Prezentují referáty, v
jazykově-komunikativních cvičeních na zeměvědná témata si osvojují odbornou slovní zásobu. Probíhá diskuse
na předem zadané dílčí aktuální téma ze života ruské společnosti. Je dbáno na práci s mapou a autentickým
obrazovým materiálem. Je rozvíjena čtenářská gramotnost také ve vztahu k dekódování graficky zpracovaných
statistických údajů.
Způsobilosti: Student se orientuje na mapě Ruské federace, osvojil si základní znalosti geografie Ruské federace,
získal informace o státním zřízení, symbolech, orgánech státní moci a politických stranách, dovede používat
příslušnou slovní zásobu v ruském jazyce. Předpoklady: Nejsou definovány.

KRF/ZSRJS Základy slavistiky 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Gigla Dzhyndzholiia možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je zorientovat studenty v rozrůznění slovanských jazyků, a to s využitím jejich dosaže-
ných souhrnných znalostí jazykového systému ruštiny v porovnání s češtinou. Přednášky představují slovanské
jazyky z hlediska historicko-srovnávací jazykovědy (indoevropština, baltoslovanská jednota, praslovanština, sta-
roslověnština jako první psaný /literární/ slovanský jazyk, další etapy ve vývoji slovanských jazyků, jednotlivé
podskupiny slovanských jazyků), z hlediska strukturálně typologického i z hlediska areálové lingvistiky (slovan-
ské jazyky v kontaktu) a kontrastivní lingvistiky. Vymezují slovanské jazyky jako jazyky národní a spisovné, z
vysvětlují principy dynamiky slovanských jazyků, zabývají se etnologickými a sociologickými aspekty dnešních
slovanských jazyků. Věnují se vývoji slovanství a slavistice dnes, nastiňují perspektivy slavistiky a mezinárodní
slavistické aktivity.
Na seminářích se studenti prostřednictvím analýzy konkrétního textového materiálu učí identifikovat jednotlivé
slovanské jazyky. Prezentují medailonky význačných badatelů v oblasti slavistiky. Způsobilosti: Student získá
znalosti o vývoji slovanských jazyků, umí vysvětlit vybrané gramatické tvary současné ruštiny. Orientuje se v
problematice slavistiky jako vědního oboru, zná význačné jazykovědce. Předpoklady: Znalost ruského jazyka
na úrovni absolvovaného bakalářského studia, orientace v evropských dějinách.
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26 KRO-Katedra románských jazyků

KRO/FFF Fonetika a fonologie - francouzština 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznamuje studenty se základy obecné fonetiky a fonologie. Důraz je kladen na specifika studova-
ného jazyka. V rámci seminářů je nacvičována správná realizace hlásek a suprasegmentálních jevů ve studovaném
jazyce a jsou rozvíjeny poslechové dovednosti studentů v tomto jazyce. Přednášky, které poskytují základní vhled
do fonetiky a fonologie, jsou vedeny v češtině. Semináře jsou vedeny ve francouzštině. Způsobilosti: Student(ka)
- ovládá základní českou a francouzskou terminologii oboru
- dokáže popsat artikulační bázi francouzštiny a češtiny
- umí rozebrat text ve francouzštině po stránce fonologické a fonetické
- umí správně interpretovat promluvu ve francouzštině s ohledem na suprasegmentální složky
Předpoklady: Úroveň znalostí francouzského jazyka B2 dle SERR.

Vylučující předměty: KRO/KFF

KRO/LEF Lexikologie francouzštiny 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy francouzské lexikologie a vybavit je tak znalostmi týkajícími
se následujících otázek:
Lexikologie jako součást jazykovědy. Lexikální třída. Homonymie, synonymie (polylexie), antonymie, paronymie.
Slovo, formální lexikální jednotka a lexém. Francouzský slovní poklad. Slovníky. Lexikon a rozvrstvení jazyka.
Migrace slov, výpůjčky. Tvoření pojmenování. Sufixace a prefixace. Elipsa, apokopa, aféréza. Sigla a zkratky.
Gramatikalizace. Konverze. Kompozice - víceslovná pojmenování. Kalky. Rozříření a zúžení významu. Odborná
terminologie.
Způsobilosti: Studenti
- znají základní lexikální pojmy a jsou schopni je interpretovat
- jsou schopni získané poznatky z lexikologie správně aplikovat při práci s francouzským textem
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/LF

KRO/STYF Stylistika francouzštiny 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se současnou francouzštinou z hlediska normy, funkčních stylů, regionálních a sociálních
odlišností. Charakterizovat jednotlivé idiomy v různých jazykových rovinách (zejména zvukové, lexikální a sé-
mantické, morfologické a syntaktické). Představit různé stylistické prostředky francouzštiny, zejména stylisticé
figury. Jevy jsou analyzovány v autentických textech a aktivizovány ve vybraných cvičeních.
Předmět je vyučován ve francouzštině. Způsobilosti: Student je schopen analyzovat autentické francouzské texty
z hlediska stylistických jevů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/STYLF
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27 KSS-Katedra sociologie

KSS/SAŽ Sociologické aspekty života člověka 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kuru je seznámit studenty se základními klíčovými pojmy a koncepty sociologie. Prostor je věnován
vymezení sociologie jako specifické formy vědění a jejího vztahu k jiným sociálním vědám, procesu socializace
sociálním interakcím v každodenním životě, sociálním jevům, sociálním skupinám, klíčovým institucím a organi-
zacím moderní i tradiční společnosti. Člověk jako kulturní bytost; postavení jednotlivce ve společnosti. Součástí
kurzu je četba sociologických textů.
Kurz:
- syntetizuje a dále rozvíjí znalosti studentů o stěžejních oblastech, jimž věnuje pozornost sociologie.
- učí konceptualizovat obecné pojmosloví užívané v sociologii: společnost, status, třída, kultura, jedinec, aktér,
každodennost atd.
- rozebírá a hodnotí různé teoretické a metodologické přístupy, které sociologie aplikuje.
- ukazuje, do jaké míry mohou jednotlivé koncepty či metodologické postupy selhávat při aplikaci a jaké jsou
hlavní námitky kladené proti nim.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež jsou v současnosti v sociologii reflektovány. Dále získá schopnost provádět
klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy
k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové
pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek
na studenty: schopnost číst, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSA/SAŽ , KSS/SOC , KSS/SOH , KSS/S1SŠO , KSS/ZS1

KSS/SS1 Současná sociologie 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Balon, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové války
do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé
myšlenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na strukturní funkcionalismus (T. Parsons, R. K.
Merton), radikální sociologii v USA (Ch. W. Mills), teorii konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), neomarxismus,
kritickou teorii (H. Marcuse, J. Habermas), historicky orientovaný marxismus a post-marxismus a teorii systémů
(N. Luhmann). Kurz se rovněž věnuje teorii sociální směny, teorii sítí a teorii racionální volby (J. Coleman).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice teoretické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie
- aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti
- uvedou do souvislosti informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a
psychologie
- studenti si zapamatují sociologickou terminologii Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické
terminologie, autorů a sociologických paradigmat. Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie.

Vylučující předměty: KSS/SST1

KSS/SS2 Současná sociologie 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Balon, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové války
do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé myš-
lenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na etnometodologii a dramaturgickou sociologii (H.
Garfinkel, E. Goffman), fenomenologickou sociologii (A. Schutz), soudobou feministickou teorii, teorii modernity
a modernizace (U. Beck, A. Giddens, G. Ritzer, Z. Bauman, J. Habermas), strukturalismus (F. de Saussure,
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R. Barthes, C. Lévi-Strauss), post-strukturalismus (J. Derrida, M. Foucault) a nástup postmoderní teorie (F.
Lyotard, F. Jameson, J. Baudrillard).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie (se zaměřením na postmodernu, feministické
teorie, francouzskou a německou sociologii)
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice teoretické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie
- aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti
- uvést do souvislosti informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a
psychologie
- studenti si zapamatují sociologickou terminologii
Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické terminologie, autorů a sociologických paradigmat.
Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie a znalosti z kurzu Současná sociologie 1.

Vylučující předměty: KSS/SST2
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28 KTB-Katedra teoretických oborů

KTB/ANAM Anatomie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky anatomie člověka. Představit studentům anatomii buněk, tkání a jednot-
livých orgánových soustav se zaměřením na soustavu pohybovou a nervovou. Způsobilosti: Studenti:
- užívají základní pojmy anatomického názvosloví při popisu anatomie lidského těla a jednotlivých orgánových
soustav
- sestaví přehledné svalové tabulky s vlastními nákresy s praktickým využitím v následujících ročnících
- aplikují teoretické znalosti anatomie lidského těla na modelové situace z oblasti tělesné výchovy Předpoklady:
Student by měl mít osvojeny základní znalosti biologie člověka v rozsahu učiva středních škol.

KTB/BČL Biologie člověka 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíle a obsah předmětu vycházejí z biologie člověka jako přírodovědné disciplíny a navazují na středoškolské
učivo biologie člověka. Předmět seznamuje studenty s klíčovými aspekty ontogeneze, anatomie a fyziologie člověka
s ohledem na postavení lidského druhu v biologickém systému a navazuje tyto znalosti na výchovu ke zdraví.
Způsobilosti: Student/studentka: zdůvodní význam studia biologie člověka pro obor Výchova ke zdraví; vysvětlí
fylogenezi člověka a popíše vztah lidského druhu k ostatním skupinám organismů; popíše jednotlivé ontogenetické
fáze člověka od početí po smrt; vyjmenuje a na úrovni hlubšího porozumění charakterizuje jednotlivé orgánové
soustavy u člověka, popíše nejčastější choroby orgánových soustav včetně navazujících zásad první pomoci;
vysvětlí a popíše fyziologii klíčových dějů v lidském těle a popíše nejčastější poruchy fyziologických funkcí
včetně navazujících zásad první pomoci; popíše zásady péče o lidské tělo a zásady zdravé výživy s ohledem na
ontogenetické stádium a zaujme pozitivní osobní postoj jak v oblasti osobní, tak v oblasti profesní; implementuje
teoretická východiska z biologie člověka do oboru Výchova ke zdraví. Předpoklady: Základní poznatky z oboru
biologie člověka ze základní a střední školy.

KTB/FYZI Fyziologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky fyziologie člověka. Představit studentům fyziologii jednotlivých orgánových
soustav s následnou aplikací fyziologických zákonitostí v rámci pohybových a sportovních aktivit. Způsobilosti:
Studenti:
- užívají a vysvětlí fyziologické pojmy jednotlivých orgánových soustav v návaznosti na znalosti anatomické
- vyhledají v odborné literatuře článek související s problematikou biomedicínských disciplin a zpracují k němu
anotaci se závěry
- aplikují teoretické znalosti fyziologie lidského těla na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu
Předpoklady: Student by měl mít osvojeny znalosti biologie člověka v rozsahu učiva gymnázia a znalosti získané
v rámci předmětu KTV/ANAM.

Vylučující předměty: KTV/BFYZ , KTV/FYČSŠ , KTV/FYZŠ

KTB/KLNA Klinika nemocí A 2 kr. Zp
Přednáška 3 [hod/týd]

MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení v pro-
blematice jednotlivých onemocnění vnitřního lékařství. Podstatou předmětu je nabídnout komplexní pohled na
onemocnění interního charakteru z pohledu etiologie, klinického obrazu, diagnózy a rámcové léčby.
Způsobilosti: Student/ka: klasifikuje choroby interního vnitřního lékařství, vyjmenuje a charakterizuje základní
vyšetřovací metody; popíše jednotlivá onemocnění z pohledu etiologie, klinického obrazu, diagnózy a rámcové
léčby; navrhne možnosti prevence u jednotlivých chorob. Předpoklady: Základní orientace v anatomii a ve
fyziologii člověka.

KTB/KLNB Klinika nemocí B 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
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MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení v pro-
blematice jednotlivých onemocnění vnitřního lékařství. Podstatou předmětu je nabídnout komplexní pohled na
onemocnění interního charakteru z pohledu etiologie, klinického obrazu, diagnózy a rámcové léčby. Způsobilosti:
Student/ka: klasifikuje choroby interního vnitřního lékařství, vyjmenuje a charakterizuje základní vyšetřovací
metody; popíše jednotlivá onemocnění z pohledu etiologie, klinického obrazu, diagnózy a rámcové léčby; na-
vrhne možnosti prevence ve vztahu k jednotlivým chorobám. Předpoklady: Základní orientace v anatomii a
ve fyziologii člověka.

KTB/NEUFY Neurofyziologie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je vybavit studenty znalostmi z neurofyziologie centrální nervové soustavy. Způsobilosti: Student/ka
je schopen: popsat a zhodnotit jednotlivé struktury CNS, vysvětlit jejich základní funkce a jejich aplikační mož-
nosti, analyzovat možnosti a integrace jednolivých funkcí, analyzovat jejich uplatnění ve vyšší nervové činnosti
a v jednotlivých psychologických kvalitách. Předpoklady: Základní znalosti z biologie, chemie a biochemie v
rozsahu SŠ, anatomie CNS.

KTB/ZDPD Zdravotní problémy dospívání 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

MUDr. Otto Kott, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět prohlubuje základní znalosti z biologie člověka s ohledem na nejčastější poruchy zdraví v ob-
dobí dospívání. Důraz je kladen zejména na poruchy výživy a metabolizmu, onemocnění a úrazy pohybového
aparátu, poruchy imunitních mechanizmů, neurologická onemocnění, nejčastější infekční nemoci dospívání, na
problematiku sexuálního života z medicínského hlediska a na nebezpečí závislosti na psychoaktivních látkách.
Způsobilosti: Student se orientuje v problematice rizik dospívání ve vztahu k možným onemocněním a zdra-
votním poruchám a vysvětlí příčiny chorob a možnosti prevence. Předpoklady: Znalosti z biologie člověka a
biologie dítěte.



361

29 KTS-Katedra tělesné výchovy a sportu

KTS/XCYK Cyklistika - horská kola - kurz 1 kr. Zp
3 [dnů/sem]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty základy teorie a praxe jízdy na bicyklu v terénu a na silnici. Způsobilosti: Student
předvede správnou techniku jízdy na kole na silnici i v terénu. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a
znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTS/XINL In-line kolečkové brusle 1 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty správnou techniku jízdy na kolečkových bruslích. Způsobilosti: Student předvede správnou
techniku jízdy na kolečkových bruslích na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a
znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTS/XMPF Moderní pohybové formy 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cvičení na hudbu s využitím strečinku, aerobiku, kalanetiky, kondičního posilování, apod. Způsobilosti:
Student předvede aerobní cvičení na hudbu na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a
znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTS/XRCV Redukční cvičení 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Aerobní, protahovací a posilovací cvičení se zaměřením na redukci tělesné váhy a správnou životosprávu.
Způsobilosti: Student správně provádí aerobní cvičení zaměřené na redukci tělesné váhy. Předpoklady: Student
má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající
dané sportovní aktivitě.

KTS/XSTT Stolní tenis 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty základní techniku, taktiku a pravidla hry stolní tenis. Způsobilosti: Student předvede
správnou techniku hry stolní tenis dle pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností
a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTS/XTUR Turistika - kurz 2 kr. Zp
3 [dnů/sem]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pěší putování po různých turistických trasách zpč. regionu. Způsobilosti: Student dovede správně využívat
tuto pohybovou aktivitu k získání nebo udržení dobré tělesné i duševní kondice na rekreační úrovni. Předpo-
klady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní
stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTS/XVOT Kurz vodní turistiky 2 kr. Zp
3 [dnů/sem]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základů vodní turistiky.
Způsobilosti: Student používá základní záběrovou techniku na klidné a proudící vodě. Rozezná objektivní a
subjektivní nebezpečí při vodní turistice. Předpoklady: Student vstupuje do předmětu s dovedností plavání a
jeho zdravotní stav odpovídá dané sportovní aktivitě.
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30 KTV-Katedra tělesné a sportovní výchovy

KTV/A Atletika 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámení se základními atletickými disciplínami, jejich nácvik, procvičování a
osvojení.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- obecně rozvíjí rychlostní, silové, vytrvalostní a obratnostní parametry;
- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- zhodnotí chyby a nedostatky a provede příslušné kroky k jejich odstranění;
- vysvětlí techniku jednotlivých discipín;
- rozlišuje chybnou a správnou techniku provedení;
- objasní příčiny výkonnostních nedostatků.
Předpoklady: Student má motorické schopnosti a dovednosti na úrovni přijímacího řízení z atletiky pro obory
TV, které dále aktivně rozvíjí. Dále pak tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky
a praktických zápočtových požadavků.

KTV/ADSS Didaktika atletiky SŠ 3 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je skloubení teoretických poznatků s praktickou aplikací. Studenti na základě
poznatků z teorie tréninku a didaktiky atletických disciplín vedou výukovou jednotku. Příprava na výuku na SŠ.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- používá odb. terminologii;
- provede přípravu na vyučovací jednotku;
- zhodnotí vyučovací jednotku;
- vysvětlí teoretické základy danné problematiky;
- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- rozpozná základní metodické, didaktické a praktické chyby;
- ukáže správné provedení danného sportovního výkonu. Předpoklady: Studenti vstupují do tohoto předmětu
s následujícími předpoklady:
- schopnost vést výukovou jednotku;
- schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi;
- schopnost orientace v systematice předmětu;
- verbální a nonverbální vyjadřovací schopnosti;
- analytické schopnosti;
- kreativita a flexibilita.
Student má tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků.

KTV/ADZS Didaktika atletiky ZŠ 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je skloubení teoretických poznatků s praktickou aplikací. Studenti na základě
poznatků z teorie tréninku a didaktiky atletických disciplín vedou výukovou jednotku. Příprava na výuku na
ZŠ.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- používá odb. terminologii;
- provede přípravu na vyučovací jednotku;
- zhodnotí vyučovací jednotku;
- vysvětlí teoretické základy danné problematiky;
- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- rozpozná základní metodické, didaktické a praktické chyby;
- ukáže správné provedení danného sportovního výkonu.
Předpoklady: Studenti vstupují do tohoto předmětu s následujícími předpoklady:
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- schopnost vést výukovou jednotku;
- schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi;
- schopnost orientace v systematice předmětu;
- verbální a nonverbální vyjadřovací schopnosti;
- analytické schopnosti;
- kreativita a flexibilita.
Student má tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků.

KTV/AH Atletika hrou 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je rozšíření variability výuky atletiky herními formami. Výkonnostní požadavky na
studenty jsou minimální, těžiště předmětu spočívá na kreativitě, flexibilitě a umění motivovat žáky a studenty
v rámci výukového procesu na školách případně v rámci jiných sportovních aktivit s atletickým podtextem.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- používá odb. terminologii;
- provede přípravu na vyučovací jednotku;
- zhodnotí vyučovací jednotku;
- vysvětlí teoretické základy danné problematiky;
- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- rozpozná základní metodické, didaktické a praktické chyby;
- ukáže správné provedení danného sportovního výkonu;
- posoudí případná rizika;
- provede výběr vhodného nářadí a náčiní. Předpoklady: Studenti vstupují do tohoto předmětu s následujícími
předpoklady:
- schopnost vést výukovou jednotku;
- schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi;
- schopnost orientace v systematice předmětu;
- verbální a nonverbální vyjadřovací schopnosti;
- analytické schopnosti;
- kreativita a flexibilita;
- základní znalosti psychologie;
Student má tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků.

KTV/AKU Kurz atletiky 2 kr. Zp
Seminář 5 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je úspěšné absolvování atletického víceboje.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- používá odpovídající techniku jednotlivých disciplin;
- splňuje kritéria motorických schopností. Předpoklady: Dosažení úrovně praktických a teoretických výstupů
z učení v předmětu KTV/ A1.
Dosažení úrovně praktických výstupů v předmětu KTV/ A2.
Student má tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků.

KTV/APLG Aplikované formy gymnastiky 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je utřídit a aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti jednotlivých druhů gym-
nastických disciplín v rámci sportovní přípravy sportovců různých věkových a výkonnostních kategorií. Uvést
studenty do problematiky aplikovaných pohybových aktivit, vhodně začlenit gymnastické průpravy do pohybo-
vých aktivit jedinců s různými specifiky (senioři, těhotné, děti. . .). Způsobilosti: Student:
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- aktivně využívá a aplikuje teoretické znalosti a praktické dovednosti jednotlivých gymnastických disciplin do
sportovní přípravy
- sestaví a metodicky správně vede tréninkovou/vyučovací jednotku na předem vybrané téma
- vypracuje a předloží písemnou přípravu na metodický výstup jako seminární práci
- navrhne a aplikuje alternativy pohybových činností vzhledem ke specifikům cílové skupiny cvičenců/sportovců
- zhodnotí výsledek metodického výstupu, zdůvodní a obhájí svou volbu, výběr prostředků a metod, reaguje
na připomínky vyučujícího Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu APLG s teoretickými znalostmi a
praktickými dovednostmi základní a sportovní gymnastiky, úpolů, zdravotní tělesné výchovy, kondiční a fitness
přípravy.

KTV/APM Antropomotorika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky motorických předpokladů, jejich vývoje, diagnostiky a rozvoje. Způso-
bilosti: Student vysvětlí základní termíny v oblasti motorických předpokladů, zařadí jednotlivé motorické schop-
nosti, předpoví úroveň motorické schopnosti na různé úrovni ontogeneze, sestaví diagnostický systém, změří
úroveň vybraných předpokladů, analyzuje výsledky měření, navrhne metody rozvoje vybraných motorických
schopností. Předpoklady: Základní znalosti v oblasti teorie tělesných cvičení, dovednost využití elektronických
informačních zdrojů.

KTV/ATV Aplikovaná tělesná výchova 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přiblížit studentům teoreticky i prakticky problematiku handicapu, jeho psychosociální aspekty a dnešní
možnosti pohybové aktivity handicapovaných.Uvést studenty do základní problematiky v oboru tělesné výchovy a
sportu osob s různým typem postižení. Charakterizovat a rozdělit jednotlivé typy postižení. Představit studentům
možnosti pohybové rekreace a sportu osob s postižením. Způsobilosti: Student absolvuje a didakticky rozebírá
modelové hodiny pro jednotlivé typy handicapu. Na základě nabytých znalostí sestaví a prakticky ověří program
pohybové aktivity pro konkrétní skupinu osob s handicapem. Student se orientuje v základních pojmech z
oboru aplikovaných pohybových aktivit a aplikuje je do podmínek tělesné výchovy a sportu postižených osob.
Předpoklady: Chuť, empatie a vstupní motivace přijmout jinakost. Možnost vložit své znalosti, zkušenosti a
schopnosti do aktivního didaktického procesu zpřístupnění pohybových aktivit osobám různého věku s různým
postižením. U studenta jsou předpokládány vstupní znalosti z oborů anatomie, fyziologie a zdravotní tělesné
výchovy. Výhodou je absolvování jiného předmětu přibližujícího problematiku handicapu.

KTV/A1 Atletika 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je zdokonalování techniky a výkonnostního růstu ve vybraných atletických disci-
plínách s důrazem na úroveň pohybových dovedností. Způsobilosti: Student:
- užívá nabyté teoretické znalosti;
- aplikuje získané dovednosti v praxi;
- rozpozná základní chyby v technice atl. disciplin;
- predikuje výkonnost na základě výkonnosti v jiných disciplínách;
- demonstruje naučenou techniku atl. disciplin v praxi.
Předpoklady: Student má motorické schopnosti a dovednosti na úrovni přijímacího řízení z atletiky pro obory
TV. Zvládá základní techniky vybraných atletických disciplin a má tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní
absolvování praktické výuky a praktických zápočtových požadavků.

KTV/A2 Atletika 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je zdokonalení techniky a zvýšení úrovně výkonnosti ve vybraných atletických
disciplínách. Důraz je kladen na zvyšování úrovně pohybových dovedností. Příprava na atletický víceboj.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- je připraven absolvovat atletický víceboj;
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- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- zhodnotí chyby a nedostatky a provede příslušné kroky k jejich odstranění;
- předpoví výkonnost na základě dílčích parametrů (rychlosti, síly atd.);
- vysvětlí techniku jednotlivých discipín;
- sestaví jednoduchý tréninkový plán resp. jednoduchou řadu průpravných cvičení;
- rozlišuje chybnou a správnou techniku provedení;
- objasní příčiny výkonnostních nedostatků;
- demostruje správné provedení;
- obecně rozvíjí rychlostní, silové, vytrvalostní a obratnostní parametry.
Předpoklady: Dosažení praktických a teoretických výstupů z učení předmětu KTV/ A1.
Student má tělesné a zdravotní předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků.

KTV/BPPZK TD sportů a pobytu v přírodě 2 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS

Cíle: Teorie turistiky a sportů v přírodě - obsah, složky. Nové outdoorové aktivity, výstroj a výzbroj pro
pobyt v přírodě. Způsobilosti: Student ovládá práci s mapou, orientaci v terénu pomocí mapy, busoly a
kompasu, zná teorii jednotlivých sportů a pobytu v přírodě (tzn. pěší a vysokohorské turistiky, horolezectví,
cykloturistiky, orientačních závodů, vodní turistiky a dalších vodních sportů, lyžování a snowboardingu). Po-
píše a vysvětlí vhodnou výstroj a výzbroj pro sporty v přírodě, jejich výběr a zacházení s nimi. Předpo-
klady: Absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: turistika, cykloturistika a pobyt v přírodě (KTV/LVK),
lyžování (KTV/LY1,KTV/LY2), vodní turistika (KTV/KVOT), horolezectví (KTV/BHOR), snowboarding
(KTV/KSBZ) a windsurfing (KTV/KWS1).

KTV/BP1 Bakalářská práce 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost zpracovat projekt bakalářské práce.
Způsobilosti: Student je schopen:
- pracovat s odbornou literaturou, užívat elektronické informační zdroje, správně citovat zdroje,
- provést literární rešerši, vymezit problém,
- formulovat cíle a hypotézy,
- správně strukturovat projekt bakalářské práce,
- obhájit projekt bakalářské práce. Předpoklady: Student má základní znalosti z metodologie výzkumu,
dovednosti v psaní elektronických dokumentů.

KTV/BP2 Bakalářská práce 2 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně řešit dílčí odborný problém daného studijního oboru. Způsobi-
losti: Student je schopen:
- pracovat s odbornou literaturou, užívat elektronické informační zdroje, poznámkový aparát, správně citovat
zdroje,
- formulovat cíle a hypotézy,
- správně strukturovat bakalářskou práci,
- analyzovat výsledky,
- správně formulovat závěry. Předpoklady: Základní znalosti z metodologie výzkumu, dovednosti v psaní
elektronických dokumentů.

KTV/BSM Sportovní masáž 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přiblížit studentům teoreticky i prakticky problematiku sportovních masáží, využití hlavních masérských
hmatů a postupů ve sportovní a tělovýchovné praxi.
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Způsobilosti: Studenti zvládnou prakticky i teoreticky v základním rozsahu masérské hmaty léčebné a spor-
tovní masáže, budou se orientovat v problematice pomocných masážních prostředků a základních léčebných a
manipulativních technik.
Předpoklady: Předpokládá se zvládnutí učiva anatomie a fyziologie na úrovni studenta sportovně zaměřené
vysoké školy, důraz je kladem především na strukturální a funkční problematiku pohybového systému.

KTV/BSZT Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru Tělesná výchova a
sport a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky
studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti
a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené
struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KTV/BP2

KTV/DBFSS Didaktika basketbalu a fotbalu SŠ 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Připravit a uvést studenty do vyučovací praxe na středních školách. Po individuálních konzultacích a
písemné přípravě na vyučovací jednotku umožnit výuku v praktických podmínkách střední školy se zaměřením na
výuku basketbalu a fotbalu Způsobilosti: Student zvládne základní metodické postupy při výuce ve sportovních
hrách. Má základní pohybové předpoklady tak, aby mohl studentům předvádět co po nich požaduje. Mít základní
znalosti z didaktiky tělesné výchovy ,samostatně zvládat skupinu dětí a řešit problémy Předpoklady: Dosažení
výstupů ze studia předmětu KTV/SHBA a KTV/SHFO.

KTV/DBFZS Didaktika basketbalu a fotbalu ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Připravit a uvést studenty do vyučovací praxe na základních školách. Po individuálních konzultacích a
písemné přípravě na vyučovací jednotku umožnit výuku v praktických podmínkách základní školy se zaměřením
na výuku basketbalu a fotbalu. Způsobilosti: Student zvládne základní metodické postupy při výuce ve spor-
tovních hrách. Má základní pohybové předpoklady tak, aby mohl studentům předvádět, co po nich požaduje. Mít
základní znalosti z didaktiky tělesné výchovy, samostatně zvládat skupinu dětí a řešit problémy. Předpoklady:
Dosažení výstupů ze studia předmětu KTV/SHBA a KTV/SHFO.

KTV/DIGSS Didaktika gymnastiky SŠ 3 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Petra Kalistová možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům problematiku didaktiky gymnastiky a její využití při výuce na středních školách a ví-
celetých gymnaziích. Uvést studenty do problematiky teorie, metodiky a didaktiky základní, rytmické, sportovní
a ostatních druhů gymnastiky.
Způsobilosti: Studenti:
- zhodnotí význam gymnastických cvičení a specializovaných gymnastických průprav v jiných sportovních od-
větvích,
- uvedou do souvislosti teoretické poznatky z oblasti gymnastiky a jejich praktické využití v tělovýchovném
procesu na střední škole,
- aplikují teoretické a praktické znalosti z oblasti absolvovaných druhů gymnastiky, znalosti metodiky a didaktiky
nácviku gymnastických cvičebních tvarů, dopomoci a záchrany při sestavování přípravy vyučovací jednotky s
gymnastickým obsahem,
- ověří správnost obsahu, organizace, vyučovacích metod sestavené přípravy na vyučovací jednotku při didaktic-
kém výstupu (vedení vyučovací jednotky).
Předpoklady: Praktické znalosti názvosloví základní, rytmické, sportovní gymnastiky a moderních pohybových
forem. Znalosti metodiky a praktické zvládnutí jednotlivých gymnastických cvičebních tvarů, dopomoci, zá-
chrany.

KTV/DIGU Didaktika gymnastiky a úpolů ZŠ 4 kr. Zp,Zk
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Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům problematiku didaktiky gymnastiky a úpolů a jejich využití při výuce na základní
škole. Uvést studenty do problematiky teorie, metodiky a didaktiky základní, rytmické, sportovní gymnastiky a
úpolových sportů.
Způsobilosti: Studenti:
- zhodnotí význam gymnastických cvičení, specializovaných gymnastických průprav a úpolových sportů v jiných
sportovních odvětvích,
- uvedou do souvislosti teoretické poznatky z oblasti gymnastiky a úpolových sportů a jejich praktické využití v
tělovýchovném procesu na základní škole,
- aplikují teoretické a praktické znalosti z oblasti absolvovaných druhů gymnastiky a úpolových sportů, znalosti
metodiky a didaktiky nácviku gymnastických cvičebních tvarů, dopomoci a záchrany při sestavování přípravy
vyučovací jednotky s gymnastickým obsahem a vyučovací jednotky s obsahem úpolových sportů,
- ověří správnost obsahu, organizace, vyučovacích metod sestavené přípravy na vyučovací jednotku při didaktic-
kém výstupu (vedení vyučovací jednotky).
Předpoklady: Praktické znalosti názvosloví základní, rytmické, sportovní gymnastiky a úpolových sportů. Zna-
losti metodiky a praktické zvládnutí jednotlivých gymnastických cvičebních tvarů, dopomoci, záchrany a vybra-
ných cvičení z jednotlivých úpolových odvětví.

KTV/DISHS Didaktika sportovních her SŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktického procesu ve sportovních hrách a představit studentům jeho
zákonitosti.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují a používají terminologii odpovídající současnému pojetí didaktiky sportov-
ních her. Získané vědomosti uvádějí do souvislostí a aplikují v modelovaných situacích z hlediska:
- determinant individuálního a týmového herního výkonu
- didaktických forem a metod
- řídící činnosti učitele SŠ Předpoklady: Student ovládá problematiku individuálního a týmového herního
výkonu v jednotlivých sportovních hrách a orientuje se v praktických základech didaktické technologie těchto
her.

KTV/DISHZ Didaktika sportovních her ZŠ 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktického procesu ve sportovních hrách a představit studentům jeho
zákonitosti. Způsobilosti: Studenti si zapamatují a používají terminologii odpovídající současnému pojetí di-
daktiky sportovních her. Získané vědomosti uvádějí do souvislostí a aplikují v modelovaných situacích z hlediska:
- determinant individuálního a týmového herního výkonu
- didaktických forem a metod
- řídící činnosti učitele ZŠ Předpoklady: Student musí ovládat problematiku individuálního a týmového herního
výkonu v jednotlivých sportovních hrách a orientovat se v didaktické technologii těchto her.

KTV/DI1SS Didaktika TV 1 SŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktické terminologie, představit teoretický základ didaktiky tělesné
výchovy pro střední školy se zaměřením na realizaci a zpětnou analýzu vyučovacího procesu.
Způsobilosti: Student používá základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovná souvislosti historie a součas-
nosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlí nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko-
organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikuje základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, po-
stupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používá základními prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování
tělesné výchovy, modifikuje jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů,
na základě sestavených plánů zpracuje různé typy vyučovacích jednotek TV. Předpoklady: Student ovládá
základy struktury vyučovací jednotky pro střední školy
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Student sestaví rušnou část vyučovací jednotky pro střední školy
Student aplikuje prvky rozcvičení do průpravné části vyučovací jednotky pro střední školy

KTV/DI1ZS Didaktika TV 1 ZŠ 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktické terminologie, představit teoretický základ didaktiky tělesné
výchovy se zaměřením na realizaci a zpětnou analýzu vyučovacího procesu Způsobilosti: Student používá
základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovná souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné vý-
chově a sportu, vysvětlí nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce
tělovýchovného procesu,
aplikuje základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, pou-
žívá základními prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikuje jednotlivé prvky z
vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů, na základě sestavených plánů zpracuje různé
typy vyučovacích jednotek TV.
Předpoklady: Student ovládá
- metodiku nácviku pohybových dovedností v jednotlivých sportovních odvětvích
- zásady rozcvičení, kompenzace a relaxace v tělesné výchově
- základy komunikace a práce s dětmi

KTV/DI2SS Didaktika TV 2 SŠ 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky plánování a organizování výuky tělesné výchovy na střední škole včetně
analýzy vyučovacího procesu spojené s hodnocením a diagnostikou.Uvést do
základních teoretických a praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením
na praktické vyučování tělesné výchovy, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, sku-
pinové a individuální formě vyučování. Vytváření všech potřebných plánů k vyučování i vyučování v různých
podmínkách. Naučit se hospitovat, prezentovat a modifikovat pozorovanou VJ. Způsobilosti: Student vysvětlí
a navrhne využití diadaktických řídících stylů ve vyučování tělesné výchovy, porovná základní typoplogii učitele
a učitele TV, zařazuje tělesnou zdatnost ve školním pojetí jako zdravotně orientovanou zdatnost, zdůvodní hod-
nocení a klasifikaci v tělovýchovném procesu, používá diagnostiku, evidenci a kontrolu v tělovýchovném procesu
jako neoddělitelnou součást vyučovacího procesu, sestaví různé typy plánů a vnímá je jako praktickou pomoc
pro systematiku práce učitele TV,
objasní právní podmínky i možnosti učitele v tělovýchovných procesech, aplikuje netradiční způsoby vyučování
v tělovýchovných procesech, používá nejmodernější didaktickou techniku, připravuje poutavé učební činnosti v
TV na střední škole.
Student:
Užívá plánování a přípravu kreativních vyučovacích jednotek v tělovýchovném procesu jako praktickou pomoc
pro systematiku práce učitele TV.
Aplikuje didaktické řídící styly a osvojí si roli učitele při vlastní vyučovací činnosti.
Vysvětlí podstatu hodnocení práce učitele tělesné výchovy včetně využití nejčastější formy - hospitace a objek-
tivizuje hodnocení výuky na základě dat a videozáznamu získaných ve vyučovacím procesu.
Využívá nejmodernější didaktickou techniku v tělovýchovných procesech. Vnímá žáka ve výuce jako subjekt i
objekt výchovně vzdělávacího procesu.
Rozpozná tělesnou zdatnost ve školním pojetí jako zdravotně orientovanou zdatnost a vymezí právní podmínky
i možnosti učitele v tělovýchovných procesech.
Předpoklady: Student používá základní pojmy didaktiky TV a jejich modifikace z předchozího předmětu DI1SS.
Student stanoví metodiku nácviku pohybových dovedností v jednotlivých sportovních odvětvích, používá zásady
rozcvičení, kompenzace a relaxace v tělesné výchově.
Student rozezná rozdíly mezi didaktickým řešením a aplikací pro základní a střední školy.
Student užívá didaktickou terminologii. Student aplikuje teoretické poznatky do praktických vyučovacích jed-
notek. Student vysvětlí, zařadí a popíše hospitační záznam ze sledované vyučovací jednotky. Student rozezná
rozdíly mezi didaktickým řešením a aplikací pro základní a střední školy.

KTV/DI2ZS Didaktika TV 2 ZŠ 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 4 [hod/týd]



369

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky plánování a organizování výuky tělesné výchovy na střední škole včetně
analýzy vyučovacího procesu spojené s hodnocením a diagnostikou.Uvést do základních teoretických a praktic-
kých vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením na praktické vyučování tělesné
výchovy, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě vyu-
čování. Vytváření všech potřebných plánů k vyučování i vyučování v různých podmínkách. Naučit se hospitovat,
prezentovat a modifikovat pozorovanou VJ. Způsobilosti: Student vysvětlí a navrhne využití diadaktických
řídících stylů ve vyučování tělesné výchovy, porovná základní typoplogii učitele a učitele TV, zařazuje tělesnou
zdatnost ve školním pojetí jako zdravotně orientovanou zdatnost, zdůvodní hodnocení a klasifikaci v tělovýchov-
ném procesu, používá diagnostiku, evidenci a kontrolu v tělovýchovném procesu jako neoddělitelnou součást
vyučovacího procesu, sestaví různé typy plánů a vnímá je jako praktickou pomoc pro systematiku práce učitele
TV,
objasní právní podmínky i možnosti učitele v tělovýchovných procesech, aplikuje netradiční způsoby vyučování
v tělovýchovných procesech, používá nejmodernější didaktickou techniku, připravuje poutavé učební činnosti v
TV na střední škole.
Student:
Užívá plánování a přípravu kreativních vyučovacích jednotek v tělovýchovném procesu jako praktickou pomoc
pro systematiku práce učitele TV.
Aplikuje didaktické řídící styly a osvojí si roli učitele při vlastní vyučovací činnosti.
Vysvětlí podstatu hodnocení práce učitele tělesné výchovy včetně využití nejčastější formy - hospitace a objek-
tivizuje hodnocení výuky na základě dat a videozáznamu získaných ve vyučovacím procesu.
Využívá nejmodernější didaktickou techniku v tělovýchovných procesech. Vnímá žáka ve výuce jako subjekt i
objekt výchovně vzdělávacího procesu.
Rozpozná tělesnou zdatnost ve školním pojetí jako zdravotně orientovanou zdatnost a vymezí právní podmínky
i možnosti učitele v tělovýchovných procesech.
Předpoklady: Student používá základní pojmy didaktiky TV a jejich modifikace z předchozího předmětu DI1SZ.
Student stanoví metodiku nácviku pohybových dovedností v jednotlivých sportovních odvětvích, používá zásady
rozcvičení, kompenzace a relaxace v tělesné výchově.
Student rozezná rozdíly mezi didaktickým řešením a aplikací pro základní a střední školy.
Student užívá didaktickou terminologii. Student aplikuje teoretické poznatky do praktických vyučovacích jed-
notek. Student vysvětlí, zařadí a popíše hospitační záznam ze sledované vyučovací jednotky. Student rozezná
rozdíly mezi didaktickým řešením a aplikací pro základní a střední školy.

KTV/DNHSS Didaktika netradičních sport. her SŠ 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: LS

Cíle: Získat náhled do didaktických procesů výuky sportovních her na středních školách, prostřednictvím didak-
tických výstupů studentů ve vybraných NSH (viz.seznam her v předmětech PNSH 1 a NSH 2 v bakalářské etapě
studia). Způsobilosti: Student aplikuje vědomosti a dovednosti získané při didaktických výstupech v tomto
předmětu v reálné praxi při výuce sportovních her na střední škole.
Předpoklady: Student ovládá teorii a metodiku jednotlivých netradičních sportovních her z bakalářské etapy
studia (viz.předměty KTV/PNSH1 a KTV/NSH2).

KTV/DNHZS Didaktika netradičních sport. her ZŠ 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: LS

Cíle: Získat náhled do didaktických procesů při výuce netradičních sportovních her na základních školách pro-
střednictvím didaktických výstupů studentů ve vybraných NSH. Způsobilosti: Student aplikuje vědomosti
a dovednosti získané při didaktických výstupech v tomto předmětu v reálné praxi při výuce sportovních her
na střední škole. Předpoklady: Student ovládá teorii a metodiku jednotlivých netradičních sportovních her z
bakalářské etapy studia (předměty KTV/PNSH1 a KTV/NSH2)

KTV/DPLS Didaktika plavání SŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky plavání, plaveckých sportů, didaktiky a metodiky plavání. Představit
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praktické možnosti výuky plavání. Způsobilosti: Student objasní základní pojmy z oblasti teorie plavání,
plaveckých sportů, didaktiky a metodiky plavání a dokáže je aplikovat v praktické výuce. Předpoklady:
Dosažení výstupů z učení předmětu KTV/PL1 nebo KTV/PL2. Studenti vstupují do předmětu s teoretickými
znalostmi z předmětů anatomie, fyziologie, didaktika tělesné výchovy a zdravotní tělesná výchova v rozsahu
studijního obsahu odpovídajících předmětů.

KTV/DPLZS Didaktika plavání ZŠ 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky plavání, plaveckých sportů, didaktiky a metodiky plavání. Představit
praktické možnosti výuky plavání. Způsobilosti: Student objasní základní pojmy z oblasti teorie plavání,
plaveckých sportů, didaktiky a metodiky plavání a dokáže je aplikovat v praktické výuce.
Předpoklady: Dosažení výstupů z učení předmětu KTV/PL1 a KTV/PL2. Studenti vstupují do předmětu s
teoretickými znalostmi z předmětů anatomie, fyziologie, didaktika tělesné výchovy a zdravotní tělesná výchova
v rozsahu studijního obsahu odpovídajících předmětů.

KTV/DSTV1 Diplomový seminář 1 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat projekt diplomové práce.
Způsobilosti: Student je schopen: - pracovat s odbornou literaturou, užívat elektronické informační zdroje,
správně citovat zdroje, - provést literární rešerši, vymezit problém, - formulovat cíle a hypotézy, - správně
strukturovat projekt diplomové práce, - obhájit projekt diplomové práce. Předpoklady: Student může vykonat
obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného
oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KTV/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat projekt diplomové práce.
Způsobilosti: Student je schopen:
- statisticky zpracovat data
- analyzovat získaná data
- interpretovat získaná data
- formulovat závěry
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim
- představit svou práci ústní formou
- obhájit svou práci před komisí Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud
získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný
šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KTV/DTVMS Státní závěrečná zkouška - 6. část 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru tělesná výchova a
aplikovat je při zařazování pohybových činností do plánu mateřské školy. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

KTV/DVFSS Didaktika volejbalu a florbalu SŠ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základních teoretických a praktických didaktických dovedností ve výuce
se zaměřením na sportovní hru volejbal a florbal v předmětu Didaktika volejbalu a florbalu pro střední školy.
Způsobilosti: Student sestaví a aplikuje úvodní část VJ pro SŠ se zaměřením na danou hru
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Student sestaví a aplikuje průpravnou část VJ pro SŠ se zaměřením na danou hru
Student sestaví a aplikuje hlavní část VJ pro SŠ se zaměřením na danou hru
Student sestaví a aplikuje závěrečnou část VJ pro SŠ se zaměřením na danou hru
Student vymezí hráčské funkce a role při výuce TV se zaměřením na danou hru
Zařadí a navrhne vhodné modifikace hry pro potřeby školní TV
Aplikuje řízení hry do školních podmínek TV
Vyhledá a aplikuje netradiční způsoby vyučování v TV
Předpoklady: Student užívá didaktickou a odbornou terminologii v oblasti TV a sportu. Student zvládá základní
herní dovednosti z volejbalu a florbalu v rozsahu studia základní a střední školy.

KTV/DVFZS Didaktika volejbalu a florbalu ZŠ 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základních teoretických a praktických didaktických dovedností ve výuce
se zaměřením na sportovní hru volejbal a florbal v předmětu Didaktika volejbalu a florbalu pro základní školy.
Způsobilosti: Student sestaví a aplikuje úvodní část VJ pro ZŠ se zaměřením na danou hru
Student sestaví a aplikuje průpravnou část VJ pro ZŠ se zaměřením na danou hru
Student sestaví a aplikuje hlavní část VJ pro ZŠ se zaměřením na danou hru
Student sestaví a aplikuje závěrečnou část VJ pro ZŠ se zaměřením na danou hru
Student vymezí hráčské funkce a role při výuce TV se zaměřením na danou hru
Zařadí a navrhne vhodné modifikace hry pro potřeby školní TV
Aplikuje řízení hry do školních podmínek TV
Vyhledá a aplikuje netradiční způsoby vyučování v TV
Předpoklady: Student užívá didaktickou a odbornou terminologii v oblasti TV a sportu. Student zvládá základní
herní dovednosti z volejbalu a házené v rozsahu studia základní a střední školy.

KTV/GAK Akrobatická a kondiční gymnastika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům akrobatické cvičební tvary a vazby vyšší obtížnosti, zásady technického poslilování
a zpeňování, posilování s využitím hmotnosti vlastního těla, gymnastického náčiní a nářadí, cvičení specializo-
vaných gymnastických průprav. Uvést studenty do problematiky tvorby akrobatických řad, metodiky nácviku
akrobatických cvičebních tvarů včetně dopomoci a záchrany a do problematiky tvorby kruhového provozu na
posílení všech tělesných partií s využitím gymnastických cvičení.
Způsobilosti: Studenti:
- zapamatují si názvosloví akrobatických cvičebních tvarů vyšší obtížnosti
- sestaví a provedou akrobatické řady z osvojených cvičebních tvarů
- aplikují teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových gym-
nastických pohybových dovedností
- navrhnou, sestaví a provedou kruhový provoz na posílení všech tělesných partií s využitím cvičení gymnastické
průpravy.
- aplikují teoretické a praktické znalosti základní a kondiční gymnastiky v jiných sportovních odvětvích
Předpoklady: Student musí ovládat:
1. Akrobatické cvičební tvary v rozsahu absolvovaného předmětu KTV/GYM1.
2. Gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky.
3. Dopomoc a záchranu poskytovanou při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností.
4. Pravidla posilování a protahování dodržovaná při cvičení základní gymnastiky

KTV/GHR Herní a relaxační formy gymnastiky 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům netradiční formy výuky gymnastiky. Uvést studenty do problematiky motivačních
aspektů ve VJ s gymnastickým obsahem.
Představit studentům relaxační a protahovací formy gymnastiky. Uvést studenty do problematiky sestavení
relaxačních a protahovacích programů. Způsobilosti: Studenti:
- aplikují znalosti a dovednosti různých druhů gymnastiky ve VJ s herně gymnastickým obsahem,
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- navrhnou 10 her s využitím gymnastických cvičení, nářadí, náčiní a ověří jejich motivační faktor při výuce
gymnastiky,
- aplikují znalosti relaxačních a protahovacích cvičení do bloků a celků.
Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu se znalostmi a dovednostmi:
- cvičební tvary v rozsahu gymnastického víceboje absolvovaného v rámci předmětu KTV/ZG a KTV/GYM,
- gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky,
- dopomoc a záchrana poskytovaná při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností.

KTV/GSBR Sebeobrana 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: ZS

Cíle: Student si během výuky osvojí praktické zvládnutí sebeobranných akcí proti vybraným útokům. Prostřed-
nictvím úpolových cvičení si zvýší úroveň tělesné zdatnosti.
Získá teoretické znalosti z oblasti jednotlivých úpolových sportů, úlohou sebeobrany v životě člověka. Seznámí
se s teorií a metodikou nácviku v jednotlivých úpolových sportech (karate, box, judo, MMA, grappling, aj.)
Způsobilosti: Student si během semestru osvojí sebreobranné akce proti úderům, kopům, škrcení a obejmutí.
Dokáže adekvátně reagovat na případné útoky ze všech směrů. Předpoklady: Základní znalosti a dovednosti
v úpolových sportech, znalost pádů.

Vylučující předměty: KTV/GKKSŠ

KTV/GYM1 Gymnastika 1 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům cvičební tvary sportovní gymnastiky, jejich názvosloví a zásady dopomoci a záchrany
v rozsahu gymnastického víceboje. Uvést studenty do problematiky tvorby vazeb a gymnastických sestav. Před-
stavit studentům možnosti pohybového vyjádření základních hudebních veličin. Provést je pohybovou průpravou
zaměřenou na jednotlivé části těla. Seznámit je se základními prvky bez náčiní a technikou cvičení se švihadlem.
Uvést studenty do problematiky tvorby rytmicko-gymnastické sestavy bez náčiní na hudbu. Studenty seznámit
s možnostmi využití motoricko-funkční přípravy jako prostředku pro všestranný pohybový rozvoj.
Způsobilosti: Studenti:
- si zapamatují názvosloví gymnastických cvičebních tvarů cvičení prostných a na nářadí
- provedou sestavy osvojených cvičebních tvarů v plném rozsahu gymnastického víceboje
- aplikují teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových gym-
nastických pohybových dovedností
- předvedou společně nacvičovanou sestavu bez náčiní na hudbu
- provedou základní přeskoky přes švihadlo
- si zapamatují a vytvoří vlastní příklady pohybového vyjádření základních hudebních veličin
- aplikují získané teoretické znalosti i praktické dovednosti do cvičební či tréninkové jednotky.
Předpoklady: Student musí ovládat:
1. cvičební tvary v rozsahu absolvovaného předmětu Základní gymnastika,
2. gymnastické názvosloví základní gymnastiky,
3. pravidla posilování a protahování dodržovaná při cvičení základní gymnastiky.

KTV/GYM2 Gymnastika 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Petra Kalistová možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům gymnastické cvičební tvary a vazby vyšší obtížnosti v plném rozsahu gymnastického
víceboje. Uvést studenty do problematiky tvorby gymnastických sestav. Způsobilosti: Studenti:
- zapamatují si názvosloví gymnastických cvičebních tvarů vyšší obtížnosti v plném rozsahu gymnastického
víceboje,
- sestaví a provedou volné sestavy osvojených cvičebních tvarů v plném rozsahu gymnastického víceboje,
- aplikují teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových gym-
nastických pohybových dovedností. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu se znalostmi a dovednostmi:
- cvičební tvary v rozsahu gymnastického víceboje absolvovaného v rámci předmětu KTV/GYM1,
- gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky,
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- dopomoc a záchrana poskytovaná při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností.

KTV/HITK Historie tělesné kultury 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky historie tělesné kultury.Osvojit si základní teoretické znalosti z oblasti
tělesné kultury současnosti v oblasti řízení TK u nás Způsobilosti: Student zvládne problematiku historie a
současnosti v oblasti tělesné kultury a dokáže analyzovat její propojení s celospolečenským vývojem. Dokáže
aplikovat teoretické znalosti do praxe, porozumí novým trendům v oblasti řízení a organizace tělesné výchovy.
Předpoklady: Student by měl umět odlišit pojmy tělesná kultura a tělesná výchova, orientovat se v oblasti
současné tělesné výchovy, jejího dělení a řízení. Orientovat se v olympijské historii.

KTV/HOR Horolezectví 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základů lezení na umělé stěně a ve skalním terénu. Způsobilosti: Student
ovládá základy bezpečného jištění na umělé stěně a skalách a je schopen je aplikovat v proměnlivých podmínkách
skalního terénu. Ovládá základní lezecký pohyb. Rozezná a umí používat základní jistící pomůcky. Předpoklady:
Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav
odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/HOR1 Horolezectví 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základů lezení na umělé stěně a ve skalním terénu. Způsobilosti: Student
ovládá základy bezpečného jištění na umělé stěně a skalách a je schopen je aplikovat v proměnlivých podmínkách
skalního terénu. Ovládá základní lezecký pohyb. Rozezná a umí používat základní jistící pomůcky. Předpoklady:
Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav
odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/KBRLH Kurz bruslení a ledního hokeje 2 kr. Zp
Seminář 6 [dnů/sem]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky techniky a metodiky základního bruslení a základů ledního hokeje, kraso-
bruslení a rychlobruslení.
Upozornit na bezpečnostní zásady a úrazovou zábranu při pohybu na ledové ploše.
Představit vhodné formy organizace při kolektivní výuce bruslení a ledního hokeje a prostředky k zvládnutí
základních bruslařských návyků a herních činností jednotlivce.
Seznámit studenty s historií bruslení, ledního hokeje, kraso- a rychlobruslení, s odbornou terminologií, metodikou
nácviku a pravidly jednotlivých sportovních disciplín. Způsobilosti: Studenti provedou praktické dovednosti
techniky jednotlivých prvků základního bruslení, základní pohybové dovednosti uplatňující se v ledním hokeji
(muži, ženy pouze informativně), nejjednodušší prvky krasobruslení ( ženy, muži pouze informativně) a základy
rychlobruslení na krátké dráze.
Zapamatují si teoretické poznatky z oblasti historie bruslení a bruslařských sportů, teorie a metodiky základ-
ního bruslení a ledního hokeje, pravidel a systematiky ledního hokeje, základních poznatků z oblasti kraso- a
rychlobruslení. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu se základními dovednostmi z oblasti bruslení a
ledního hokeje.

KTV/KG Kurz gymnastiky 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Mgr. Petra Kalistová možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům pohybové dovednosti vybraných úpolových sportů, sportovní a moderní gymnastiky
vyšší obtížnosti v plném rozsahu gymnastického víceboje. Uvést studenty do problematiky tvorby choreografie
vybraných druhů MPF a sestavování pohybové skladby. Způsobilosti: Studenti:
- zapamatjí si názvosloví cvičebních tvarů moderní gymnastiky, vybraných úpolů, sportovní gymnastiky a MPF
vyšší obtížnosti,
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- sestaví a provedou volné sestavy osvojených cvičebních tvarů SG v rámci absolvovaného modelového závodu,
- aplikují teoretické a praktické znalosti metodiky nácviku, dopomoci a záchrany při osvojování nových pohybo-
vých dovedností SG, MG, MPF a úpolů,
- aplikují znalosti a dovednosti různých druhů gymnastiky v části kurzu s herně gymnastickým obsahem.
Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu se znalostmi a dovednostmi:
1. Cvičební tvary v rozsahu rytmické gymnastiky a gymnastického víceboje absolvovaného v rámci předmětu
KTV/GYM1.
2. Gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky.
3. Dopomoc a záchrana poskytovaná při nácviku již zvládnutých pohybových dovedností.

KTV/KIN Úvod do studia kinantropologie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům základní orientaci v oblasti tělesné výchovy, sportu a pohybové rekreace. Způ-
sobilosti: Student užívá základní termíny, zařadí jednotlivé obory a podobory kinantropologie, rozlišuje mezi
různými formami a druhy pohybu, rozpozná strukturu tělesných cvičení, aplikuje poznatky do oblasti hodno-
cení motoriky člověka, vyhledá prostřednictvím elektronických informačních zdrovů potřebné studijní materiály,
zpracuje samostatnou práci. Předpoklady: Student má základní znalosti v oblasti společenských a přírodních
věd na úrovni RVP středoškolského vzdělání.

Vylučující předměty: KTV/BKI

KTV/KK Kondiční kulturistika 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základního pojmosloví a metodiky posilovacích cvičení. Provést rozbor a
metodický nácvik posilovacích cviků se zátěžemi a na strojích. Pro jednotlivé
svalové partie uvést příklady tréninkových plánů. Způsobilosti: Student bude prakticky schopen připravit
a vést tréninkový posilovací program pro vybraného jedince s libovolným cílem cvičení (zdravotní, objemový,
redukční apod. .).Pro jednotlivé svalové partie vytvoří a aplikuje příklady tréninkových plánů. Předpoklady:
Při výuce student navazuje na základní znalosti z anatomie, fyziologie, zdravotní Tv a sportů vyučovaných na
KTV. Výhodou je znalost prostředí posilovny a činnosti jednotlivých posilovacích strojů.

KTV/KSBZ Základní kurz snowboardingu 2 kr. Zp
Cvičení 6 [dnů/sem]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS

Cíle: Zvládnutí základů jízdy na snowboardu pro začátečníky. Způsobilosti: Student předvede technicky
správnou jízdu na snowboardu smýkanými oblouky a získá zálkadní orientaci v problematice snowboardingu.
Předpoklady: Studentá má dobrý zdravotní stav bez omezení pohybu a dovednosti v rozsahu výuky tělesné
výchovy na střední škole.

KTV/KSHER Kurz sportovních her 2 kr. Zp
Kurz 5 [dnů/sem]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: LS

Cíle: Prohloubení a rozšíření učiva ze základní etapy výuky ve vybraných tradičních a netradičních sportovních
hrách (modifikace fotbalu, volejbalu, košíkové, softbal, florbal, tenis, squash, badminton, stolní tenis, lakros,
ringo, vodní pólo a příp. dalších). Řízení zápasů a organizace turnajů. Způsobilosti: Student předvede dobrou
úroveň herních dovedností a kvalitní celkový herní výkon v utkání v jednotlivých sportovních hrách během
kurzu. Dokáže rozhodovat zápas a organizovat turnaj. Předpoklady: Zvládnutí základních herních dovedností
a znalost teorie na úrovni zápočtových požadavků ze všech sportovních her v první etapě těchto předmětů.

KTV/KVOT Kurz vodní turistiky 2 kr. Zp
Cvičení 8 [dnů/sem]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky vodní turistiky a raftingu. Způsobilosti: Student používá základní
záběrovou techniku na klidné a proudící vodě. Rozezná objektivní a subjektivní nebezpečí při vodní turistice.
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Popíše a rozpozná výzbroj a výstroj pro vodní turistiku a rafting. Aplikuje základní organizační a právní normy
důležité k provozování vodní turistiky na všech stupních škol. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu se
znalostmi a dovednostmi z absolvovaného předmětu KTV/PL1 a s úrovní dovedností odpovídající výuce tělesné
výchovy na středních školách.

KTV/KWS1 Kurz windsurfingu 1 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student zvládne základy jízdy na WS v mírném až středním větru pro začátečníky. Seznámí se s historií,
výstrojí a výzbrojí, zásadami bezpečnosti při jízdě na WS. Způsobilosti: Student prakticky zvládne základy jízdy
na windsurfingu a základní obraty po a proti větru. Zná teorii windsurfingu, ustrojení oplachtění, bezpečnostní
pravidla, vodní záchrany. Předpoklady: Student umí dobře plavat (uplave min.200m souvisle). Výhodou je
předešlá zkušenost pohybové dovednosti (snowboarding, skateboarding apod.)

KTV/LVK Letní výcvikový kurz 2 kr. Zp
Seminář 10 [dnů/sem]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům pohybové činnosti, které je možné provozovat v letní přírodě. Uvést studenty do
problematiky výchovy prožitkem a problematiky řešení krizových situací při venkovních pohybových aktivitách
v rámci letních výcvikových kurzů a školních výletů studentů základních a středních škol. Způsobilosti:
Studenti:
- zapamatují si pojmy související s pobytem a pohybovými činnostmi v letní přírodě
- sestaví a přizpůsobí možnostem členů družstva trasu pro cyklistický orientační závod bike scorelauf
- aplikují teoretické a praktické znalosti pohybových činností v letní přírodě v orientačním závodě, bike scorelaufu
a putování
- rozpoznají možnost vzniku krizové situace při pohybových aktivitách v letní přírodě a navrhnou její řešení
Předpoklady: Dobrá fyzická a psychická kondice, základní orientace v terénu, základní pohybové dovednosti
související s pobytem a pohybovými činnostmi v letní přírodě.

KTV/LVKNŠ Letní výcvikový kurz 3 kr. Zp
Seminář 6 [dnů/sem]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do praxe funkčního využívání turistiky, pobytu v přírodě, cyklistiky a cykloturistiky v
předmětu Letní výcvikový kurz. Způsobilosti: Odborné znalosti
Používají své odborné vědomosti a dovednosti při modifikaci pohybových činností a her v přírodě pro žáky 1.
stupně ZŠ. Rozpoznají možnost vzniku krizových situací při pohybových aktivitách v přírodě a navrhnou jejich
řešení.
Odborné dovednosti
Samostatně navrhují a realizují řešení při zdokonalování odborných dovedností z oblasti pobytu v přírodě, tu-
ristiky a cykloturistiky. Samostatně a odpovědně sestaví a přizpůsobí trasu pro cykloturistiku členům družstva
a koordinují činnost v týmu při její realizaci.
Předpoklady: Student ovládá jízdu na kole, základní tábornické vědomosti a dovednosti.

KTV/LY1 Kurz lyžování 1 2 kr. Zp
Kurz 8 [dnů/sem]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky školního i komerčního lyžování.
Seznámit studenty s praktickými dovednostmi z oblasti běhu na lyžích, techniky a metodiky sjíždění a zatáčení
- všestranná a specializovaná průprava.
Objasnit pojmy a rozebrat problémy v oblasti techniky a metodiky běhu na lyžích a sjíždění a zatáčení, bezpeč-
nosti při pobytu v horách a při přípravě a udržbě lyží - běžeckých i sjezdových. Připravit studenty pro splnění
požadavků (MŠMT) licence ”Instruktor lyžování”.
Způsobilosti: Studenti provedou praktické dovednosti z oblasti první etapy výuky základního lyžování v běhu
na lyžích a základních dovedností všeobecné a specializované lyžařské průpravy. Popíší a vysvětlí metodický
postup nácviku jednotlivých způsobů běhu na lyžích a základních dovedností všeobecné a specializované lyžařské
průpravy.
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Identifikují a korigují chyby v technice jednotlivých způsobů běhu na lyžích a základních dovedností všeobecné
a specializované lyžařské průpravy.
Shrnou a uvedou do souvislostí teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti a nebezpečí v horách, přípravy celo-
denního výletu na běžeckých lyžích, přípravy a údržby lyží, všeobecné a specializované
lyžařské průpravy, metodiky a techniky běhu na lyžích. Předpoklady: Studenti mají osvojeny základní praktické
dovednosti v běhu na lyžích - klasický způsob běhu, bruslení a základní praktické dovednosti ve sjíždění a zatáčení
v rozsahu doporučeného učiva pro střední školy.

KTV/LY2 Kurz lyžování 2 2 kr. Zp
Kurz 8 [dnů/sem]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky školního i komerčního lyžování.
Seznámit studenty s praktickými dovednostmi z oblasti techniky a metodiky sjíždění a zatáčení - druhy oblouků,
metodikou nácviku.
Objasnit pojmy a rozebrat problémy ostatních pohybových aktivit v horách, didaktiky lyžování, lyžování dětí,
lyžování starší populace a zdravotně postižených.
Připravit studenty pro splnění požadavků (MŠMT) licence ”Instruktor lyžování”. Způsobilosti: Studenti
provedou praktické dovednosti z oblasti první etapy výuky základního lyžování - sjíždění a zatáčení v základním
provedení.
Popíšou a vysvětlí metodický postup nácviku jednotlivých druhů oblouků opět v základním provedení.
Identifikují a korigují chyby v technice základního provedení jednotlivých druhů oblouků.
Shrnou a uvedou do souvislostí teoretické poznatky z oblasti didaktiky lyžování, lyžování dětí a seniorů, lyžování
postižených osob a ostatních pohybových aktivit v horách.
Předpoklady: Studenti mají osvojeny praktické dovednosti z oblasti všeobecné lyžařské průpravy a první etapy
základního běžeckého lyžování. Ovládají a orientují se v problematice techniky a metodiky běžeckého lyžování
v základním provedení (ve statické rovnováze). Orientují se v teoretických tématech: historie lyžování, technika
a metodika běžeckého lyžování, vyjmenují a popíší jednotlivé prvky všeobecné lyžařské průpravy.

KTV/MPA Metodika organizace pohybových aktivit 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámení s nejrůznějšími formami organizace pohybových aktivit z hlediska různých skupin naší populace.
Znalosti, vědomosti a zkušenosti lze uplatnit i jiných předmětech studia.
Způsobilosti: Student získá absolvování předmětu následující způsobilosti:
- provede přípravy na praktické jednotky rozdílných organizačních forem
- zhodnotí specifika diferencovaných skupin z hlediska organizace
- vysvětlí teoretické základy danné problematiky
- rozpozná základní metodické chyby v organizaci
- posoudí případná rizika
- provede výběr vhodného nářadí a náčiní
- používá správnou odb. terminologii
- aplikuje teoretické poznatky v praxi.
Předpoklady: Student zvládl teoretické předměty první etapy Bc. studia.
Další předpoklady: organizační a komunikativní schopnosti, samostudium.

KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Petra Kalistová možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky moderních pohybových forem.
Seznámit studenty se zdravotními a fyziologickými aspekty jednotlivých druhů cvičení. Způsobilosti: Studenti:
- aktivně užívají terminologii moderních pohybových forem (MPF)
- osvojí si správné držení těla při této pohybové aktivitě
- metodicky správně sestaví část cvičební lekce
- získané poznatky aplikují do praktického výstupu
- objasní si teoretická východiska k dané problematice.
Předpoklady: Student by měl do předmětu vstupovat se základními teoretickými znalostmi z oblasti biologie
člověka a základní gymnastiky.
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Student by měl být schopen absolvovat praktická cvičení v požadovaném rozsahu.

KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Petra Kalistová možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky moderních pohybových forem s náčiním a nářadím.
Seznámit studenty se zdravotními a fyziologickými aspekty dalších druhů cvičení. Způsobilosti: Studenti:
- aktivně užívají terminologii moderních pohybových forem (MPF)
- osvojí si správné držení těla při této pohybové aktivitě
- metodicky správně sestaví část cvičební lekce
- získané poznatky aplikují do praktického výstupu
- objasní si teoretická východiska k dané problematice. Předpoklady: Student by měl do předmětu vstupovat
se znalostmi a dovednostmi získanými v předmětu MPF1.
Student by měl být schopen absolvovat praktická cvičení v požadovaném rozsahu.

KTV/MV Metodologie výzkumu 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi pro navržení projektu odborné práce, jeho realizace a
pro psaní závěrečné zprávy. Způsobilosti: Student používá základní terminologii, sestaví výzkumný plán odborné
práce, navrhne design studie, prezentuje projekt práce. Předpoklady: Student se orientuje ve všech oborech
kinantropologie, ovládá zpracování a psaní textů na počítači, umí vyhledávat studijní materiály prostřednictvím
elektronických informačních zdrojů.

KTV/MVMD Metody výzkumu a motodiagnostika 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty pokročilejšími znalostmi a dovednostmi pro navržení projektu odborné práce, jeho re-
alizace a pro psaní závěrečné zprávy. Způsobilosti: Student používá terminologii metod výzkumu, sestaví
výzkumný plán odborné práce, navrhne design studie, navrhne diagnostické nástroje pro testování motorických
předpokladů, aplikuje pokročilejší metody analýzy dat. Předpoklady: Ovládá zpracování a psaní textů na
počítači, umí vyhledávat studijní materiály prostřednictvím elektronických informačních zdrojů, užívá základní
metody výzkumu a základmí metody analýzy dat.

KTV/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního přdmětu na druhém stupni základní školy,
aplikuje poznatky a dovednosti získané v předmětech profesní praktika a pedagogika a psychologie k praxi.
Ke každé hospitované hodině náleží její rozbor. Způsobilosti: Studenti budou schopni zaznamenat průběh
vyučovací hodiny, aktivně se podílet na její analýze a posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem
práce.
Předpoklady: Student používá hospitační záznam pro tělesnou výchovu.

KTV/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního přdmětu na druhém stupni základní školy,
aplikuje poznatky a dovednosti získané v předmětech profesní praktika a pedagogika a psychologie k praxi.
Ke každé hospitované hodině náleží její rozbor. Způsobilosti: Studenti budou schopni zaznamenat průběh
vyučovací hodiny, aktivně se podílet na její analýze a posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem
práce.
Předpoklady: Student používá hospitační záznam pro tělesnou výchovu.

KTV/PL1 Plavání 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS

Cíle: Student, v souladu s pravidly plavání, ovládá všechny závodní plavecké způsoby, jakož i odpovídající ob-
rátky a startovní skoky. Způsobilosti: Student, v souladu s pravidly plavání, používá všechny závodní plavecké
způsoby, obrátky a startovní skoky a aplikuje je v proměnných podmínkách plavecké praxe. Předpoklady:
Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a úspěšně absolvo-
val talentové přijímací řízení na obor tělesná výchova, uplave 100m jedním z oficiálních závodních plaveckých
způsobů.

KTV/PL2 Plavání 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům přehled technických cvičení a základy tréninkových metod v plavání, zdokonalit
techniku všech závodních plaveckých způsobů. Uvást studenty do problematiky netradičních plaveckých způsobů
a vodní záchrany. Způsobilosti: Student, v souladu s pravidly plavání, ovládá techniku všech závodních
plaveckých způsobů, obrátek a startovních skoků. Používá plavání pod vodou, základy záchrany tonoucího a
netradiční plavecké způsoby. Předpoklady: Dosažení výstupů z učení předmětu KTV/PL1.

KTV/PP Průběžná praxe 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům možnosti pohybových aktivit ve všech věkových kategoriích. Uvést do problematiky
praktické výuky včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální
formě vyučování.
Způsobilosti: Student aplikuje získané vědomosti s dovednosti do praktických pedagogických činností, sestaví
tréninkový nebo cvičební plán, vysvětlí a demonstruje cvičencům průběh pohybových činností a předá zpětnova-
zební informace. Zhodnotí cvičební nebo tréninkovou jednotku a provede autoevaluaci. Předpoklady: Student
ovládá metodické postupy nácviku a zdokonalování pohybových dovedností, základy komunikace a práce s dětmi.
Student dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v průběhu studia do své pedagogické činnosti.

KTV/PP1 Průběžná praxe 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům možnosti pohybových aktivit ve všech věkových kategoriích. Uvést do problematiky
praktické výuky včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální
formě vyučování. Způsobilosti: Student aplikuje získané vědomosti s dovednosti do praktických pedagogických
činností, sestaví tréninkový nebo cvičební plán, vysvětlí a demonstruje cvičencům průběh pohybových činností a
předá zpětnovazební informace. Zhodnotí cvičební nebo tréninkovou jednotku a provede autoevaluaci. Předpo-
klady: Student ovládá metodické postupy nácviku a zdokonalování pohybových dovedností, základy komunikace
a práce s dětmi. Student dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v průběhu studia do své pedagogické
činnosti.

KTV/PP2 Průběžná praxe 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům možnosti pohybových aktivit ve všech věkových kategoriích. Uvést do problematiky
praktické výuky - osvojení základních praktických dovedností a postojů v oblasti tělesné výchovy se zaměřením
na praktické vyučování volnočasoprostorových pohybových aktivit. Způsobilosti: Student aplikuje získané
vědomosti s dovednosti do samostatných praktických pedagogických činností, sestaví vlastní tréninkový nebo
cvičební plán, který následně realizuje v praxi. Samostatně organizuje tréninkovou nebo cvičební jednotku. Vy-
světlí a demonstruje cvičencům průběh pohybových činností a předá zpětnovazební informace. Zhodnotí cvičební
nebo tréninkovou jednotku a provede autoevaluaci. Předpoklady: Student ovládá jednotlivé metodiky nácviku
pohybových dovedností v různých sportovních odvětvích, dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti do
vlastní výukové činnosti. Ovládá základy komunikace a práce s dětmi.

KTV/PR1 Pohybová rekreace 1 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pohybové rekreace v kontextu současného života. Vliv pohybové akti-
vity/inaktivity na zdraví člověka. Reakce a adaptace na pohybovou zátěž. Hypokineze jako rizikový faktor psy-
chosomatických onemocnění. Systematizovat poznatky z oboru fyziologie, psychologie, sociologie a pedagogiky
sportu na podmínky rekreační tělesné výchovy a sportu. Psycho- sociální aspekty pohybové rekreace. Přiměře-
nost pohybového režimu vzhledem k věku. Zdravotní význam fyzické aktivity. Způsobilosti: Studenti se seznámí
s problematikou pohybové rekreace v kontextu současného života. Pochopí vliv pohybové aktivity/inaktivity na
zdraví člověka. Znají jak organismus reaguje a adaptuje se na pohybovou zátěž. Hypokineze jako rizikový faktor
psychosomatických onemocnění. Systematizují poznatky z oboru fyziologie, psychologie, sociologie a pedagogiky
sportu na podmínky rekreační tělesné výchovy a sportu, psycho-sociální aspekty pohybové rekreace. Chápou
zásady přiměřenosti pohybového režimu vzhledem k věku, zdravotní význam fyzické aktivity. Předpoklady:
Znalost základních pojmů z oboru kinantropologie a rekreologie.

KTV/PR2 Pohybová rekreace 2 5 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do základní problematiky z oboru didaktiky pohybové rekreace. Charakterizovat nejčastější
rekreační pohybové aktivity. Představit metody testování zdatnosti a výkonnosti v rekreační tělesné výchově
a sportu. Představit studentům možnosti pohybové rekreace v různých podmínkách působení. Upozornit na
sociální význam integrace zdravotně postižených v rámci pohybové rekreace. Systematizovat poznatky z oboru
fyziologie, psychologie, sociologie a pedagogiky sportu na podmínky rekreační tělesné výchovy a sportu. Psycho-
sociální aspekty pohybové rekreace. Přiměřenost pohybového režimu vzhledem k věku. Zdravotní význam pohy-
bové rekreace. Způsobilosti: Student se orientuje v základních pojmech z oboru didaktiky tělesné výchovy a
sportu a aplikuje je do podmínek z oboru pohybové rekreace.
Syntetizuje a aplikuje dříve získané znalosti z oborů fyziologie, psychologie, pedagogiky a sociologie.
Vyhledá v odborné literatuře pojmy propojující jednotlivá odvětví.
Vytvoří si přehled o možnostech pohybové rekreace.
Sestaví a vede cvičební jednotku pohybové rekreace s ohledem na individuální zvláštnosti jedince.
Cvičební jednotku zpětnovazebně zhodnotí z hlediska organizace i efektivity. Předpoklady:

KTV/PS Pohybová skladba 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Teoreticky i prakticky uvést studenty do problematiky tvorby pohybových skladeb bez náčiní a s náčiním.
Rozvinout pohybovou kreativitu studentů a jejich didaktické dovednosti. Způsobilosti: Student:
- předvede pohybovou skladbu (PS) bez náčiní a s náčiním nacvičovanou s vyučujícím
- samostatně, či ve skupině (dle počtu studentů ve výuce) vytvoří na zvolenou hudbu PS bez náčiní, či s náčiním
- uplatní v ní principy tvorby pohybové skladby a využije zkušenosti získané při nácviku společné PS
- metodicky správně skladbu naučí ostatní studenty
- rozebere a zhodnotí PS vytvořené ostatními studenty Předpoklady: Zvládnutí pohybového vyjádření základ-
ních hudebních veličin a prvků bez náčiní z rytmické gymnastiky.
Estetické a hudební cítění.

KTV/PSMT Psychomotorika 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky psychomotoriky pro rozvoj harmonické osobnosti. Seznámit je
s využitím psychomotrických her na rozvoj myšlení, paměti, smyslového vnímání, sociální komunikace, rovnováhy
a uvědomování si vlastního těla. Vytvořit zásobník her s využitím alternativních pomůcek v terénní praxi.
Způsobilosti: Student zvládne problematiku psychomotorických her a aplikuje ji do terénní praxe s klienty.
Předpoklady: - zásobník pohybových her různého charakteru
- kreativita
- schopnost týmové práce

KTV/PSMU Psychologie PA a motor. učení 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]
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Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky psychologie pohybových aktivit a motorického učení. Představit studen-
tům teorie, východiska, zákonitosti, průvodní mechanismy a psychologické aspekty motorického učení.Seznámit
studenty s možnostmi psychodiagnostiky a její použití v souvislosti s pohybovými aktivitami. Způsobilosti:
Student se orientuje v základních pojmech z oboru sportovní psychologie. Syntetizuje a aplikuje dříve získané
znalosti z pedagogicko-psychologických oborů. Vyhledá v odborné literatuře pojmy propojující jednotlivá odvětví
psychologie a teorie jednotlivých sportovních odvětví. Používá empirické metody diagnostiky v psychologii.
Studenti:
- užívají a vysvětlí pojmy z jednotlivých oblastí motorického učení
- aplikují teoretické znalosti z oblasti motorického učení na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu.
Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s teoretickými znalostmi získanými v rámci absolvovaných předmětů
KTB/ANAM, KTB/FYZI, KTV/KIN a KTV/APM.

KTV/PSYSP Psychologie sportu 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy z oboru psychologie sportu. Upozornit na psychologické fenomény
pohybové aktivity, např. kognitivní procesy, ideomotorický trénink, adherence, motivace a emoce, volní procesy,
apod. Způsobilosti: Student se orientuje v základních pojmech z oboru sportovní psychologie. Syntetizuje
a aplikuje dříve získané znalosti z pedagogicko-psychologických oborů. Vyhledá v odborné literatuře pojmy
propojující jednotlivá odvětví psychologie a teorie jednotlivých sportovních odvětví. Používá empirické metody
diagnostiky v psychologii. Předpoklady: Student vstupuje do předmětu se základními znalostmi z oboru
psychologie pohybových aktivit.

KTV/PTVS Pedagogika tělesné výchovy a sportu 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky pedagogiky tělesné výchovy a sportu. Charakterizovat základní pojmy
oboru. Představit institucionální základy tělesné výchovy a sportu. Systematizovat základní poznatky jednot-
livých pohybových činností a pedagogiky tělesné výchovy a sportu. Způsobilosti: Student se orientuje v
základních pojmech z oboru pedagogika tělesné výchovy a sportu. Syntetizuje a aplikuje dříve získané znalosti z
pedagogicko-psychologických oborů. Vyhledá v odborné literatuře pojmy propojující odvětví pedagogiku tělesné
výchovy a sportu a teorie jednotlivých sportovních odvětví. Student používá empirické metody diagnostiky v
pedagogice. Předpoklady: Student vstupuje do předmětu se základními znalostmi z oboru kinantropologie a
antropomotorika.

KTV/REKR Rekreologie 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se seznámí se základními pojmy z oboru rekreologie, geografie cestovního ruchu, základními demo-
grafickými charakteristikami ve vztahu ke zdraví obyvatelstva. Seznámí se s problematikou zdravého životního
stylu, kvalitou života a negativních psychosociálních jevů. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní termíny
spojené s multidisciplinární vědní disciplínou a porozumí jim. Vytvoří si představu o rozsahu vědní disciplíny.
Aplikují nabyté poznatky v konkrétních praktických situacích. Předpoklady: Student navazuje na obecné
vědomosti z předmětu kinantropologie (z oblasti tělesné kultury). Dokáže vymezit základní pojmy a chápe jejich
souvislosti.

KTV/RG Rytmická gymnastika 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studentům praktické příklady vedení rušné a průpravné části cvičební jednotky na hudbu.
Seznámit studenty se všemi náčiními moderní gymnastiky a technikou cvičení s nimi.
Představit možnosti tvorby gymnastických vazeb s jednotlivým náčiním (bez hudby i na hudbu).
Rozvinout tvořivost a hudební cítění studentů.
Zvýšit jejich esteticko-koordinační úroveň.



381

Způsobilosti: Student:
- provede základní manipulaci se švihadlem, míčem, obručí, stuhou a kužely
- předvede společně nacvičenou sestavu s míčem a sestavu s obručí na hudbu
- ze zásobníku cviků probraných ve výuce vytvoří a předvede sestavu se švihadlem na hudbu
- rozpozná různé možnosti sestavení rušné a průpravné části cvičební jednotky na hudbu Předpoklady:
Zvládnutí cvičebních tvarů v rozsahu absolvovaného předmětu KTV/ZG.
Zvládnutí praktického učiva předmětu KTV/GYM1 - pohybového vyjádření základních hudebních veličin, zá-
kladních prvků bez náčiní z rytmické gymnastiky, základních přeskoků přes švihadlo.

KTV/RKPF Rekreačně kondiční programy a fitness 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základního pojmosloví a tvorby individuálních pohybových programů a
fitness. Na základě vstupní diagnostiky posoudit stav pohybového aparátu konkrétního klienta a vytvořit pro něj
individuálně zacílený program kondičně vyrovnávacích cvičení. Způsobilosti: Student prakticky i teoreticky
obsáhne základní problematiku cvičení ve fitness centrech a tvorbu kondičně i zdravotně zaměřených programů
pro běžnou populaci i pro jedince s určitými specifiky . Na základě vstupní diagnostiky provede analýzu informací
a vytvoří individuálně přizpůsobený pohybový program podle stanovených kritérií. Předpoklady: Základní
znalosti anatomie a fyziologie studované na VŠ. Vhled do problematiky zdravotních oslabení a zdravotní tělesné
výchovy. Znalost svalových testů a základní vstupní pohybové diagnostiky. Zájem o problematiku zdravotního
posilování, nastavování kondičních a zdravotně zaměřených tréninků pro konkrétního klienta. Výhodou je osobní
zkušenost se cvičením ve fitness centru. Vycházíme i ze znalostí načerpaných v předmětu Sportovní trénink,
Antropomotorika a Rekreologie.

KTV/SHBA Sportovní hry - basketbal 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky sportovních her, konkrétně basketbalu. Vysvětlit metodické postupy
při nácviku základních herních činností jednotlivce, útočných a obranných kombinací a systémů hry družstva.
Aplikovat navržené postupy v samostatných výstupech studentů
Způsobilosti: Student zvládne po stránce technické a taktické uplatnění herních dovedností v zápasové praxi,samostatnost
při rozhodování, rychlost reakce na vzniklou herní situaci a vzájemnou komunikaci se spoluhráči. Předpoklady:
Z předchozí výuky předmětu KTV/SH prokázat znalosti pravidel dané sportovní hry,uplatnění základních her-
ních dovedností v praxi či utkání. Prokáže kromě individuálních dovedností též kolektivní spolupráci v rámci
basketbalového družstva

KTV/SHFO Sportovní hry - fotbal 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům individuální a skupinové herní činnosti ve větší složitosti, informativně základy tý-
mové součinnosti. Uvést studenty do problematiky vztahu individuálního a týmového herního výkonu, didaktiky
fotbalu a základů rozhodování utkání. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní termíny z teorie a didak-
tiky fotbalu, uvedou do souvislostí vztah individuálního a týmového herního výkonu a aplikují ve větší složitosti
získané fotbalové dovednosti v herní praxi. Při rozhodování rozpoznají nedovolené způsoby hry. Předpoklady:
Dosažení výstupu z učení předmětu KTV/SH1.

KTV/SHFRL Sportovní hry - florbal 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům individuální a skupinové herní činnosti ve větší složitosti, informativně základy tý-
mové součinnosti. Uvést studenty do problematiky vztahu individuálního a týmového herního výkonu, didaktiky
florbalu a základů rozhodování utkání. Způsobilosti: Student se seznámí se základními herními florbalo-
vými činnostmi jednotlivce, základními pravidly florbalu a modifikovanou hrou. Předpoklady: Základní herní
pohybové dovednosti.

KTV/SHVO Sportovní hry - volejbal 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
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Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky metodických postupů při nácviku herních činností, vybraných útočných a
obranných kombinací v rámci daného systému hry družstva ve volejbalu v předmětu Teorie a metodika volej-
balu. Způsobilosti: Student analyzuje herní činnosti,herní kombinace, herní systémy; popíše a vysvětlí techniku
herních činností a kombinací, následně sestaví nácvikovou řadu; zařadí průpravné a herní cvičení do vyučovací
jednotky; navrhne průpravné a modifikované hry; vymezí základy hry 3:3, 4:4, 6:6, graficky znázorní navržená
cvičení a systém hry. Předpoklady: U studenta se předpokládá základní orientace v technice herních volejba-
lových činností a jejich praktické osvojení. Student dokáže používat získané dovednosti (projev herní chování) v
rozsahu předmětu Sportovní hry - volejbal.

KTV/SH1 Sportovní hry 1 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům vědomostní základy teorie a didaktiky basketbalu, fotbalu,florbalu a volejbalu, jejich
pravidel a uvést na elementární úrovni do praktického nácviku a zdokonalování individuálních a skupinových
herních činností. Způsobilosti: Student používá základní vědomosti a herní dovednosti z basketbalu, fotbalu,
florbalu a volejbalu, posoudí jejich úroveň osvojení a aplikuje v povinně volitelných blocích sportovních her s
prohlubujícím a rozšiřujícím obsahem. Předpoklady: Student musí ovládat na elementární úrovni individuální
herní činnosti v basketbalu, fotbalu, florbalu a volejbalu.

KTV/SH2 Sportovní hry 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: ZS

Cíle: Seznámení s metodickým návodem při nácviku a rozhodování v pohybových hrách. Seznámení s pravidly
a metodikou herních dovedností vybraných méně tradičních sportovních her.
Zvládnutí základních herních dovedností probíraných činností.
Způsobilosti: Student předvede odpovídající úroveň herních dovedností v jednotlivých hrách. Zná pravidla her
a rozumí jim. Ovládá metodický postup nácviku probíraných her.
Předpoklady: Odpovídající zdravotní a pohybové předpoklady.

KTV/SH3 Sportovní hry 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s historií,se základními pravidly a s metodika nácviku vybraných netradičních sportov-
ních her (např.: hokejbal, korfbal, lakros, nohejbal, badminton, stolní tenis, plážový volejbal, squash, atd.)
Nácvik a prohloubení herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů ve florbalu a v softbalu.
Průpravná cvičení, herní cvičení a průpravné hry. Hra a její rozhodování. Způsobilosti: Student popíše a
předvede základní herní dovednosti z probraných netradičních sportovních her. Zná teorii (pravidla a metodiku
nácviku) těchto her.
Student předvede kvalitní herní výkon v probraných sportovních hrách, vysvětlí a předvede správný metodický
postup při jejich nácviku, a dokáže rozhodovat utkání.
Předpoklady: Student zná základní pravidla sportovních her a ovládá základní herní dovednosti sportovních her.

KTV/SM Sportovní medicína 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky sportovní medicíny u nás a ve světě. Představit studentům koncepci oboru
tělovýchovného lékařství, sportovně medicínskou problematiku jednotlivých sportovních odvětví a záležitosti
týkající se diagnostiky zdravotního stavu, tělesného rozvoje a trénovanosti. Způsobilosti: Studenti:
- užívají a vysvětlí pojmy sportovní medicíny v návaznosti na znalosti anatomické a fyziologické
- aplikují teoretické znalosti sportovní medicíny na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu
- provedou první pomoc v konkrétní situaci sportovního úrazu
- odhadnou rizikové faktory při tělesné výchově a sportu a navrhnou metody jejich prevence
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Předpoklady: Dosažení výstupů z učení předmětu KTB/FYZI.
Vylučující předměty: KTV/BTETR , KTV/TETR

KTV/SPD Sportovní příprava dětí 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Václav Salcman, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je zvládnutí sportovní přípravy dětí po teoretické i praktické stránce s možností
využití i v jiných sportovních odvětvích.
Způsobilosti: Student získá absolvování tohoto předmětu následující způsobilosti:
- používá odb. terminologii;
- provede přípravu na vyučovací jednotku;
- zhodnotí vyučovací jednotku;
- vysvětlí teoretické základy danné problematiky;
- aplikuje teoretické poznatky v praxi;
- rozpozná základní metodické, didaktické a praktické chyby;
- ukáže správné provedení danného sportovního výkonu;
- posoudí případná rizika;
- provede výběr vhodného nářadí a náčiní. Předpoklady: Student má schopnost vést výukovou jednotku,
schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi, schopnost orientace v systematice předmětu, verbální a non-
verbální vyjadřovací dovednosti, analytické schopnosti, schopnost kreativity a flexibility. Dalším předpokladem
jsou základní znalosti z psychologie.

KTV/STR Sportovní trénink 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky zvyšování sportovní výkonnosti sportovců různých věkových skupin. Kom-
plexně seznámit s faktory sportovního výkonu a s činností trenéra ve sportovní praxi. Způsobilosti: Student
zdůvodní mechanismy a principy zvyšování sportovní výkonnosti mužů a žen a vymezí specifika různých vě-
kových kategorií. Popíše osobnost trenéra a vysvětlí jeho roli v řízení sportovního tréninku chápaného jako
bio-psycho-sociální adaptační proces. Předpoklady: Dosažení výstupů z učení předmětu KTV/FYZI.

KTV/SZ Státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru Učitelství tělesné
výchovy pro ZŠ a pro SŠ navazujícího magisterského studijního programu a aplikovat je při řešení určitého
problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni iden-
tifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných
problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně
volitelných předmětů.

KTV/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru Tělesná výchova
se zaměřením na vzdělávání studijního programu Tělesná výchova a sport a aplikovat je při řešení určitého
problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni iden-
tifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných
problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně
volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KTV/BP2

KTV/TA1 Tance 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními tanečními kroky z lidových tanců a country tanců a metodikou jejich
nácviku. Uvést studenty do problematiky tvorby tanečních variací z probraných tanečních kroků na hudbu.
Rozvinout pohybovou kreativitu studentů a jejich didaktické dovednosti. Způsobilosti: Student:
- rozliší, předvede a popíše základní taneční kroky z lidových a country tanců
- metodicky správně nacvičí s ostatními studenty samostatně vytvořenou taneční variaci/tanec (lidový, country,
společenský), kterou/který též popíše a graficky znázorní
- rozebere a zhodnotí metodické výstupy ostatních
Předpoklady: Zvládnutí pohybového vyjádření základních hudebních veličin.
Zvládnutí rytmicko-pohybové průpravy z předmětu KTV/GYM1.
Estetické a hudební cítění.

KTV/TA2 Tance 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům možnosti zpracování gymnasticko-taneční rušné části vyučovací jednotky na hudbu a
sestavení protahovací sestavy na hudbu. Seznámit studenty s různými tanečními styly moderního tance (funky,
hip-hop, džez, moderní výrazový tanec apod.). Uvést studenty do problematiky tvorby tanečních variací na
hudbu. Rozvinout pohybovou kreativitu studentů a jejich didaktické dovednosti.
Způsobilosti: Student:
- užívá různé druhy hudby k vedení vyučovací jednotky TV
- metodicky správně vede rušnou, či průpravnou část tanečně zaměřené vyučovací jednotky
- samostatně, či ve spolupráci s dalšími studenty vytvoří taneční vazbu na hudbu (z moderního tance) a metodicky
správně ji naučí ostatní
- rozebere a zhodnotí metodické výstupy spolužáků Předpoklady: - Dosažení výstupů z učení předmětu
KTV/BT1.
- Zvládnutí rytmicko-pohybové průpravy z předmětu KTV/GYM1.

KTV/TDZTV Teorie a didakt. zdravot. těles. výchovy 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky cvičení dětí předškolního věku se zdravotními aspekty. Seznámit je s
neurofyziologickými zákonitostmi řízení motoriky a s následným sestavováním pohybového programu. Prostřed-
nictvím zpětné vazby umocnit přesné provádění jednotlivých cvičebních tvarů s vědomou kontrolou a optimálním
dýcháním.
Vytvořit představu vhodné pohybové aktivity při vybraných interních oslabeních.
Využívat psychomotorické hry a pestré pomůcky pro harmonický vývoj dětí.
Způsobilosti: Student
- si osvojí hodnocení statické a dynamické složky posturální funkce,
- si zapamatuje neurofyziologické zákonitosti řízení pohybu a aplikuje je při sestavování spontánní a řízené
pohybové aktivity v prostředí mateřské školy,
- aplikuje uvolňovací, protahovací a posilovací kompenzační cvičení pro všeobecné rozcvičení v optimální návaz-
nosti,
- sestaví obsah pohybové aktivity pro primární prevenci vybraných civilizačních chorob.
Předpoklady: Student by měl do předmětu TDZTV vstupovat se zažitými vědomostmi biologie člověka v rozsahu
učebních programů gymnázií a s osvojenými praktickými dovednostmi ze základní gymnastiky a ze specializované
gymnastické průpravy.
Jeho tělesné předpoklady by měly odpovídat normám individuálně optimálního držení těla.

KTV/TVDI Tělesná výchova - didaktika 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky pohybových činností, didaktické terminologie, představit teoretický
základ didaktiky tělesné výchovy se zaměřením na realizaci a zpětnou analýzu vyučovacího procesu. Způsobi-
losti: Odborné znalosti
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Student používá při výuce didaktickou terminologii v oblasti těsné výchovy a modifikuje ji do praktické výuky
s předškolními dětmi. Vysvětlí nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko-organizačních forem
práce v tělovýchovném procesu a využívají je při práci s dětmi v mateřské škole. Aplikují do pohybové průpravy
didaktické zásady, vyučovací metody, způsoby a postupy.
Odborné dovednosti
Aplikují do pohybové průpravy didaktické zásady, vyučovací metody, způsoby a postupy. Modifikují pohybové
činnosti a dovednosti do tvorby pohybově rekreačních programů. Sestaví obsah cvičební jednotky s využitím
motivačních a netradičních pohybových činností. Používají své odborné znalosti při praktické výuce v mateřské
škole.
Předpoklady: Student by měl ovládat:
- metodiku nácviku základních pohybových dovedností pro děti předškolního věku
- zásady rozcvičení, kompenzace a relaxace v tělesné výchově
- základy komunikace a práce s dětmi

KTV/TVH Tělesná výchova - herní základy 1 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do výuky pohybových a psychomotorických her (hravá a zábavná cvičení
pohybem) a do problematiky výuky základů sportovních her.
Vysvětlit metodické postupy při nácviku manipulačních dovedností a organizaci pohybových her.
Způsobilosti: Student dokáže popsat, vysvětlit a demonstrovat soubor pohybových a psychomotorických her.
Zároveň bude schopen realizovat pohybové hry a hravá a zábavná cvičení v procesu a prostředí předškolní
výchovy. Student dokáže bezchybně provést ukázku manipulačních dovedností a zařadí vhodná průpravná cvičení
na jejich zdokonalení.
Předpoklady: Student ovládá základní herní dovednosti (manipulační dovednosti)a dovednosti spojené s výukou
pohybových her v rozsahu učiva SŠ.

KTV/TVLK Tělesná výchova - letní kurz 2 kr. Zp
Cvičení 5 [dnů/sem]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení teoretických i praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné
a pohybové výchovy se zaměřením na praktickou výuku a pobyt v přírodě, včetně získávání zkušeností při
modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě výuky v mateřské škole, ale i v oblasti volného
času předškolních dětí. Organizace, příprava a realizace sportovně-pohybových aktivit v různých podmínkách.
Způsobilosti: Odborné znalosti
Používají své odborné vědomosti a dovednosti při modifikaci pohybových činností a her v přírodě pro předškolní
děti. Rozpoznají možnost vzniku krizových situací při pohybových aktivitách v přírodě a navrhnou jejich řešení.
Odborné dovednosti
Samostatně navrhují a realizují řešení při zdokonalování odborných dovedností z oblasti pobytu v přírodě, tu-
ristiky a cykloturistiky. Samostatně a odpovědně sestaví a přizpůsobí trasu pro cykloturistiku členům družstva
a koordinují činnost v týmu při její realizaci.
Předpoklady: Student ovládá jízdu na kole, základní tábornické vědomosti a dovednosti.

KTV/TVTG Tělesná výchova - teorie a gymn. základy 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty teoreticky i prakticky do problematiky základů tělesných cvičení v
předškolním věku dítěte.
Teoreticky je seznámit s druhy pohybu, anatomickou podstatou ”správného” držení těla, pohybovými schop-
nostmi (struktura, diagnostika, metody rozvoje) a motorickým vývojem člověka.
Seznámit je s gymnastickým názvoslovím, zásadami sestavování rozcvičení s ohledem na individuálně optimální
držení těla; vytvořit zásobník cviků uvolňovacích, protahovacích a posilovacích bez náčiní, s náčiním a na nářadí;
prostřednictvím zpětné vazby umocnit správné provádění všech cvičení s vědomou kontrolou a optimálním
dýcháním.
Provést je pohybovou průpravou pro sportovní a rytmickou gymnastiku.
Způsobilosti: Student vymezí základní pojmy (tělesný pohyb, tělesná cvičení, pohybové schopnosti). Rozliší vývoj
motoriky v periodizaci lidského věku. Rozpozná základní svalové skupiny a jejich funkci.
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Po absolvování předmětu student:
- aktivně používá gymnastické názvosloví
- porozumí a popíše správné držení těla
- sestaví rušnou a průpravnou část cvičební jednotky dětí předškolního věku bez náčiní i s náčiním
- teoretické znalosti a praktické dovednosti aplikuje do cvičebních jednotek v mateřské škole
- je schopen demonstrovat vybrané pohybové dovednosti
- dovede analyzovat podstatné momenty (uzlové body) v rámci motorického učení dětí předškolního věku
Předpoklady: Student ovládá základní teoretické poznatky z anatomie a fyziologie v rozsahu střední školy.
Student disponuje základními gymnastickými dovednostmi na úrovni střední školy. Předpokládáme kvalitativní
rozvoj získaných dovedností a vědomostí.

KTV/TVUI Tělesná výchova pro učitele 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty učitelských oborů (s výjimkou studentů oborové tělesné výchovy)
základními znalostmi a dovednostmi souvisejícími s tělovýchovnými aktivitami na základních a středních školách.
Předmět je především zaměřen na tyto disciplíny: zdravotní tělesná výchova, moderní pohybové formy a redukční
cvičení, úpoly a sebeobrana, badminton, florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, kondiční posilování.
Předmět se zaměřuje na problematiku právních aspektů vybraných školních aktivit, na základní aspekty výuky
tělesné výchovy na školách a na základní didaktické aspekty výuky TV na školách různých typů.
Způsobilosti: Student se aktivně zúčastní výuky vybrané varianty předmětu, získá, ověří si a rozvine praktické
dovednosti související s vybranou sportovní aktivitou. V teoretické oblasti
získá student základní orientaci v problematice právních aspektů vybraných školních tělovýchovných aktivit,
výuky tělesné výchovy na školách a v problematice didaktických aspektů výuky tělesné výchovy na různých
typech škol.
Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole.

KTV/TVUO Tělesná výchova pro učitele 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Radek Zeman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty celého spektra učitelských oborů (s výjimkou studentů oborové tě-
lesné výchovy) základními znalostmi a dovednostmi souvisejícími s tělovýchovnými aktivitami na základních a
středních školách. Předmět je zaměřen na tyto oblasti: pěší turistika, vodní turistika, cykloturistika, základy ou-
tdoorových aktivit, sport a pobyt v přírodě, základy sportovního lezení, in-line bruslení, zimní turistika, sjezdové
lyžování a snowboarding.
Předmět se zaměřuje na problematiku právních aspektů mimorozvrhových školních akcí se sportovním zaměře-
ním, na základní bezpečnostní aspekty mimorozvrhových školních akcí se sportovním zaměřením, na základní or-
ganizační a didaktické zásady mimorozvrhových školních akcí se sportovním zaměřením. Způsobilosti: Student
se aktivně zúčastní výuky vybrané varianty předmětu, získá, ověří si a rozvine praktické dovednosti související
s vybranou sportovní aktivitou. V teoretické oblasti se předmět zaměřuje na problematiku právních aspektů,
základní bezpečnostní pravidla, organizační a didaktické zásady mimorozvrhových školních akcí se sportovním
zaměřením. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední
škole.

KTV/TV1 Tělesná výchova 1 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základní gymnastiky
- gymnastické názvosloví
- zásady ”správného” držení těla
- sestavení rušné a průpravné části vyuč. jednotky
- uvolňovací, posilovací a protahovací cvičení
Uvést studenty do problematiky sportovní gymnastiky
- názvosloví cvičení na nářadí
- průpravná cvičení
- základní cvičební tvary sportovní gymnastiky
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Uvést studenty do problematiky teorie tělesných cvičení
- anatomická podstata ”správného” držení těla
- tělesná cvičení
- pohybové schopnosti - struktura, diagnostika, metody rozvoje
- motorický vývoj
- ontogeneze motoriky
Způsobilosti: Student:
- používá gymnastické názvosloví,
- provádí jednotlivé cvičební tvary přesně a s vědomou kontrolou,
- sestaví rušnou a průpravnou část vyučovací jednotky dle didaktických doporučení
- objasní anatomickou podstatu vzpřímeného držení těla, rozliší ”správné” a vadné držení těla
- vysvětlí problematiku tělesných cvičení
- rozezná pohybové schopnosti z hlediska jejich struktury, diagnostiky a metod rozvoje
- popíše motorický vývoj a ontogenezi motoriky
- teoretické poznatky aplikuje do praktické výuky
Předpoklady: Student by měl do předmětu TV1 vstupovat:
- se základními teoretickými znalostmi biologie člověka v rozsahu učebních programů gymnázií,
- s tělesnými a zdravotními předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků

KTV/TV2 Tělesná výchova 2 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky sportovních her a atletiky na 1.stupni ZŠ.
Vysvětlit metodické postupy při nácviku základních herních činností jednotlivce, útočných a obranných kombi-
nací, atletických dovedností. Způsobilosti: Student zvládne po stránce technické a taktické uplatnění herních
dovedností a základních herních činností v herní praxi, samostatnost při rozhodování a vzájemnou komunikaci
se spoluhráči. Student si osvojí, popíše a objasní techniku základních atletických dovedností, při zdokonalo-
vání dovednosti modifikuje do herních forem výuky. Předpoklady: Uplatnění základních herních dovedností v
jednotlivých sportovních hrách v praxi či utkání.
Student prokáže kromě individuálních dovedností též kolektivní spolupráci v rámci družstva.
Uplatnit znalost pravidel jednotlivých her.
Osvojení atletických dovedností v rozsahu učiva středních škol.

KTV/TV3 Tělesná výchova 3 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Petra Kalistová možný semestr: LS

Cíle: 1. Uvést studenty do problematiky cvičení dětí mladšího školního věku se zdravotními aspekty. Seznámit je s
neurofyziologickými zákonitostmi řízení motoriky. Aplikovat tyto teoretické podklady k následnému sestavování
pohybové intervence, jež povede k fyziologické posturální funkci dětí. Prostřednictvím zpětné vazby umocnit
přesné provádění jednotlivých cvičebních tvarů s vědomou kontrolou a optimálním dýcháním.
Vytvořit představu vhodné pohybové aktivity při vybraných interních oslabeních.
2. Uvést studenty do problematiky základního plavání a elementární plavecké gramotnosti, vodní záchrany,
bezpečnosti a organizaci plaveckého výcviku.
Způsobilosti: 1. Student
- si osvojí hodnocení statické a dynamické složky posturální funkce,
- si zapamatuje neurofyziologické zákonitosti řízení pohybu a aplikuje je při sestavování spontánní a řízené
pohybové aktivity v prostředí základní školy,
- aplikuje uvolňovací, protahovací a posilovací kompenzační cvičení ve školním prostředí v optimální návaznosti,
- sestaví obsah pohybové aktivity pro primární prevenci vybraných civilizačních chorob.
2. Student
- si osvojí, technicky správně a v souladu s pravidly plavání, minimálně dva plavecké způsoby
- aplikuje základy záchrany tonoucího a dopomoci unavenému plavci
- objasní organizační a právní aspekty výuky plavání na základních školách v ČR
Předpoklady: 1. Student by měl do předmětu TV3 vstupovat se zažitými vědomostmi biologie člověka v rozsahu
učebních programů gymnázií a s osvojenými praktickými dovednostmi ze základní gymnastiky a ze specializované
gymnastické průpravy.
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2. Dovednosti v rozsahu výuky plavání základních a středních škol.

KTV/TV4 Tělesná výchova 4 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Ilona Kolovská možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky výuky pohybových činností u dětí mladšího školního věku, didaktické
terminologie, představit teoretický základ didaktiky tělesné výchovy se zaměřením na realizaci a zpětnou ana-
lýzu vyučovacího procesu. Způsobilosti: Student používá základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, vysvětlí
nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu,
aplikuje základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody do výuky tělesné výchovy, modifikuje
jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů, na základě sestavených plánů
zpracuje různé typy vyučovacích jednotek TV s poutavými pohybovými činnostmi. Zhodnotí činnost učitele i
žáků v tělesné výchově a objektivizuje hodnocení výuky na základě dat a videozáznamu získaných ve vyučo-
vacím procesu. Po výuce provede autoevaluaci. Používá nejmodernější didaktickou techniku v tělovýchovných
procesech. Předpoklady: Student ovládá
- metodiku nácviku pohybových dovedností v jednotlivých sportovních odvětvích
- zásady rozcvičení, kompenzace a relaxace v tělesné výchově
- základy komunikace a práce s dětmi

KTV/TV5 Tělesná výchova 5 2 kr. Zp
Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky aplikovaných pohybových aktivit. Charakterizovat základní metody a
principy integrace postiženého žáda do vyučování tělesné výchovy na 1. st. ZŠ. Představit praktické způsoby
integrace dle kokrétního druhu postižení. Způsobilosti: Student se orientuje v oblasti aplikovaných pohybových
aktivit. Syntetizuje a aplikuje dříve získané znalosti z didaktiky tělesné výchovy, metodiky rozvoje jednotlivých
pohybových schopností a pohybových her. Aplikuje teoretické znalosti do vlastní didaktické činnosti v rámci
integrace postiženého žáka vzhledem k jeho individuálním potřebám. Předpoklady: Student ovládá teoretické
znalosti a praktické dovednosti z předmětů KTV/TV1, KTV/TV2, KTV/TV3 a KTV/TV4.

KTV/UPL Úpoly 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních dovedností. Techniky pádů. Základy juda - porazy, přehozy, boj na
zemi. Základy karate - údery, kopy, kryty. Základy boxu, kick-boxu. Základy aikido a sebeobrany.
Osvojení základních znalosti z metodiky a teorie úpolů.
Teoretické znalosti: osvojí si základní názvy techniky z jednotlivých úpolových sportů a seznámí se s ontogenezí
jednotlivých úpolových sportů (judo, karate, aikido, box).
Způsobilosti: Student si během výuky osvojí základní dovedností při provádění úpolových technik. Bude mu
popsána technika jednotlivých cviků, které pak bude sám aplikovat do praxe. Změří své schopnsti a dovednosti
s ostatními studenty během modelové situace. Ověří si techniku v praxi při aktivním cvičení. Předpoklady:
Základní úroveň motorických schopností a dovedností pro provádění pádů a úpolových technik.

KTV/URCV Úpolová a relaxační cvičení 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Charvát možný semestr: ZS

Cíle: Student si během výuky osvojí základní dovednosti v úpolových cvičení, naučí se používat úpolové hry a
zařazovat je do výuky TV.
Představit studentům relaxační a protahovací formy gymnastiky. Uvést studenty do problematiky sestavení
relaxačních a protahovacích programů. Způsobilosti: V úpolové části je student schopen předvést a použít
základní úpolová cvičení, dokáže vymezit jednotlivé sporty, které se řadí k úpolovým cvičením. Dokáže sestavit
ukázkovou hodinu, kterou ukáže formou praktického výstupu v rušné a průpravné části.
Studenti aplikují znalosti relaxačních a protahovacích cvičení do bloků a celků. Předpoklady: Základní úroveň
pohybových schopností, základní úroveň úpolových dovedností získaných v bakalářské formě studia.
Základní gymnastické pohybové dovednosti v rozsahu absolvovaného předmětu základní gymnastika.
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Gymnastické názvosloví základní a sportovní gymnastiky.

KTV/XBAD Badminton 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zvládnutí základních herních dovedností badmintonu ve hře. Způsobilosti: Student předvede odpovídající
hru badminton dle pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na
úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/XBAS Basketbal 1 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zvládnout základní herní dovednosti při hře basketbal. Způsobilosti: Student předvede hru badminton dle
pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné
výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/XFIT Fitnes - kondiční kulturistika 1 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními principy posilování a se zásobníkem posilovacích cviků. Způsobilosti:
Student zná principy správného posilování a dovede je v praxi použít.
Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a
zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/XFLR Florbal 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty základní herní dovednosti při hře a seznámení je se základními pravidly florbalu. Způ-
sobilosti: Student předvede hru florbal dle pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah
dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané
sportovní aktivitě.

KTV/XFOT Fotbal 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zlepšit základní herní dovednosti studentů v této hře. Způsobilosti: Student předvede hru fotbal dle
pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné
výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/XKLYŽ Kurz lyžování 4 kr. Zp
Seminář 8 [dnů/sem]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS

Cíle: Výcvik v běhu na lyžích, ve sjíždění a zatáčení na sjezdových lyžích a na snowboardu. Způsobilosti:
Student předvede správnou techniku jízdy na běžeckých nebo na sjezdových lyžích či na snowboardu na rekreační
úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední
škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/XLTU Lyžařská turistika na běžkách - kurz 2 kr. Zp
Cvičení 3 [dnů/sem]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se správnou technikou běhu na lyžích. Způsobilosti: Student předvede správnou
techniku jízdy na běžeckých lyžích na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí
na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/XSQU Squash 1 kr. Zp
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Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Nácvik základních herních dovedností. Seznámení s technikou, taktikou a pravidly hry. Způsobilosti:
Student předvede správnou techniku hry squash dle pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má
rozsah dovedností a znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané
sportovní aktivitě.

KTV/XVOL Volejbal 1 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Pavel Krásný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s technikou, taktikou a pravidly volejbal. Způsobilosti: Student předvede správnou
techniku hry volejbal dle pravidel na rekreační úrovni. Předpoklady: Student má rozsah dovedností a znalostí
na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole a zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.

KTV/ZAFY Zátěžová fyziologie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Petr Valach, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky zátěžové fyziologie v rámci tělesné výchovy a sportu. Způsobilosti:
Studenti:
- užívají a vysvětlí pojmy zátěžové fyziologie v návaznosti na znalosti anatomické a fyziologické
- aplikují teoretické znalosti zátěžové fyziologie na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu
- používají základní metody funkční diagnostiky při vyšetření v zátěži
Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu se znalostmi základních poznatků z oborů anatomie člověka, fyzi-
ologie člověka a sportovní medicína.

KTV/ZAPA Základy aplikovaných pohybových aktivit 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do základní problematiky v oboru tělesné výchovy a sportu osob s různým typem postižení.
Charakterizovat a rozdělit jednotlivé typy postižení. Představit studentům možnosti pohybové rekreace a sportu
osob s postižením. Zdůraznit základní aspekty integrace osob s postižením v rámci pohybové rekreace a sportu.
Upozornit na sociální význam integrace od útlého věku. Systematizovat poznatky z oboru fyziologie, psychologie,
sociologie a pedagogiky sportu na podmínky rekreační tělesné výchovy a sportu a aplikovat je v tomto oboru.
Postihnout hlavní psycho-sociální aspekty tělesné výchovy a sportu postižených osob. Umět indikovat a upravit
pohybový režim vzhledem k individuálním možnostem postiženého. Způsobilosti: Student se orientuje v
základních pojmech z oboru aplikovaných pohybových aktivit a aplikuje je do podmínek tělesné výchovy a
sportu postižených osob.
Syntetizuje a vhodně aplikuje dříve získané znalosti z oborů psychologie, pedagogiky, zdravotní TV a teorie
pohybové rekreace do problematiky handicapů.
Vyhledává v odborné literatuře pojmy propojující jednotlivé oblasti péče o handicapované a rozumí jim.
Vytvoří si přehled o možnostech využití aplikovaných pohybových aktivit v rámci tělesné výchovy a sportu
postižených osob.
Sestaví a vede didaktický výstup s ohledem na individuální zvláštnosti cvičících jedinců s různými typy postižení.
Cvičební jednotku prezentuje a zpětnovazebně zhodnotí z hlediska funkčního, psychologického a sociálního.
Předpoklady: Chuť, empatie a vstupní motivace přijmout jinakost. Možnost vložit své znalosti, zkušenosti a
schopnosti do aktivního didaktického procesu zpřístupnění pohybových aktivit osobám různého věku s různým
postižením. U studenta jsou předpokládány vstupní znalosti z oborů anatomie, fyziologie, zdravotní TV a teorie
pohybové rekreace.

KTV/ZDR Zdravotní TV 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky zdravotní tělesné výchovy. Seznámit je s problematikou sestavování indivi-
duálně zaměřené pohybové intervence s ohledem na aktuální úroveň posturální funkce jedince. Prostřednictvím
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zpětné vazby umocnit přesné provádění jednotlivých cvičebních tvarů s vědomou kontrolou a optimálním dýchá-
ním. Vytvořit představu vhodné pohybové aktivity při vybraných interních oslabeních. Způsobilosti: Student
si osvojí:
- hodnocení statické a dynamické složky posturální funkce,
- teoretické znalosti aplikuje při sestavování cílené kompenzační pohybové intervence ve školním tělovýchovném
a tréninkovém procesu,
- vhodnou pohybovou aktivitu pro primární a sekundární prevenci civilizačních chorob.
Předpoklady: Vědomě kontrolovat provedení vedených cvičebních tvarů na základě praktických znalostí ze
základní gymnastiky a teoretických znalostí funkční a strukturální problematiky lidského těla z předmětů
KTB/ANAM a KTB/FYZI.

KTV/ZG Základní gymnastika 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky základů tělesných cvičení.
Seznámit je s gymnastickým názvoslovím, zásadami sestavování rozcvičení s ohledem na individuálně optimální
držení těla.
Vytvořit zásobník cviků uvolňovacích, protahovacích a posilovacích bez náčiní, s náčiním a na nářadí.
Prostřednictvím zpětné vazby umocnit správné provádění všech cvičení s vědomou kontrolou a optimálním
dýcháním.
Způsobilosti: Studenti:
- aktivně používají gymnastické názvosloví
- si osvojí a popíší správné držení těla
- metodicky správně sestaví rušnou a průpravnou část cvičební jednotky bez náčiní i s náčiním
- správně provádí (zacvičí) jednotlivé druhy pohybu
- aplikují získané teoretické znalosti i praktické dovednosti do cvičební jednotky Předpoklady: Student by měl
do předmětu ZG vstupovat s teoretickými znalostmi biologie člověka v rozsahu učebních programů gymnázií, dále
pak s tělesnými a zdravotními předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových
požadavků.

KTV/ZRSA Základy řízení sportovních akcí 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s druhy sportovních akcí. Připravit studenty na provedení rozvahy, přípravy vlastních
projektů, realizaci projektu a zhodnocení projektu. Způsobilosti: Student ovládá a aplikuje do reálného
projektu sportovní akce znalosti a dovednosti nabyté dosavadním studiem i studiem tohoto předmětu. Analyzuje
informace týkajícící se projektování sportovních akcí, provede plánování, zrealizuje a zhodnotí sportovní akci.
Předpoklady: Studenti ovládají základní znalosti týkající se zákadů ekonomie sportu, managementu a marketingu
ve sportu.

KTV/ZRTV Zdravotně regenerační tělesná výchova 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky zdravotně regeneračního cvičení. Seznámit je se zásadami sestavování
pohybové intervence s ohledem na data získaná vstupní diagnostikou (individuálně optimální držení těla, celkové
tělesné složení, tělesná zdatnost apod.) Sestavit a realizovat cvičební jednotku s ohledem na prevenci vzniku
vybraných civilizačních onemocnění. Způsobilosti: Studenti
- si osvojí a popíší individuálně optimální držení těla,
- zvládnou vstupní diagnostiku pohybového systému (hodnocení statické a dynamické složky posturální funkce
apod.),
- nastaví vhodný typ pohybové aktivity a absolvují vybrané příklady pohybových činností,
- aplikují získané teoretické znalosti i praktické dovednosti do školního prostředí,
- sestaví obsah pohybové aktivity pro primární prevenci vybraných civilizačních chorob.
Předpoklady: Student by měl do předmětu ZRTV vstupovat s teoretickými znalostmi biologie člověka v rozsahu
učebních programů gymnázií, dále pak s tělesnými a zdravotními předpoklady pro aktivní absolvování praktické
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výuky a praktických zápočtových požadavků.

KTV/ZTK Základy tělesné kultury 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do složité problematiky subsystému tělesné kultury a základní orientace v nejčastěji pou-
žívaných termínech ve vztahu ke zdraví do problematiky psychologie sportu. Charakterizovat základní pojmy
vědního oboru tělesné kultury a kinantropologie. Způsobilosti: Student se orientuje v základních pojmech
z oboru tělesná kultura a kinantropologie. Vyhledá v odborné literatuře pojmy propojující jednotlivá odvětví
tělesné kultury a kinantropologie. Předpoklady: Student má základní znalosti biologie člověka.

KTV/9INL In-line bruslení - kurz 1 kr. Zp,Zk
Cvičení 10 [hod/týd]

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předvést studentovi výzbroj a výstroj pro in- line bruslení. Uvést ho do problematiky techniky a metodiky
jízdy vpřed, brzdění, zastavování, změnu směrů, vyjíždění zatáček na obou bruslích, oblouky na jedné brusli,
jízdy vzad, obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak, překládání vpřed a vzad. Seznámit s pády, vstáváním,
bezpečností, úrazovou prevencí a záchranou. Informovat o netradičních náčiních při výuce in- line bruslení.
Představit hry na in- line bruslích, speedskating, freestyle, in- line hokej. Způsobilosti: Student vymezuje
pojmy z oblasti teorie a metodiky in- line bruslení. Teoretické znalosti aplikuje při nácviku a procvičování
praktických dovedností. Pokud student splní požadavky pro získání licence„Instruktor in- line bruslení”, budeme
tato licence udělena. Předpoklady: Základní pohybové a zdravotní předpoklady pro danou sportovní disciplinu.
Mít kol.brusle v dobrém technickém stavu.
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31 KVD-Katedra výpočetní a didaktické techniky

KVD/ALGV Algoritmizace pro vzdělávání 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit možnosti rozvoje algoritmického myšlení pomocí různorodých metod, aktivit
a programovacích prostředí. Způsobilosti: Student vysvětlí na základě historického vývoje pojem algoritmus
včetně jeho vlastností.
Student rozpozná algoritmus na základě vlastností.
Student využívá různé způsoby algoritmizace.
Student používá základní algoritmické konstrukce.
Student rozlišuje výhody a nevýhody různých forem zápisu algoritmů.
Student je schopen vybrat prostředí pro rozvoj algoritmického myšlení podle účelu použití.
Student vnímá základní problémy související s algoritmickou složitostí.
Student dokáže při algoritmizaci využít znalosti z teorie grafů.
Student řeší příklady využitelné k rozvoji algoritmického myšlení ve zvoleném prostředí.
Student analyzuje problémy z různých oblastí a sestaví pro jejich řešení vhodný algoritmus v různých podobách
na základě pravidel. Předpoklady: Logické myšlení rozvinuté na úrovni výstupů středoškolských RVP.

KVD/APS Analogové prvky a systémy 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s vybranými analogovými prvky a systémy a s jejich uplatněním v elektronických
strukturách počítačové techniky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni analyzovat zapojení s vybranými analogovými elektronickými prvky, zejména
s operačními zesilovači a stanovit výpočtem jejich chování. Umí ověřit chování obvodu v simulačním programu.
Předpoklady: Studenti znají základy středoškolské matematiky.

KVD/APZS Algoritmizace a programování na ZŠ 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit možnosti rozvoje algoritmického myšlení u žáků základních škol pomocí
různorodých metod, aktivit a programovacích prostředí. Způsobilosti: Student se orientuje v problematice
algoritmizace.
Student umí navrhnout vhodné metody a aktivity, které vedou k rozvoji algoritmického myšlení u žáků základních
škol.
Student dokáže zvolit vhodné programovací prostředí pro výuku algoritmického myšlení.
Student je schopen vytvořit vhodné příklady, které podporují rozvoj algoritmického myšlení.
Předpoklady: Znalost vývojových diagramů a základních struktur programu.
Vstupní znalosti a dovednosti na úrovni předmětu KVD/ALGV z bakalářského studia.

KVD/BAP1 Bakalářská práce 1 6 kr. Zp
Seminář 6 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenta do problematiky zpracování bakalářské práce a připravit podklady pro její vypracování.
Způsobilosti: Student bude schopen shromáždit podklady pro svoji bakalářskou práci a zahájit její vypracování.
Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti se zpracováním rozsáhlejších dokumentů v textovém editoru.
Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KVD/BAP2 Bakalářská práce 2 6 kr. Zp
Seminář 6 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dokončení bakalářské práce v požadované kvalitě. Způsobilosti: Student je schopen
pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje,
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formulovat cíle a hypotézy,
správně strukturovat bakalářskou práci,
správně formulovat závěry,
obhájit práci před komisí
Předpoklady: Bakalářská práce je výstupním projektem bakalářského studijního programu, je nutnou podmínkou
pro vykonání státní bakalářské zkoušky v příslušném studijním oboru. Student může vykonat obhajobu baka-
lářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň
počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KVD/ČPS Číslicové prvky a systémy 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Naučit studenty principy vybraných číslicových prvků a systémů. Ukázat jejich uplatnění v elektronic-
kých strukturách počítačové techniky. Způsobilosti: Studenti jsou schopni analyzovat zapojení s vybranými
číslicovými elektronickými prvky a navrhnout kombinační logický obvod několika způsoby. Umí ověřit chování
číslicového obvodu v simulačním programu. Předpoklady: Znalosti a dovednosti z kurzu analogových prvků
a systémů, zejména výpočtů jednoduchých operačních sítí a charakteristických rovnic vybraných analogových
prvků.

KVD/DDS Databáze a dat. systémy pro vzdělávání 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky organizace, strukturování, správy a prezentace dat
databázového systému. Způsobilosti: Na praktických příkladech s využitím vhodně zvolených programových
nástrojů si student ověří postupy využívané při návrhu, tvorbě a správě relační databáze a pochopí principy a
zásady uplatňované při práci s databázovým systémem. Získané znalosti a dovednosti bude moci uplatnit v rámci
studia učitelského oboru či oborové kombinace a následně v učitelské praxi. Předpoklady: Vstupní znalosti a
dovednosti na základní úrovni práce s počítačem a aplikacemi ve Windows.

KVD/DIDI1 Didaktika informatiky 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozšíření obecných dovedností a znalostí studenta osvojených v oblasti informatiky,
pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky o specifickou problematiku související s výukou informatiky a ICT
na základní a střední škole. Způsobilosti: Student umí vyjmenovat a prakticky použít vhodné formy a metody
výuky specifické pro výpočetní techniku a dokáže vnímat její odlišnost vůči ostatním předmětům.
Student má přehled o literatuře používané pro výuku informatiky, umí v ní nalézt vhodné úlohy a dokáže použitý
materiál kriticky hodnotit.
Student prokáže schopnost skupinové spolupráce. V rámci skupiny dokáže vybrat podstatná výuková témata
svého oboru a výběr umí obhájit v širší diskusi.
Student dbá na hygienu práce při výuce s počítačem, do hodiny zařazuje přestávky a vhodná cvičení pro před-
cházení RSI.
Student dokáže plánovat hodinu a představit si její průběh. Na tomto základě je schopen vytvořit přípravu
vyučovací hodiny.
Student nemá obavy ze samostatného výstupu před třídou.
Student zvládne hodnotit činnost žáka, dokáže najít pozitiva i negativa a vhodně je využít pro další rozvoj žáka.
Student reflektuje odučenou hodinu, z výsledků se dokáže poučit.
Student ví, kde se nachází dokumenty týkající se školské reformy, zná jejich obsah a chápe z nich postavení
informatiky na daném typu školy.
Student dokáže vyhledávat elektronickou podporu pro výuku.
Z profesních kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, diagnos-
tické, sociální, komunikativní, organizační a řídící. Předpoklady: Student má osvojeny vědomosti a dovednosti
z oblasti informatiky a ICT v úrovni bakalářského studia Přírodovědná studia Informatika se zaměřením na
vzdělávání.
Student má osvojeny vědomosti z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj osob-
nosti studenta a jeho motivaci v souvislosti s kvalitním vykonáváním budoucí učitelské profese.



395

Student má přehled o používaných metodách pedagogické psychologie, psychologie učení a vyučování.
Student má přehled o procesu transformačních změn v oblasti českého školství a zná základní dokumenty školské
reformy.
Student má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické teorie v oblasti didaktiky informatiky.

KVD/DII2S Didaktika informatiky 2 pro SŠ 4 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblastech výběru vzdělávacího obsahu a výuky jed-
notlivých tematických okruhů informatiky a ICT na různých typech SŠ.
Způsobilosti: Student umí aplikovat dokumenty RVP do školního vzdělávacího plánu.
Student volí správné metody pro výuku konkrétní tématiky včetně specifických metod výuky informatiky a ICT.
Student dokáže vyjmenovat oblasti informatiky a ICT týkající se výuky tohoto předmětu na střední škole.
Tématiky dokáže analyzovat a vybrat podstatné cíle vedoucí ke zvládnutí dané tématiky žáky.
Student dokáže vytvořit soubor úloh, které povedou ke splnění daných cílů výuky.
Student cítí potřebu dodržování autorského zákonu a norem a nutnost je dále předávat.
Student umí svůj výstup a znalosti kriticky hodnotit, hledat své silné i slabé stránky.
Student ví, jak lze počítače využít k integraci znevýhodněných osob do společnosti. Předpoklady: Vstupní
znalosti a dovednosti na úrovni výstupů předmětu KVD/DIDI1.

KVD/DII2Z Didaktika informatiky 2 pro ZŠ 4 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit a zdokonalit didaktické schopnosti a dovednosti studentů s ohledem na výuku
jednotlivých tematických celků informatiky a ICT na ZŠ. Způsobilosti: Student umí aplikovat dokumenty RVP
do školního vzdělávacího plánu.
Student volí správné metody pro výuku konkrétní tématiky včetně specifických metod výuky výpočetní techniky.
Student dokáže vyjmenovat oblasti výpočetní techniky týkající se výuky tohoto předmětu na daném typu školy.
Tématiky dokáže analyzovat a vybrat podstatné cíle vedoucí ke zvládnutí dané tématiky žáky.
Student dokáže vytvořit soubor úloh, které povedou ke splnění daných cílů výuky.
Student cítí potřebu dodržování autorského zákonu a norem a nutnost je dále předávat.
Student umí svůj výstup a znalosti kriticky hodnotit, hledat své silné i slabé stránky.
Student ví, jak lze počítače využít k integraci znevýhodněných osob do společnosti. Předpoklady: Vstupní
znalosti a dovednosti na úrovni výstupů předmětu KVD/DIDI1.

KVD/DII3S Didaktika informatiky 3 pro SŠ 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubení dovedností ve způsobech didaktické transformace poznatků z různých oborů
informatiky do výuky na různých typech středních škol. Způsobilosti: Student dokáže analyzovat různé části
oboru informatika a provést jejich didaktickou transformaci tak, aby jejich podstata byla využitelná ve výuce
na různých typech středních škol.
Student tvoří úlohy, které vedou k implementaci poznatků různých částí oboru informatika do výuky na různých
typech středních škol.
Student umí navrhnout a vyhodnotit výuku informatiky a ICT s podporou projektu.
Student ví, co jsou to průřezová témata a mezipředmětové vazby, a dokáže navrhnout způsob, jak je do výuky
informatiky a ICT prakticky začlenit.
Student dokáže provést autoevaluaci způsobu zařazení informatiky a ICT do ŠVP v návaznosti na RVP na
různých typech SŠ. Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti na úrovni předmětu KVD/UIN z bakalářského
studia a předmětu KVD/DII2S.

KVD/DII3Z Didaktika informatiky 3 pro ZŠ 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozšíření obecných dovedností a znalostí studenta osvojených v oblasti pedagogiky,
psychologie a obecné didaktiky o specifickou problematiku související s výukou informatiky. Způsobilosti:
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Student se dokáže zamyslet nad odučenou hodinou, umí ji zpětně analyzovat. Ze závěrů, které učiní, se dokáže
poučit.
Student dokáže najít východiska pro tvorbu ŠVP na základě RVP.
Student dokáže přizpůsobit navrhovaný ŠVP specifikům dané školy.
Student chápe smysl autoevaluace, zná její principy a dokáže najít východiska pro její aplikaci na škole.
Student dokáže vysvětlit co je to projekt a uvést příklady jeho využití.
Student umí vymyslet a realizovat projekt na zadané téma. Do projektu zvládne, je-li to žádoucí, začlenit
průřezová témata či mezipředmětové vazby.
Student ví, jaké jsou fáze projektu, zvládá je přibližně časově odhadnout a dokáže předpokládat možné problémy
studentů při vytváření řešení.
Student umí vyjmenovat příklady hodnocení studentských prací. Své znalosti umí aplikovat do hodnocení pro-
jektů.
Student umí rozhodnout o kvalitě daného softwaru a svůj postoj umí na základě předložených faktů obhájit.
Student ovládá běžné výukové prostředky využitelné ve výpočetní technice, ví, kdy je vhodné je při hodině
využít a zná rizika spojená s jejich nadbytečným či nedostatečným využitím.
Z profesních kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, dia-
gnostické, sociální, komunikativní, organizační a řídící. Předpoklady: U studentů se předpokládá naplnění
výstupních způsobilostí na úrovni předmětu KVD/DII2Z a předmětu KVD/DIDI1.

KVD/DIPLS Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky zpracování diplomové práce a připravit podklady pro
její vypracování. Způsobilosti: Student bude schopen shromáždit podklady pro svoji diplomovou práci a zahájit
její zpracování. Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti se zpracováním dokumentů v textovém editoru.
Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KVD/DPTS Digit. techn. jako pomocník při studiu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu seznámit studenty s možnostmi využití digitálních technologií pro podporu studia a růz-
nými typy metakognitivních strategií. Způsobilosti: Student využívá správně informační systémy na ZČU.
Student vyhledává informace v odborných virtuální komunitách na serverech, blozích, vlozích, podcastech, RSS.
Student používá širší spektrum knihovních služeb a autorizovaných zdrojů.
Student vyhledává rozmanité aplikace a digitální nástroje pro podporu studia.
Student plánuje své činnosti za pomoci elektronického kalendáře.
Student si tvoří digitální portfolio.
Student provádí autodiagnostiku svého stylu učení.
Student si utváří personalizované učební prostředí.
Student využívá metakognitivní strategie k učení.
Student dokáže poradit s využití digitálních technologií jako kompenzačních pomůcek pro osoby se specifickými
vzdělávacími potřebami.
Předpoklady: Základní počítačová gramotnost.

KVD/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
pokračovat v psaní diplomové práce,
statisticky zpracovat data,
analyzovat získaná data,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
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připravit se na obhajobu,
představit svou práci ústní formou,
obhájit svou práci před komisí,
zapracovat připomínky z obhajoby před pracovní komisí.
Předpoklady: Úspěšné splnění předmětu Diplomový seminář 1 a předložení pracovní verze diplomové práce.
Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

KVD/ELVV E-learning ve vzdělávání 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je získání znalostí o možnostech využití e-learningu v různých typech vzdělávání a do-
vedností v oblasti tvorby a administrace e-learningových kurzů. Způsobilosti: Student rozlišuje na základě
charakteristických znaků různé formy e-learningu.
Student dodržuje didaktické zásady při přípravě on-line kurzů s ohledem na jejich cíl.
Student využívá obecně platná pravidla pro administraci a správu LMS vybraného na základě kritérií.
Student dokáže vysvětlit roli tutora v on-line kurzu.
Student prokazuje dovednosti související s autorskou tvorbou v e-learningu.
Student umí navrhnout vhodnou strukturü on-line kurzu s ohledem na jeho cíl.
Student zařazuje do on-line kursu vhodné vlastní a v souladu s autorským zákonem i cizí multimediální kompo-
nenty a interaktivní prvky.
Student vyhledává příklady dobré praxe.
Student sleduje trendy v e-learningu. Předpoklady: Základní znalost práce s počítacem a orientace na internetu.

KVD/EPSV Elektron. prvky a systémy pro vzdělávání 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty principy vybraných elektronických prvků a systémů a ukázat jejich
uplatnění v elektronických strukturách ICT využívaných ve vzdělávání. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
analyzovat jednodušší zapojení s vybranými elektronickými prvky. Provést návrh a vysvětlit chování kombinač-
ního logického obvodu, zadaného s ohledem na vzdělávání. Umí ověřit chování číslicového obvodu v simulačním
programu. Předpoklady: Předpokládají se znalosti základních zákonů z logiky a elektrotechniky na úrovni
fyziky na základní škole, dále základní počítačové znalosti a dovednosti na úrovni předmětů zimního semestru
tohoto studia.

KVD/GRPR Grafické projekty 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Pavel Kocur, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do praktického vytváření grafických projektů s vektorovou i bitmapovou grafikou s využitím
aplikací Corel Draw a Photoshop. Způsobilosti: Student zvládne problematiku zpracování jak bitmapové grafiky,
s užitím aplikace Photoshop tak vektorové grafiky, s užitím aplikace Corel Draw. Získá schopnosti vytvořené
grafiky tisknout i umísťovat na WWW. Předpoklady: Znalost práce v aplikacích Word, Excel a PowerPoint
na počítači s operačním systémem Windows a znalost využívání Internetu.

KVD/ITV Informační technologie ve výuce 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vzdělávání s podporou digitálních technologií.
Způsobilosti: Student porovná různé teorie vzdělávání v souvislosti s využitím digitálních technologií
Student uvede příklady vhodného i nevhodného využití digitálních technologií ve školním prostředí
Student analyzuje různé typy vzdělávacích aplikací
Student se orientuje v cloudových službách
Student prokáže schopnost vyhledávat aktuální informace, materiály a vzdělávací příležitosti na internetu
Student analyzuje pozitivní a negativní aspekty sociálních sítí a virtuálních komunit
Student vytvoří digitální portfolio a reflektuje význam digitálního portfolia pro žáky i učitele
Student vysvětlí zásady bezpečnosti na internetu a možnosti prevence kyberšikany
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Předpoklady: Základní orientace v práci s osobním počítačem na úrovni sylabu ECDL nebo školení úrovně Z0
SIPVZ.

KVD/ITVV Informační technologie ve výuce 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vzdělávání s podporou digitálních technologií. Způ-
sobilosti: Student porovná různé teorie vzdělávání v souvislosti s využitím digitálních technologií
Student uvede příklady vhodného i nevhodného využití digitálních technologií ve školním prostředí
Student analyzuje různé typy vzdělávacích aplikací
Student se orientuje v cloudových službách
Student prokáže schopnost vyhledávat aktuální informace, materiály a vzdělávací příležitosti na internetu
Student analyzuje pozitivní a negativní aspekty sociálních sítí a virtuálních komunit
Student vytvoří digitální portfolio a reflektuje význam digitálního portfolia pro žáky i učitele
Student vysvětlí zásady bezpečnosti na internetu a možnosti prevence kyberšikany
Předpoklady: Základní orientace v práci s osobním počítačem na úrovni sylabu ECDL nebo školení úrovně Z0
SIPVZ.

KVD/IVA Informatika a volnočasové aktivity 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je studenty informovat a zdokonalit v možnostech rozvoje žáků pomocí mimoškolních
aktivit a soutěží souvisejících s informatikou a ICT. Způsobilosti: Student je schopen analyzovat možnosti
volnočasových aktivit dětí a mládeže, umí je správně posoudit a je schopen navrhnout v konkrétní situaci vhodnou
volnočasovou aktivitu. Předpoklady: Student využívá dovednosti vyplývající z počítačové gramotnosti.

KVD/KAFJB Konečné automaty a formální jazyky 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Pavel Kocur, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky konečných a automatů a formálních jazyků, kterou lze považovat za součást
teorie počítačů. Způsobilosti: Student získá teoretické základy pro další studium informatiky a elektroniky, atd.
Bude schopen používat základní formální prostředky při řešení mnoha současných problémů, kdy implementace
poznatků uváděné teorie povede k získání konkrétních výsledků. Jedná se například o návrh reálných auto-
matů realizovaných jako sekvenční obvody. Předpoklady: Znalost matematiky, zejména porozumění pojmům
množina, operace s množinami, uspořádání, výrok, kartézský součin, relace, ekvivalence, zobrazení, orientovaný
graf.

KVD/MMV1 Multimédia pro vzdělávání 1 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zaznamenávání, editace, přehrávání a prezentování
digitálního zvuku, digitálního videa, počítačové a filmové animace a dalších multimediálních prvků pro účely
školské praxe a s ohledem na budoucí vykonávání učitelské profese. Způsobilosti: Student se orientuje v
problematice digitálního zvuku, videa a multimediálních komponent, pojmy umí vysvětlit a následně i aplikovat
ve výuce.
Student se umí orientovat v problematice autorského zákona a licencí. Ví, jak používat bibliografickou citaci
multimediálních děl.
Student dokáže vytvářet a editovat digitální zvuk.
Student dokáže vytvářet a editovat digitální video.
Student zná zásady kompozice obrazu při pořizování video záznamů, dokáže používat video efekty, filtry a titulky.
Student zná nástroje pro tvorbu multimediální prezentace, zásady prezentování a interaktivity. Předpoklady:
Znalost základních pojmů z bitmapové a vektorové grafiky. Dovednost editovat bitmapovou a vektorovou grafiku
ve zvoleném, nejčastěji freewarovém, programu.
Vstupní znalosti a dovednosti na úrovni předmětu KVD/PGV.

KVD/MMV2 Multimédia pro vzdělávání 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky tvorby multimediálních komponent pro potřeby výuky
a na praktických příkladech je seznámit se základními prezentačními dovednostmi. Způsobilosti: Student se
orientuje v problematice multimediálních komponent, pojmy umí vysvětlit a následně i aplikovat ve výuce.
Student umí navrhnout vhodný nástroj pro tvorbu prezentací.
Student dokáže vytvářet 2D animace a používat je ve školním prostředí.
Student dokáže vytvářet 3D animace a používat je ve školním prostředí.
Student dokáže vytvářet video manuály.
Student dokáže vytvářet multimediální komponenty pro interaktivní tabule a dokáže vytvářet multimediální
výukové materiály. Předpoklady: Znalost základních pojmů a postupů při editaci bitmapové a vektorové
grafiky.
Dále jsou předpokládany dovednosti na úrovni výstupních způsobilostí předmětu KVD/MMV1 z bakalářského
studia.

KVD/NASPB Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení studenta s průběhem hodiny výpočetní techniky v reálných podmínkách
školy. Způsobilosti: Student prokáže schopnost analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé aspekty,
zejména připravenost učitele na hodinu a jeho dovednosti, pracovní klima ve třídě, aktivita žáků a jejich zájem,
vztah žáků a učitele a hodnocení studentů učitelem.
Student si dokáže uvědomit a sepsat podstatné okamžiky ovlivňující výuku a výchovný proces. Předpoklady:
Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků a jejich motivaci v
souvislosti s kvalitním vykonáváním učitelské profese.
Student je schopen pozorovat a analyzovat edukační proces v praxi.

KVD/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 1 [týd/sem]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení studenta s průběhem hodin informatiky a ICT v reálných podmínkách školy.
Způsobilosti: Student prokáže schopnost analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé aspekty, zejména
připravenost učitele na hodinu a jeho dovednosti, pracovní klima ve třídě, aktivitu žáků a jejich zájem, vztah
žáků a učitele, pracovní tempo a jeho přiměřenost, pracovní výsledky žáků a jejich znalosti, organizaci hodiny,
použité metody a hodnocení studentů učitelem.
Student si dokáže uvědomit a sepsat podstatné okamžiky ovlivňující výuku a výchovný proces. Předpoklady:
Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků a jejich motivaci v
souvislosti s kvalitním vykonáváním učitelské profese.
Student má přehled o používaných výukových metodách, má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedago-
gické teorie v oblasti didaktiky informatiky.
Student je schopen pozorovat a analyzovat edukační proces v praxi.

KVD/PGMAP Programování v aplikacích 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základů vytváření WWW stránek s využitím HTML
(XHTML), dynamického HTML (XHTML), VBScriptu a JavaScriptu. Způsobilosti: Studenti budou schopni
vytvářet WWW stránky ve školním prostředí. Předpoklady: Základní orientace v oblasti programování.

KVD/PGM1P Programování 1 pro vzdělávání 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky programování v procedurálním jazyku a seznámit je
po teoretické a praktické stránce s elementárními základy programování se zvláštním zřetelem ke vzdělávání.
Způsobilosti: Studenti rozpoznají možnosti, které jim nabízí použití různých typů programovacích jazyků.
Studenti využívají programovací jazyk v souladu s jeho syntaxí a semantikou.
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Studenti při programování dokáží řešit úlohy vztažené ke vstupně/výstupním operacím (např. z klávesnice, na
obrazovku, ve vztahu k souboru apod.).
Studenti používají správně struktury programovacího jazyka spojené s logickými operátory.
Studenti dokáží vybrat při programování správný cyklus pro řešení příslušného problému.
Studenti odlaďují programy.
Studenti v programech vhodně využívají metody včetně parametrů.
Studenti se řídí příslušnými principy při využívání záznamu či jeho alternativy s ohledem na programovací jazyk.
Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti na úrovni předmětu KVD/ALGV z bakalářského studia.

Vylučující předměty: KIV/PPA1 , KPV/TI , KPV/9TI , KTE/+ZPE

KVD/PGM2B Programování 2 pro vzdělávání 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky pokročilejších technik programování s využitím vhod-
ného vývojového prostředí, přičemž důraz bude kladen na možnosti využití ve školním prostředí. Principy OOP
bude student ověřovat na praktických příkladech, díky kterým si osvojí pracovní postupy vedoucí k efektivnímu
používání vývojového prostředí v rámci studia učitelského oboru či oborové kombinace a následně v učitelské
praxi. Praktické příklady budou vždy doplněny didaktickými zásadami výuky vybraných tematických celků.
Způsobilosti: Studenti budou schopni zvládnout základní problematiku objektově orientovaného programování a
samostatně vytvářet programy. Studenti budou znát základní didaktické zásady výuky vybraných tematických
celků. Předpoklady: Znalost základních příkazů a syntaxe programovacího jazyka, to jest cyklů, podmínek,
metod a jiných základních dovedností z oblasti programování z pohledu teorie i praktické aplikace.
Vstupní znalosti a dovednosti na úrovni předmětu KVD/PGM1P z bakalářského studia.
Více informací bude poskytnuto na úvodní hodině a na coursewaru ZČU:
http://courseware.zcu.cz/wps/portal/predmety/kvd/pgm2b sekce Podmínky absolvování.

KVD/PGM3 Programování 3 pro SŠ 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s pokročilými technikami objektově orientovaného programo-
vání s důrazem na tvorbu aplikací pro vzdělávání.
Způsobilosti: Student se orientuje v problematice zapouzdření, dědičnosti, polymorfismu, abstrakce, objektů a
tříd, pojmy umí vysvětlit a následně i aplikovat při tvorbě programů.
Student umí navrhnout vhodný systém tříd pro řešení stanoveného problému a to nejen za pomoci UML modelů.
Dodržuje zásady objektově orientovaného programování (OOP).
Student dokáže využít přetížené metody a znalost jejich členění.
Student dokáže navrhnout a využít vlastní odděděnou komponentu.
Student je schopen vysvětlit problematiku paralelního programování z výukového, programátorského i systémo-
vého pohledu.
Student vytvoří funkční, přínosnou a uživatelsky přívětivou aplikaci na zadané téma s ohledem na pravidla OOP.
Aplikaci umí představit a vyzdvihnout její klady. Předpoklady: Znalost základních vlastnosti OOP (dědičnost,
polymorfismus, zapouzdření), datových struktur, cyklů, podmínek, podprogramů a jiných základních dovedností
z oblasti programování z pohledu teorie i praktické aplikace.
Dále jsou předpokládany dovednosti na úrovni výstupních způsobilostí předmětu KVD/PGM1P a předmětu
KVD/PGM2B z bakalářského studia.

KVD/PGV Počítačová grafika pro vzdělávání 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky tvorby, úpravy a prezentace statického digitálního
rastrového a vektorového obrazu za účelem zkvalitnění přípravovaných materiálů do výuky při výkonu učitelské
praxe a učitelské profese na různých stupních vzdělávání. Způsobilosti: Student se orientuje v problematice
rastrové a vektorové grafiky, pojmy umí vysvětlit a následně i aplikovat ve výuce.
Student se umí orientovat v problematice barevných modelů, prostorů.
Student dokáže zjistit informace o grafických souborech a digitálních záznamech.
Student dokáže vytvářet a editovat bitmapovou grafiku.
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Student dokáže vytvářet a editovat vektorovou grafiku.
Student dokáže používat nástroje pro předtiskovou přípravu grafických děl, zná možnosti publikování a principy
grafického designování webových stránek.
Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti na základní úrovni práce s počítačem a aplikacemi ve Windows.

KVD/POPOV Počítačem podporovaná výuka 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je získání přehledu v oblasti didaktické analýzy možností využití multimediálního počítače
a dovedností vedoucích k jejich aplikaci ve výuce. Způsobilosti: Student popíše možnosti využití výpočetní
techniky ve vzdělávacím procesu na příslušném stupni dle svého studijního programu a provede rozčlenění jim
odpovídajících vývojových směrů.
Student aktivně sleduje a dokáže vyhodnotit přínos jednotlivých současných tendencí v užití počítačových sys-
témů ve výuce v návaznosti na znalost etap předchozího vývoje.
Student porovná jednotlivé standardy, pravidla a doporučení vztahující se k využívání výpočetní techniky učiteli
i žáky včetně etického rozměru jejich chování.
Student popíše a zhodnotí, při vědomí vlivu dalších vědeckých disciplín, různé způsoby využití internetu ve
výuce na základě znalosti metodiky jejich aplikace.
Student sestaví projekt ke zvolenému průřezovému tématu, v jehož rámci bude mít ústřední pozici internetová
podpora.
Student nalezne konkrétní příklady pro různé oblasti otevřených technologií a ukáže možnosti jejich využití.
Student analyzuje různé koncepty pojetí počítačové gramotnosti, které uvede do souvislosti se znalostmi o
gramotnosti obecně i jejích dalších odnožích.
Student zdůvodní na základě analýzy výběr témat a prostředků pro tvorbu jednotlivých počítačových podpor
výuky odpovídajících stupni jeho studijního programu.
Student využije software určený pro tvorbu pojmových map k vytvoření jejich souboru, kterým rozvine výuku
určené vzdělávací oblasti.
Student představí v moderované prezentaci své podpory pro výuku a vybranou cizí pomůcku počítačové podpory
výuky jeho předmětu.
Předpoklady: Student se dokáže seznámit samostatně na hlubší úrovni s novým softwarem.
Student je schopen vyhledat elektronické materiály, jimiž lze podpořit výuku přinejmenším jeho aprobačních
předmětů.
Student projevuje potřebný stupeň čtenářské gramotnosti při práci s textem.
Student je schopen se řídit dle obecného zadání, v jehož rámci má možnost rozvinout své dovednosti.
Student využívá dovednosti vyplývající z počítačové gramotnosti.

KVD/POS Počítačové systémy 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je naučit studenty prakticky sestavit a nakonfigurovat počítač.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni prakticky rozpoznat jednotlivé komponenty počítačového systému, provést
jejich základní nastavení a celkovou konfiguraci počítače. Předpoklady: Znalosti základů počítačové techniky
a číslicových systémů.

KVD/PRAXE Praxe informatiky 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zprostředkovat první samostatnou zkušenost s výukou informatiky a ICT na příslušném
stupni školy pod vedením pedagoga s praxí. Způsobilosti: Student dokáže plánovat hodinu a představit si její
průběh. Na tomto základě je schopen vytvořit přípravu vyučovací hodiny, podle níž následně učí.
Student je schopen samostatného výstupu před třídou.
Student zvládne hodnotit činnost žáka, dokáže najít pozitiva i negativa a vhodně je využít pro další rozvoj žáka.
Student reflektuje odučenou hodinu, z výsledků se dokáže poučit.
Student řeší jednoduché kázeňské problémy vznikající při hodině. Předpoklady: U studentů se předpokládá
naplnění výstupních způsobilostí z oborových didaktik výpočetní techniky, odborných předmětů a předmětů
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pedagogicko-psychologického bloku.

KVD/PSDSB Počítačové sítě pro vzdělávání 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky počítačových sítí a distribuovaných systémů, síťování,
síťových operačních systémů, bezpečnostních mechanismů, protokolů a služeb s důrazem na aplikování uvedené
problematiky do učitelské praxe. Způsobilosti: Student analyzuje problémy a navrhuje základní mechanismy
a řešení počítačové sítě zaměřené zejména na školní prostředí.
Student umí vysvětlit, teoreticky a prakticky použít a aplikovat ve výuce pojmy, protokoly, programové nástroje
a technologie související s obsahovým zaměřením předmětu. Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti na
základní úrovni práce s počítačem a aplikacemi ve Windows.

KVD/PSSS Počítačové sítě ve výuce na SŠ 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, vytvářením, správou počítačových sítí v prostředí
střední školy. Způsobilosti: Studenti se na modelových příkladech seznámí s tvorbou a správou entit počíta-
čové sítě v systémech adresářových služeb a s důležitými autentizačními mechanismy. Studenti si prakticky ověří
aktuální možnosti sdílení dat a budou schopni posoudit bezpečnost použitých způsobů sdílení. Odpovídajícím
způsobem aplikují technologie určené ke zprostředkování různých forem komunikace mezi uživateli, zvládnou
realizovat vzdálená připojení z veřejné do privátní sítě, pochopí principy virtualizace a cloud computingu, kri-
ticky zhodnotí a posoudí problematiku cloudových služeb a budou schopni používat cloudový operační systém.
Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti na úrovni předmětu Počítačové sítě pro vzdělávání z bakalářského
studia.

KVD/PZ Periferní zařízení pro vzdělávání 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s principy, vlastnostmi, použitím a zapojením připojitelných zařízení. Mimo klasických
počítačových zařízení (např. klávesnice, myši, tiskárny, skenery, pevné disky, CD a DVD disky) se student se-
známí i se speciálními připojitelnými moduly stavebnice LEGO MINDSTORMS EDUCATION (např. dotykové,
optické, ultrazvukové či gyroskopické moduly, krokové motory, multiplexery, . . .), které se naučí zapojovat, pro-
gramovat, řídit a získávat z nich potřebné informace. Způsobilosti: Student rozpozná dané periferní zařízení,
má přehled o jeho parametrech. Princip činnosti zařízení dokáže vysvětlit, zařízení umí připojit.
Student umí samostatně vyřešit jednoduchou i komplexnější úlohu na zařízení LEGO MINDSTORMING NXT
včetně výběru správných vstupních a výstupních modulů, jejich zapojení a oživení za pomoci programu.
Předpoklady: Znalosti z techniky počítačů, počítačových systémů a základů programování v rozsahu předřaze-
ných předmětů podle studijního plánu.

KVD/SINFS Školské informační a databázové systémy 3 kr. Zp
3 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty učitelství s principy, postupy a pravidly souvisejícími s užíváním,
správou a administrací školských informačních a databázových systémů s ohledem na aktuální potřeby učitelské
praxe. Způsobilosti: Student si uvědomí existenci důležitých entit školské instituce a dokáže zdůvodnit vazby
mezi nimi. Na modelových příkladech se naučí řešit situace vyplývající z praktického používání stěžejních modulů
informačního systému školy z pohledu učitele a třídního učitele. V administrátorské roli bude umět vytvářet a
spravovat hlavní entity informačního systému. V rámci předmětu student také pronikne do oblasti webových
služeb a programového vybavení vyvinutého pro účely řízení a organizaci práce v týmu. Předpoklady: Vstupní
znalosti a dovednosti na úrovni předmětu Databáze a databázové systémy z bakalářského studia.

KVD/SPCMZ Správa PC a mob. zařízení pro vzdělávání 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky správy, monitorování a ochrany počítačů a mobilních
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zařízení používaných v rámci školní instituce. Studenti se seznámí s principy,
mechanismy a možnostmi v oblasti správy různých operačních systémů a souvisejících programových nástrojů
včetně jejich instalace, konfigurace a zabezpečení. Způsobilosti: Student se orientuje v problematice správy,
monitorování a ochrany počítačů a mobilních zařízení používaných v rámci školní instituce.
Student umí vysvětlit, teoreticky a prakticky použít a aplikovat ve výuce pojmy, mechanismy, programové ná-
stroje a technologie související s obsahovým zaměřením předmětu. Předpoklady: Vstupní znalosti a dovednosti
na základní úrovni práce s počítačem a aplikacemi ve Windows.

KVD/SPGM1 Systémové programování 1 pro vzdělávání 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Dr. Ing. Jiří Toman možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky objektově orientovaného jazyka Java. Způsobilosti:
Studenti umí programovat na základní úrovni, avšak s plným využitím vlastností a možností objektově ori-
entovaného jazyka Java. Student dokáže vytvářet základní programy s využitím grafické a síťové podpory a
prostředí. Student umí vytvářet Java aplety. Student umí programovat a využívat rozhraní, vyjímky, balíky,
pracovat se systémem I/O. Student dokáže pracovat jak s využitím vývojového prostředí, tak i v příkazovém
řádku. Předpoklady: Základní znalosti programovacích technik na úrovni jazyka Pascal, Microsoft Visual
Basic.

KVD/SVVT Současné směry vývoje výpočetní techniky 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je studenty vybavit informacemi a dovednostmi k udržitelnému celoživotnímu rozvoji
jejich odbornosti v oblasti vývoje technického i programového vybavení. Způsobilosti: Student získá nové
teoretické vědomosti a i některé praktické dovednosti v oblasti využití nejnovějšího programového vybavení
počítačů a informace o nejnovějších směrech vývoje v oblasti technického vybavení v oboru výpočetní techniky.
Předpoklady: Orientace v oblasti výpočetní techniky a informatiky.

KVD/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Podmiňující předměty: KVD/BAP2

KVD/SZZIS Státní závěr. zk. z informatiky pro SŠ 0 kr. Zp,Szv

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je ověřit dovednost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného
studijního programu a aplikovat je při plánování, uskutečnění i hodnocení vlastní výuky informatiky na střední
škole.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že dokáží identifikovat klíčové poznatky stu-
dijního oboru, klást je do vzájemných souvislosti a aplikovat je při plánování, uskutečnění i hodnocení vlastní
výuky informatiky na střední škole. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře
povinných a povinně volitelných předmětů.

KVD/SZZIZ Státní závěr. zk. z informatiky pro ZŠ 0 kr. Zp,Szv

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je ověřit dovednost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného
studijního programu a aplikovat je při plánování, uskutečnění i hodnocení vlastní výuky informatiky na základní
škole.
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Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že dokáží identifikovat klíčové poznatky stu-
dijního oboru, klást je do vzájemných souvislosti a aplikovat je při plánování, uskutečnění i hodnocení vlastní
výuky informatiky na základní škole. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře
povinných a povinně volitelných předmětů.

KVD/TCHP Technika počítačů pro vzdělávání 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty obecné principy činnosti hlavních struktur počítačového systému s
ohledem na vzdělávání. Vybrané principy ověřit počítačovou simulací na výukových modelech. Způsobilosti:
Studenti umí vysvětlit principy činnosti a komunikace v počítačových systémech, jsou schopni vybrané principy
ověřit počítačovou simulací na výukových modelech. Předpoklady: Znalosti a dovednosti dané výstupem
předmětu KVD/EPSV.

KVD/TCHP1 Technika počítačů 1 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy z počítačové techniky. Naučit studenty obecné principy činností
jednotlivých struktur počítačového systému. Způsobilosti: Studenti jsou schopni analyzovat zapojení s vybra-
nými logickými obvody a ověřit jejich chování v simulačním programu. Umí navrhnout a realizovat v simulačním
programu některé výukové simulační modely. Předpoklady: Znalosti z kurzu číslicových prvků a systémů.

KVD/TCHP2 Technika počítačů 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Petr Michalík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Ukázat na konkrétních hardwarových strukturách, zejména procesorech a programovatelných obvodech,
principy činnosti a komunikace v počítačové technice. Vybrané principy ověřit prakticky na cvičeních.
Způsobilosti: Studenti umí vysvětlit principy činnosti a komunikace v počítačové technice včetně návrhu a
realizace úlohy na stavebnici připojené k počítači. Předpoklady: Znalosti z Techniky počítačů 1.

KVD/TO Teorie počítačů 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Pavel Kocur, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s definicí základních pojmů z oblasti teorie počítačů, se základy assembleru a současnými
směry v programování.
Uvést studenty do problematiky multimédií a hypermédií, počítačů s paralelním zpracováním dat a počítačových
sítí. Způsobilosti: Student získá teoretické vědomosti, které využije při jak studiu navazujícího předmětu Ko-
nečné automaty a formální jazyky, tak i při studiu dalších předmětů v oboru výpočetní techniky. Předpoklady:
Orientace v oblasti výpočetní techniky a informatiky.

KVD/UAPO Úvod do administrace počítačů 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Dr. Ing. Jiří Toman možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky OS MS Windows a Linux, jejich instalace, konfigurace
a správy. Způsobilosti: Studenti umí instalovat různé OS, konfigurovat je, spravovat po stránce systémové,
technické, uživatelské. Student umí nastavit základní mechanismy zabezpečení systému. Student ovládá základní
mechanismy správy a nastavení systému. Student umí bezpečně připojit stanici do veřejné počítačové sítě,
připojit standardní periférie. Student zná základní principy správy uživatelů a skupin, mechanismy oprávnění a
přístupů. Student umí pracovat s příkazovým řádkem a využít jeho skriptovací jazyk. Předpoklady: Základní
dovednosti a zkušenosti při práci s PC.

KVD/UIN Úvod do informatiky pro vzdělávání 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je upevnění pojmového aparátu a získání přehledu o teoretických konceptech využívaných
v různých částech informatiky, které se promítají do praktického fungování počítače s vědomím historického
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vývoje této oblasti. Způsobilosti: Student klasifikuje číselné soustavy a provádí převody mezi nimi i výpočty
v nich.
Student rozlišuje používané možnosti zobrazení čísel v počítači, které demonstruje na příkladech.
Student popíše za přispění porozumění příslušným pojmům východiska a základy teorie informace.
Student vymezí oblast kódování v celé jeho šíři.
Student rozliší různá dělení kódů používaných v oblasti výpočetní techniky a demonstruje na příkladech tvorbu
i užití některých konkrétních reprezentantů.
Student analyzuje na základě teoretických znalostí využitých v praxi možnosti komprese.
Student identifikuje problémy týkající se šifrování v počítačové komunikaci na základě znalosti historického
vývoje i schopnosti vysvětlit určené konkrétní šifrovací algoritmy.
Student popíše využití konečných automatů, formálních jazyků a umělé inteligence.
Student bude schopen používat základní formální prostředky při řešení mnoha současných problémů, kdy im-
plementace poznatků uváděné teorie povede k získání konkrétních výsledků.
Student shrne vývoj ve vybrané části z oblasti výpočetní techniky. Předpoklady: Student prakticky využívá
dovednosti vyplývající z požadavků počítačové gramotnosti.
Student je připraven používat matematický aparát až na úrovni maticového počtu.

Vylučující předměty: KIV/PPA1 , KIV/TI , KPV/TI , KPV/9TI

KVD/ÚZTI Úvod do zpracování textových informací 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky zpracování textů a zejména je vybavit kompetencemi pro efektivní práci
s rozsáhlými texty.
Způsobilosti: Studenti získají základní znalosti a dovednost pro efektivní práci s textem. Předpoklady: Základní
orientace v práci s osobním počítačem.

Vylučující předměty: KIV/PPA1 , KPV/TI , KPV/9TI , KTE/+ZPE

KVD/VTVS Výpočetní technika ve společnosti 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zákonů spojených s digitálními technologiemi, počítačové
infiltrace, bezpečnostních pravidel a ergonomie. Způsobilosti: Studenti získají přehled o základech ergonomie
jako vědní disciplíny a poznají její využití v praxi (ergonomické pomůcky pro práci s počítačem a cvičení).
Studenti rozliší různé druhy počítačových rizik a dokáží na ně adekvátně reagovat zvýšením počítačové bezpeč-
nosti.
Studenti vyvodí důsledky vyplývající ze zákonných úprav oblastí, v nichž se významně uplatňují v současnosti
prostředky ICT (autorský zákon, ochrana osobních údajů, vynálezy, patenty, svobodný přístup k informacím,
datové schránky a další). Předpoklady: Základní orientace v problematice osobních počítačů.

KVD/WTV Webové technologie pro vzdělávání 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základů vytváření WWW stránek s využitím redakčního
systému. Způsobilosti: Studenti budou schopni vytvářet WWW stránky ve školním prostředí. Studenti si
jsou vědomi problémů, které do tvorby webových stránek přináší různá mobilní zařízení. Studenti dokáží při
tvorbě webových stránek využít propojení HTML5 a CSS3. Studenti naprogramují chybějící drobné funkcionality
školního webu. Studenti dokáží administrovat redakční systém pro tvorbu webu. Předpoklady: Studenti vykazují
v programování dovednosti v souladu s výstupy předmětu PGM2B.

KVD/ZDP Zpracování diplomové práce na počítači 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do systematické tvorby diplomové práce s přesahem do odborné a vědecké
činnosti. Způsobilosti: Student je schopen vytvořit diplomovou práci.
Student se při zpracování diplomové práce řídí platnými normami různých úrovní.
Student využívá při tvorbě diplomové práce rozmanité knihovnické služby.
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Student používá při tvorbě diplomové práce v maximální míře možnosti, které mu poskytuje software, který si
vybral pro její psaní.
Student dokáže vybrat vhodnou metodu pedagogického výzkumu pro tvorbu jeho diplomové práce.
Student dodržuje pravidla a zásady pedagogického experimentu.
Student vybírá vhodné nástroje pro sběr dat k jeho diplomové práci.
Student používá vhodné statistické metody pro zpracování získaných dat k jeho diplomové práci.
Student dokáže vybrat vhodný software pro zpracování a vyhodnocení dat v rámci pedagogického výzkumu.
Student zná možnosti publikování výsledků odborné a vědecké činnosti. Předpoklady: Základy práce s aplika-
cemi ve Windows.

KVD/ZPD Zpracování dat pro vzdělávání 3 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zpracování dat s využitím programových nástrojů ozna-
čovaných jako tabulkové procesory nebo tabulkové kalkulátory. Způsobilosti: Student zná principy využívané
při získávání, prohlížení, organizaci, formátování, analýze, reprezentaci a ukládání tabulkových dat v jednom
komerčním a několika volně dostupných programových nástrojích.
Principy zpracování tabulkových dat student ověřuje na praktických příkladech, díky kterým si osvojí pracovní
postupy vedoucí k efektivnímu používání uvedeného typu programového vybavení v rámci studia učitelského
oboru či oborové kombinace a následně v učitelské praxi.
Student bude schopen vybrat programový nástroj pro tabulkové zpracování dat, aplikovat jeho podporované
moduly a funkce pro nalezení optimálního řešení dílčích problémů vyplývajících z probíraného tématu. Před-
poklady: Základní znalosti a dovednosti práce s PC.

Vylučující předměty: KIV/PPA1 , KPV/TI , KPV/9TI , KTE/+ZPE

KVD/ZPKP Zpracování kvalifikační práce 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do systematické tvorby kvalifikační práce.
Způsobilosti: Studenti dokáží vyhledat a znají základní obsah norem využívaných při zpracování kvalifikační
práce.
Studenti dodržují stanovený časový plán tvorby kvalifikační práce.
Studenti si vytváří osnovu práce.
Studenti využívají různé informační zdroje a knihovnické služby.
Studenti pracují se šablonou pro zpracování kvalifikační práce na počítači.
Studenti dodržují typografické zásady.
Studenti znají zásady a pravidla pro tvorbu nástrojů sběru dat potřebných pro vypracování kvalifikační práce.
Studenti využívají vybrané statistické metody pro zpracování dat.
Studenti řeší konkrétní problémy při tvorbě kvalifikační práce.
Předpoklady: Základní znalost editace textu na počítači.

KVD/ZPPC1 Základy práce s PC 1 2 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Ing. Pavel Kocur, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se zpracováním dat pomocí počítače zejména s využitím Wordu a Excelu a s tvorbou
kvalitních prezentací v aplikaci PowerPoint. Způsobilosti: Student získá teoretické vědomosti i praktické
dovednosti, které využije při dalším studiu. Bude schopen zpracovávat údaje v Excelu, připravovat textové
dokumenty obsahující obrázky, tabulky a jiné objekty a připravovat kvalitní prezentace. Předpoklady: Základní
vědomosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky, zejména znalost operačního systému Microsoft Windows.

Vylučující předměty: KVD/ÚVS

KVD/ZPPC2 Základy práce s PC 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Ing. Pavel Kocur, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s Internetem: vyhledáváním informací a použitím elektronické pošty. Dále pak se zpraco-
váním dat ve formě databází v aplikaci Access, tabulek a grafů v aplikaci Excel a textů s obrázky, matematickými
vzorci a tabulkami v aplikaci Word. Způsobilosti: Student získá teoretické vědomosti i praktické dovednosti,
které využije při dalším studiu. Bude schopen zpracovávat údaje v Excelu, databáze v Accessu a připravovat
textové dokumenty obsahující obrázky, tabulky a matematické vzorce. Předpoklady: Základní vědomosti a
dovednosti v oblasti výpočetní techniky, zejména znalost operačního systému Microsoft Windows.

KVD/ZTD Zpracování textových dokumentů 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studující kompetencemi pro efektivní zpracování rozsáhlých textových do-
kumentů s netextovými doplňky. Způsobilosti: Student dodržuje základní typografická pravidla při tvorbě
textových dokumentů.
Student vytváří textové dokumenty na základě vlastních i vestavěných šablon.
Student využívá správně styly při tvorbě textového dokumentu.
Student vkládá do textového dokumentu vhodně formátované netextové prvky.
Student využívá autmatické prvky v textových dokumentech.
Student zaznamenává opakujícící se činnosti a dokáže zasáhnout do vytvořeného programového kódu.
Student využívá nástroje pro efektivní spolupráci více autorů na jednom dokumentu.
Student dokáže dokument připravit k tisku podle základních principů DTP. Předpoklady: Základní orientace
v práci s osobním počítačem.

KVD/ZTGI Zprac. textových a grafických informací 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Pavel Kocur, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s informacemi o principech počítačové grafiky, barevných modelech, formátech grafických
souborů.
Uvést studenty do aktivního zvládnutí vektorových a bitmapových editorů (Corel a Photoshop), do tvorby ani-
mací a prezentací a do zpracování textu. Způsobilosti: Student získá teoretické vědomosti i praktické dovednosti,
které využije při dalším studiu, při vypracovávání projektů, semestrálních prací a zpracování bakalářské či di-
plomové práce. Předpoklady: Základní vědomosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky, zejména znalost
operačního systému Microsoft Windows.

KVD/ZZC Závěrečná zkouška z informační výchovy 0 kr. Zp,Zv

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zkouška ukončuje certifikátový program Informační výchova. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky informační výchovy, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
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32 KVK-Katedra výtvarné kultury

KVK/AA Artefiletika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout a prohloubit předpoklady k výtvarnému uchopování, reflektování a pedagogic-
kému zvládání různých typů humánních konceptů v širších kulturních, společenských a uměleckých souvislostech.
Metodologická příprava studentů vychází z koncepce konstruktivistické pedagogiky a zážitkových výcviků, jejichž
hlavním prostředkem je expresivní tvorba; metodika je založena na poznávacím využití reflektivního dialogu ve
spojení s uměleckou výrazovou hrou. Studenti jsou připravováni ke koncipování a vedení artefiletických aktivit
jako prostředku vzdělávání, a zároveň i pozitivní prevence psycho-sociálních patologií, včetně rasové nebo in-
terkulturní nesnášenlivosti. Způsobilosti: 1. zná požadovanou terminologii, vysvětluje obsah pojmů logicky v
poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či filozofickém kontextu
2. odborné pojmy, resp. kritéria používá při analýze, interpretaci, výkladu, usuzování a hodnocení v rámci
modelových nebo reálných situací
3. vybavuje si požadované fakty z historického vývoje výtvarné výchovy a příbuzných uměleckých oborů a
vysvětlí je s ohledem na současný stav a vývojové perspektivy oboru
4. teoretické znalosti vysvětluje na modelových příkladech z praxe
5. analyzuje souvislosti mezi různými typy konceptů, jejich výrazovými prostředky a subjektivními zážitkovými
obsahy; objevuje a interpretuje souvislosti mezi kulturními koncepty a subj
subjektivními projevy prekonceptu
6. reflektuje modelové edukační situace, analyzuje, popisuje a interpretuje jejich podstatné prvky, vztahy a
strukturu, hodnotí je a usuzuje na jejich souvislosti v ontodidaktické a psyc psychodidaktické úrovni
7. z prezentovaných modelových situací interpretuje a odvozuje myšlenkový obraz edukačního procesu s použitím
odborné terminologie oboru
8. reflektuje, analyzuje a interpretuje zážitky z modelových situací a odvozuje z nich zobecňující soudy, které
obhajuje, diskutuje a sám kriticky analyzuje s ohledem na diskusi ve skup skupině
9. v reflektivním dialogu ve skupině: představuje, zdůvodňuje a obhajuje svůj přípravný model a diskutuje
případné zlepšující varianty pedagogického díla
10. rozumí souvislostem mezi tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním
zázemím v RVP
11. s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a jejích dimenzí odhaduje smysl a cíl
modelové výukové situace a její možný dopad na žáka a s porozuměním o něm dis diskutuje
12. uvažuje o vztahu obsahů zrealizovaného úkolu a obsahů z oblasti Umění a kultura; ilustruje tuto vazbu
vhodným obrazovým materiálem a vysvětlí její podstatu
13. uvažuje o vztahu obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům
14. analyzuje svůj přípravný model pedagogického díla a využívá přitom poznatků o dimenzích výrazové hry; na
základě výsledků posouzení doplňuje svůj model o odpovídající interpretační a hod hodnotící aktivity
Předpoklady: Navazuje na KVK/ZA

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/BAP1 Bakalářská práce 1 4 kr. Zp

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Práce s literaturou a informačními zdroji. Získání dat k přípravě bakalářské práce. Způsobilosti: Student
je schopen 1. pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, 2. formulovat
cíle a hypotézy, 3. správně strukturovat bakalářskou práci, 4. správně formulovat závěry, 5. obhájit práci před
komisí Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů
předepsaných studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků
standardní doby studia.

KVK/BAP2 Bakalářská práce 2 8 kr. Zp

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně studuje, shromažďuje a zpracovává podklady
pro vypracování bakalářské práce. Příprava bakalářské práce. Příprava prezentace. Způsobilosti: Student je
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schopen 1. pracovat s odbornou literaturou, užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje, 2. formulovat
cíle a hypotézy, 3. správně strukturovat bakalářskou práci, 4. správně formulovat závěry, 5. obhájit práci před
komisí Předpoklady: Student může vykonat obhajobu bakalářské práce, pokud získal ve skladbě předmětů
předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků
standardní doby studia.

KVK/DS Diplomový seminář 6 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomový seminář je hlubší formou konzultace týkající se konkrétní samostatné, v tomto případě diplomové
práce studenta. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: 1. statisticky zpracovat data, 2. analyzovat získaná data, 3.
interpretovat získaná data, 4. formulovat závěry, 5. pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout
se jim, 6. představit svou práci ústní formou, 7. obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.

KVK/DS2 Diplomový seminář 2 12 kr. Zp
Konzultace 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta znalostmi, metodickými nástroji a dovednostmi k propojování teo-
retického poznání k s tvořivou (expresivní, uměleckou, badatelskou) aktivitou anebo s empirickým zkoumáním
na základě stanoveného pojetí diplomové práce, tzn. jejího tématu, předmětu tvorby nebo zkoumání, klíčových
otázek či problémů a zvolené metodiky.
Student pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadané téma s ním související
problematiku. pro udělení zápočtu se vyžaduje předložení alespoň pracovní verze diplomové práce. Způsobilosti:
1. zná požadované prostředky (metody nebo techniky) činnosti a ovládá terminologii, která mu umožňuje tyto
prostředky klasifikovat, porovnávat a vybírat s ohledem na potřeby diplomového úkolu 2. vysvětluje obsah
pojmů v souvislosti s diplomovým úkolem logicky v poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším
mezioborovém či filozofickém kontextu 3. odborné pojmy, resp. kritéria používá při analýze, interpretaci, výkladu,
usuzování a hodnocení, které se týká tématu a předmětu jeho diplomového úkolu 4. posuzuje průběh své práce
na diplomovém úkolu, plánuje její etapy s přiměřeným odhadem na jejich průběžné plnění, odhadne vznikající
problémy a řeší je včas a efektivně 5. respektuje obsahové a formální požadavky na kvalitu diplomové práce,
přitom zohledňuje jak celek, tak detaily své práce Předpoklady: Schválené zadání diplomového úkolu.

KVK/DVČ1 Didaktika výtvarných činností 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prostřednictvím vlastní tvorby rozvíjet dispozice učitele k analýze didaktických úloh.
Student se v předmětu seznámí jednak se soudobými možnostmi vizuálního vyjadřování, jež zakládá umělecký
zážitek na neobvyklém zacházení s časem a prostorem a také s výtvarnou tvorbou, která užívá jako hlavní vý-
razové prostředky tvar, objem, světlo, prostor a materiál. Na základě podnětů umění 2. pol. 20. stol. a umění
21. století si prakticky ověří nejrůznější prostředky výrazu, které lze uplatňovat ve výtvarné výchově dětí před-
školního věku, kombinuje ve prospěch výtvarného úkolu výrazové prostředky i teoretické poznatky z různých
oblastí umění a kultury. Studující vyhledává a prezentuje soudobé projevy vizuální kultury, k těmto příkladům
vyjadřuje v řízeném dialogu svoje mínění. Způsobilosti: Student
- orientuje se v časoprostorových projevech výtvarné kultury a umění 2O. století v míře potřebné pro pedago-
gickou činnost v mateřské škole: je obeznámen se základními podobami land-artu, umění akce a konceptuálního
umění, prokazuje znalost základních pojmů, myšlenek a faktů ze zmíněné oblasti tvorby, znalost prokazuje
zejména správným užíváním příslušné odborné teminologie,
- zná a ve vlastní tvorbě využívá základní výrazové možnosti linie, plochy, prostoru, času, barvy, světla a materálu
v časoprostorové tvorbě, v této souvislosti je schopen navrhovat jednoduché časoprostorové aktivity pro děti v
mateřské škole.
- orientuje se v prostorových projevech výtvarné kultury a umění minulosti a současnosti v míře potřebné
pro pedagogickou činnost v mateřské škole: rozlišuje výtvarné prostorové artefakty minulosti a současnosti z
hlediska formy, v případě všeobecně známých prostorových projevů i z hlediska techniky a stylu, schopnost
rozlišení potvrzuje v jejich pojmenování a v jednoduché formální analýze, prokazuje znalost základních pojmů,
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myšlenek a faktů z oblasti výtvarné prostorové tvorby, znalost prokazuje zejména správným užíváním příslušné
odborné teminologie,
- zná a ve vlastní tvorbě využívá základní výrazové možnosti linie, plochy, barvy, světla a materálu v souvislosti
s prostorovou tvorbou, zvládá základní technicko-řemeslné postupy v oblasti prostorové tvorby, v této souvislosti
je schopen navrhovat jednoduché výtvarné hry a experimenty pro děti v mateřské škole,
- nalézá souvislosti mezi vlastním či jiným prostorovým výrazem a konkrétními projevy výtvarné kultury a
umění, závěry hledání je schopen verbalizovat a vyjádřit v písemné formě.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu předmětů KVK/UPVV a KVK/VTP.

KVK/DVČ2 Didaktika výtvarných činností 2 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím profesní kompetenci učitelky/učitele transformovat dané
učivo RVP do vhodného výtvarného úkolu, při jehož zpracovávání žák rozvíjí vlastní fantazii, kreativitu, vizuální
kompetenci, klíčové žákovské kompetence a plní očekávané výstupy. Studující trénují tzv. ”fluidní myšlení”, tedy
schopnost otevřeného přemýšlení o světě, společnosti, vizuální kultuře, cílech vzdělávání a výtvarných úkolech.
Z oblasti teoretických poznatků se dozvídají a učí užívat základní didaktické kategorie, charakterizovat vývoj
dětského výtvarného projevu, charakterizovat a popsat didaktické funkce výtvarných činností v procesu výtvarné
výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku, koncepce, obsah a proces výtvarné výchovy. Způsobilosti:
- prokazuje znalosti a orientaci v podobách a proměnách výtvarného projevu předškoláků,
- prokazuje znalosti a schopnost didaktické transformace oborového obsahu v souvislosti s projektováním výuky,
- je schopen nacházet souvislosti mezi konkrétními uměleckými projevy výtvarné kultury a výtvarnými aktivitami
dětí,
- prokazuje schopnost didaktické reflexe realizovaných úkolů a sebereflexe v procesu výtvarné výchovy předško-
láků,
- je schopen výsledky zmíněné reflexe verbalizovat a vyjádřit v písemné formě. Předpoklady: Předpokládají
se znalosti v rozsahu předmětů KVK/UPVV, KVK/VTP.

KVK/DVVMS Státní závěrečná zkouška - 5. část 0 kr. Szv

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem státní zkoušky je ověřit a posoudit kompetence studenta a komplexní znalosti daného oboru v
souvislostech z oblasti kultury a vědy, se zaměřením na výuku výtvarné výchovy. Způsobilosti: 1. zná poža-
dované prostředky (metody nebo techniky) činnosti a ovládá terminologii, která mu umožňuje tyto prostředky
klasifikovat, porovnávat a vybírat
2. vysvětluje obsah pojmů logicky, v poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či
filozofickém kontextu
3. vybavuje si požadované poznatky ze studia teorie, fakty z historického vývoje, poznatky z empirických vý-
zkumů nebo z praktických zkušeností a vysvětlí je s ohledem na současný stav a vývojové perspektivy oboru
4. analyzuje souvislosti mezi různými typy poznatků a mezi teorií a praxí svého oboru
5. teoretické znalosti vysvětluje na modelových příkladech z praxe, popisuje, analyzuje a interpretuje jejich pod-
statné prvky, vztahy a strukturu, hodnotí je a usuzuje na jejich souvislosti v ontodidaktické a psychodidaktické
úrovni
6. odvozuje zobecňující soudy, které v diskusi rozebírá, obhajuje anebo kriticky analyzuje
7. rozumí souvislostem mezi tvořivou stránkou oboru a jejím programovým kurikulárním zázemím v RVP Před-
poklady: Státní zkoušku mohou konat studenti, kteří splnili studijní povinnosti předepsané katedrou během
studia, tj. získání zápočtů, úspěšné složení zkoušek, absolvování pedagogické praxe.

KVK/EXO Odborná exkurze pro vizuální kulturu 6 kr. Zp
6 [dnů/sem]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zprostředkovat studentovi oboru Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání bez-
prostřední odbornou zkušenost ve specifickém tvůrčím nebo edukačním prostředí. Exkurzi předchází odborná
příprava a následují ji reflektivní aktivity. Způsobilosti: Student získá díky soustředěné praktické činnosti
specifické znalosti a způsobilosti v mimouniverzitním prostředí, které je zaměřeno na výtvarnou/vizuální tvorbu
nebo výtvarnou edukaci.
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Předpoklady: Doporučeným předpokladem jsou znalosti v rozsahu předmětů HU1-HU4.

KVK/FAV Filmová a audiovizuální výchova 4 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenta do problematiky audiovizuální tvorby a produkce, rozvinout schopnost tvůrčí reflexe ve
všech audiovizuálních žánrech a formách. Seznámit se s výrazovými prostředky audiovize a kinematografie v
kontextu historického vývoje. Pochopit podstatu a možnosti kinematografie a audiovizuálního umění jako pevně
zakotvených součástí globální kultury a umění. Způsobilosti: Schopnost tvůrčí reflexe audiovizuálních žánrů a
forem. Předpoklady: Základní povědomí o české, evropské a světové filmové tvorbě.

KVK/FOTO Fotografická výchova pro vzdělávání 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je pochopit podstatu a možnosti fotografie jako součásti globální kultury a umění v
kontextu vzdělávání a dále: uvést studenta pedagogického studijního programu do problematiky fotografické
tvorby; seznámit se s možnostmi práce a stylizace fotografie prostřednictvím bitmapových editorů; seznámit se
s fotografickou tvorbou a výrazovými prostředky fotografie v kontextu dějin umění a historického vývoje spo-
lečnosti; rozvinout schopnost analyzovat a hodnotit fotografické dílo ve všech fotografických žánrech - zejména
dokumentární a abstraktní formy, zátiší, makrofotografie, krajina a architektura, reklamní a módní fotografie.
Způsobilosti: Studenti porozumí struktuře a historii fotografické tvorby v kontextu výtvarné výchovy jako sou-
části globální kultury a umění. Dokáže analyzovat možnostmi stylizace fotografie prostřednictvím bitmapových
editorů. Budou rozvíjet schopnost analyzovat možnosti stylizace fotografie prostřednictvím bitmapových editorů
a hodnotit práce zejména dokumentární fotografie, fotografie zátiší, krajiny a architektury, reklamní a módní
fotografie a také abstraktního žánru a makrofotografie.
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/GA Galerijní animace 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat kompetenece pro přípravu a realizaci aktivizujících přístupů k uměleckým dílům ve výstavních
síních muzeí a galerií. Zvládnout přístupy založené na směřování k výtvarným zážitkům. Získat komptenece pro
přípravu, realizaci a reflexi galerijní animace. Způsobilosti: Studující
- rozumí problematice galerijních animací,
- je schopen připravit a realizovat galerijní animaci,
- je schopen koncipovat program galerijní animace ve vazbě na RVP,
- je schopen koncipovat program animace na bázi pedagogického konstruktivismu, zážitkové pedagogiky a
artefiletiky,
- prokazuje schopnost reflexe a sebereflexe,
- je schopen závěry z reflexe verbálně formulovat a vyjádřit v písemné formě.
Předpoklady: Studující zvládá na základní úrovni úpravu videozáznamu (střih, titulky, ozvučení).

KVK/GP Galerijní pedagogika 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat kompetenece pro přípravu a realizaci aktivizujících přístupů k uměleckým dílům ve výstavních síních
muzeí a galerií a osvojit si znalosti galerijní pedagogiky. Zvládnout přístupy založené na směřování k výtvarným
zážitkům. Získat komptenece pro přípravu, realizaci a reflexi galerijní animace. Způsobilosti: Studující
- orientuje se v problematice galerijní pedagogiky v domácích i světových kontextech
- rozumí problematice galerijních animací,
- je schopen připravit a realizovat galerijní animaci,
- je schopen koncipovat program galerijní animace ve vazbě na RVP,
- je schopen koncipovat program animace na bázi pedagogického konstruktivismu, zážitkové pedagogiky a
artefiletiky,
- prokazuje schopnost reflexe a sebereflexe,
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- je schopen závěry z reflexe verbálně formulovat a vyjádřit v písemné formě.
Předpoklady: Studující zvládá na základní úrovni úpravu videozáznamu (střih, titulky, ozvučení).

KVK/GR Grafika 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. akad. mal. Jiří Kornatovský možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je uvést studenta do problematiky tradičních grafických technologií: tisku z výšky, tisku z hloubky,
tisku z plochy, sítotisku, jako východiska pro pochopení funkce polygrafických strojů; zprostředkovat proble-
matiku grafických technik jako podpory kresby, malby, ilustrace; a naučit zacházet s grafickými technologiemi
jako prostředkem vizuálního vyjádření. Způsobilosti: 1. student poznává historická fakta týkající se konkrétně
vývoje polygrafických disciplín, 2. díky těmto znalostem lépe a do hloubky porozumí pozici těchto disciplín v his-
torickém kontextu a v souvislostech dalších uměleckých prostředků vyjádření, 3. student se seznamuje s oborovou
terminologií a je schopen ji využívat v praxi 4. v průběhu seminářů se seznámí prostřednictvím demonstrace vyu-
čujícího a osobně prováděných praktických cvičení se základními grafickými technikami, 5. výsledky praktických
cvičení uspořádává do souboru grafických tisků, při jeho kompletaci si uvědomuje rozdílný potenciál jednotlivých
grafických postupů a dosahovaných výsledků, 6. po absolvování seminářů dokáže z grafických tisků identifikovat
pracovní postupy, jimiž byly vytvořeny, 7. student je po absolvování kurzu schopen optimálně vybrat a užít
základní grafické principy pro řešení výtvarného problému Předpoklady: Předpokladem pro účast v kurzu je
motivace/osobní zaujetí a schopnost kooperovat při společných úkolech.

Vylučující předměty: KVK/SGR

KVK/HKVV Historie a současné koncepce VV 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět zprostředkuje základní znalosti o historickém vývoji výtvarné výchovy u nás i ve světě v kontextu
dějinného vývoje české vzdělávací soustavy. Na tomto základě ústí do kritické analýzy současných koncepcí
výtvarné výchovy, resp. výchovy umění u nás s ohledem na soudobé trendy světového vývoje oboru. Cílem
předmětu je vybavit účastníky kompetencemi k vytváření studijních programů v rámci školy a k jejich poučené
kritické reflexi a evaluaci s ohledem na širší souvislosti vývoje oboru. Způsobilosti: Na podkladě studia
předložených materiálů a přednášek student:
1/je schopen kriticky nahlížet, posuzovat a porovnávat historické oborové dokumenty.
2/uvažuje o vztazích vývoje oboru s problematikou příbuzných disciplín u nás i v zahraničí.
3/rozumí provázanosti jednotlivých etap s ohledem na chronologické a kontextové souvislosti.
4/dotváří si obraz o vlastním pojetí výuky, obhajuje ho v kontextu výsledků dosažených v oboru.
5/dosažené znalosti využívá při koncipování modelu školního vzdělávacího programu. Předpoklady: Předpo-
kladem pro získání zápočtu a zkoušky je úspěšné složení písemného testu.

KVK/HKVV2 Historie a současné koncepce VV 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět zprostředkuje prohloubené znalosti o historickém vývoji výtvarné výchovy u nás i ve světě v
kontextu dějinného vývoje české vzdělávací soustavy. Na tomto základě ústí do kritické analýzy současných
koncepcí výtvarné výchovy, resp. výchovy umění u nás s ohledem na soudobé trendy světového vývoje oboru.
Cílem předmětu je vybavit účastníky kompetencemi k vytváření studijních programů v rámci školy a k jejich
poučené kritické reflexi a evaluaci s ohledem na širší souvislosti vývoje oboru. Způsobilosti: Na podkladě studia
předložených materiálů a přednášek student: 1/je schopen kriticky nahlížet, posuzovat a porovnávat historické
oborové dokumenty. 2/uvažuje o vztazích vývoje oboru s problematikou příbuzných disciplín u nás i v zahraničí
zejména s ohledem na dění ve vizuální kultuře a umění. 3/rozumí provázanosti jednotlivých etap s ohledem na
chronologické a kontextové souvislosti. 4/dotváří si obraz o vlastním pojetí výuky, obhajuje ho v kontextu vý-
sledků dosažených v oboru. 5/dosažené znalosti využívá při koncipování modelu školního vzdělávacího programu
s využitím znalostí o současném umění. Předpoklady: Na podkladě studia předložených materiálů a přednášek
je student schopen kriticky nahlížet, posuzovat a porovnávat historické oborové dokumenty. Uvažuje o vztazích
vývoje oboru s problematikou příbuzných disciplín u nás i v zahraničí. Rozumí provázanosti jednotlivých etap
s ohledem na chronologické a kontextové souvislosti. Dotváří si obraz o vlastním pojetí výuky, obhajuje ho v
kontextu výsledků dosažených v oboru. Dosažené znalosti využívá při koncipování modelu školního vzdělávacího
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programu.

KVK/HU1 Historie umění v pedagogické reflexi 1 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s koncepcemi výkladu historie umění. Vysvětlit důvody sémantického přístupu k umě-
leckému výtvarnému procesu. Sémantický pohled na historii výtvarného umění - od magického k poststruktura-
listickému modelu umění. Charakteristiky poststrukturalistického modelu uměleckého procesu jako předpokladu
aktuálních možností jeho analýzy v pedagogickém procesu. Výklad bude veden principiálně ve vztahu ke kon-
krétním výtvarných dílům a směrům. Způsobilosti: Student získá schopnost zaměřit pozornost nejen na
formální rysy jednotlivých výtvarných stylů a konkrétních děl, ale na proměny gnoseologické a komunikační
funkce výtvarné tvorby v průběhu historie umění. Student tuto schopnost bude moci uplatnit při analýze a na-
vrhování školních vzdělávacích programů. Předpoklady: Propedeutický kurz předpokládající základní povědomí
o výtvarném umění v rozsahu učiva střední školy.

KVK/HU2 Historie umění v pedagogické reflexi 2 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům na zřetelných konkrétních historických příkladech vývoj základních vizuálních umě-
leckých konceptů, přinášejících proměnu poznávacího a komunikačního obsahu, které výtvarné umění řešilo na
úrovni ontologických a senzuálních kvalit (vyjádření prostoru, času, pohybu, relací, vizuální strukturace, roz-
šíření senzuální citlivosti) s metodickými příklady pedagogického uplatnění těchto poznatků. Způsobilosti:
Student získá schopnost zaměřit pozornost nejen na formální rysy jednotlivých výtvarných stylů a konkrétních
děl, ale na proměny gnoseologické a komunikační funkce výtvarné tvorby v průběhu historie umění. Student tuto
schopnost bude moci uplatnit při analýze a navrhování školních vzdělávacích programů. Předpoklady: Kurz
navazuje na předchozí znalosti získané v povinných předmětech 1. semestru studia Bc. Vizuální kultura, zejména
pak na předmět KVK/HU1.

KVK/HU3 Historie umění v pedagogické reflexi 3 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům na zřetelných konkrétních historických příkladech vývoj základních vizuálních umě-
leckých konceptů, přinášejících proměnu poznávacího a komunikačního obsahu, které výtvarné umění řešilo na
úrovni psychologických a osobnostních kvalit (magický a mýtický účinek zobrazení, postoj nezúčastněného po-
zorovatele, subjektivní a expresivní postoj, konceptuální postoj, dekonstrukce subjektu) s metodickými příklady
pedagogického uplatnění těchto poznatků. Způsobilosti: Student získá schopnost zaměřit pozornost nejen na
formální rysy jednotlivých výtvarných stylů a konkrétních děl, ale na proměny gnoseologické a komunikační
funkce výtvarné tvorby v průběhu historie umění. Student tuto schopnost bude moci uplatnit při analýze a
navrhování školních vzdělávacích programů. Předpoklady: Kurz navazuje na předchozí znalosti získané v
povinných předmětech 1. a 2. semestru studia Bc. Vizuální kultura, zejména pak na předměty KVK/HU1 a 2.

KVK/HU4 Historie umění v pedagogické reflexi 4 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům na zřetelných konkrétních historických příkladech vývoj základních vizuálních umě-
leckých konceptů, přinášejících proměnu poznávacího a komunikačního obsahu, které výtvarné umění řešilo na
úrovni sociálních kvalit (vizualita v modální komunikaci, masová a interaktivní komunikace, mediální komuni-
kace, síťová komunikace - Web2.0) s metodickými příklady pedagogického uplatnění těchto poznatků. Způ-
sobilosti: Student získá schopnost zaměřit pozornost nejen na formální rysy jednotlivých výtvarných stylů a
konkrétních děl, ale na proměny gnoseologické a komunikační funkce výtvarné tvorby v průběhu historie umění.
Student tuto schopnost bude moci uplatnit při analýze a navrhování školních vzdělávacích programů. Předpo-
klady: Kurz navazuje na předchozí znalosti získané v povinných předmětech studia Bc. Vizuální kultura, zejména
pak na předměty KVK/HU1 až 3.

KVK/HVP Hermeneutika výtvarného projevu 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíle předmětu:
Vybavit studenta základními znalostmi a rozvinout jeho dovednosti k analytickému posuzování a verbální in-
terpretaci výtvarného projevu v nejširší škále hodnotových úrovní výtvarné tvorby (se zvláštním zaměřením na
souvztažnosti a rozdíly mezi základními principy ontogenetického vývoje dětského výtvarného projevu a hlav-
ními tendencemi historického vývoje výtvarné kultury). Teoretické východisko je založeno na hermeneutickém
přístupu a sémiologii v souladu s konstruktivistickým pojetím výuky.
Představit metodu hermeneutické interpretace a její proměňující se paradigma v závislosti na jejích ontologických,
epistemologických a kritických východiscích jako nástroj kritického nahlížení
vizuálního textu a komunikativního jednání.
Uvedením do historických souvislostí přivádět k poznání, jak se hermeneutická metoda postupně oprošťuje od
své původně pomocné interpretační funkce a jak získává pozici samostatné filosofické disciplíny. Zrelativizování
existence jednotného objektivního světa se stává východiskem pro pluralitní chápání názorů a postojů individua
i sociálních skupin, a tím toto pojetí dává vzniknout možnosti reflexe a mnohostranného dialogu.
Způsobilosti: 1. zná požadovanou terminologii, vysvětluje obsah pojmů logicky v poznávacích souvislostech oboru
a v požadovaném širším mezioborovém či filozofickém kontextu
2. odborné pojmy, resp. kritéria používá při analýze, interpretaci, výkladu, usuzování a hodnocení výtvarných
projevů, nejenom uměleckých
3. zdůvodní svoje výklady, soudy a úsudky o výtvarném projevu s oporou v pojmech hermeneutiky, v hermene-
utickém pojetí zkušenosti a v komunikačním (dialogickém) pojetí hermeneutického kruh kruhu
4. vybavuje si požadované fakty z historického vývoje hermeneutky a příbuzných oborů a vysvětlí jejich význam
pro současné pojetí interpretace výtvarného projevu a vizuality
5. teoretické znalosti aplikuje na hermeneuticky pojatou interpretaci konkrétních výtvarných projevů
6. v reflektivním dialogu ve skupině: představuje, zdůvodňuje a obhajuje svoje interpretace a diskutuje o jejich
alternativách s cílem nacházet lepší varianty výkladu
7. popisuje a vysvětluje souvislosti mezi tvořivou stránkou své výtvarné činnosti, svým pojetím výtvarných
projevů nebo vizuality a svými interpretacemi výtvarných projevů
8. popisuje a vysvětluje rozdíly a souvislosti mezi hermeneutickou interpretací a jinými vlivnými přístupy k
interpretaci (umělecká kritika, historie umění)
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/KE Keramika 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty specifickými znalostmi o problematice keramické tvorby. Praktická
cvičení podpořená teoretickým poznáním umožní širší a hlubší rozvoj specializovaných výtvarných dispozic
studentů při produkci a recepci prostorového vyjádření, výtvarných objektů, případně skulptur nebo plastik.
Metodickým principem je využít zkušenosti z vlastní tvorby k hlubšímu porozumění umění. Způsobilosti: 1.
v konstruování trojrozměrného výtvarného objektu uplatňuje specifické výtvarné dispozice, jako jsou smysl pro
detail i celek, schopnost výtvarně cítit, vnímat a organizovat hmotu, smysl pro výrazové možnosti materiálu,
smysl pro tvar, objem, světlo, barvu pohyb, pro jejich výrazové možnosti a vztahy mezi nimi, 2. v této souvislosti
zvládá potřebné výtvarně - řemeslné dovednosti natolik, aby jimi nebyl limitován při realizaci výrazové formy, 3.
je schopen hmotným a konceptuálním způsobem zviditelnit vnitřní výtvarnou představu, 4. je schopen nacházet
souvislosti mezi vlastní výtvarnou uměleckou tvorbou a konkrétními uměleckými projevy ve výtvarné kultuře
minulosti i současnosti a závěry této reflexe verb verbalizovat,
5. zároveň je schopen nacházet ve svém uměleckém snažení prvky či znaky svého individuálního stylu (pokud
o něj usiluje). Předpoklady: Student projevuje osobní zaujetí a realizuje zadané práce podle požadovaných
kritérií.

Vylučující předměty: KVK/SKE

KVK/KPV Kultura prezentace a výstupu 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta dovednostmi potřebnými pro vytváření prezentace studijních výsledků
a portfolia vlastní práce. Způsobilosti: Student bude po absolvování předmětu schopen sestavit ucelenou
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prezentaci dokumentující průběh řešení problému nebo úkolu, propojit ji s výstupním materiálem, graficky ji
upravit a strukturovat podle požadavků na závěrečnou obhajobu. Předpoklady: Základy práce s textovým
editorem a programem MS PowerPoint.

KVK/KRR Kresba rozšiřující 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty širšími znalostmi problematiky kresby, a rozvinout jejich dovednosti
v oblasti tvůrčího využití malířské techniky, a jejích kvalit (barevné kompozice, tvarovosti, kontrastu, apod.).
Způsobilosti: - student uplatňuje dříve nabyté zkušenosti v oboru studijní i volné kresby - je schopen adekvátně
a iniciativně reagovat na podněty korektur a dokáže podle stanovených požadavků finalizovat zadaný úkol -
dokáže najít a přizpůsobit individuální výraz adekvátně obsahu zvolené literární předlohy - v souladu s obsahem
dokáže uplatnit složitější kompoziční a originální řemeslné postupy - dovede vytvořit kompaktní soubor, ucelený
v technice i výtvarném výrazu a adekvátně ho prezentovat
Předpoklady: Student zvládá výrazovou podobu expresivního nebo impresivního vyjadřování a transpozici rea-
lity, má schopnost zobrazení skutečnosti a vyjádření fantazijní složky přesvědčivou formou.

KVK/KR1 Kresba 1 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je zprostředkovat studentům možnosti kresby jako prostředek vyjádření, jak v oblasti studijní kresba,
tak v oblasti kresby volné. Způsobilosti: Kresba jako základní vyjadřovací prostředek výtvarné tvorby a
vizuální komunikace. Kresba jako přípravný a definitivní fenomén. Základní výrazové prostředky a specifické
možnosti včetně experimentu ve výtvarné tvorbě. Autenticita a originalita kresebného projevu. V seminářích
má kresba několik základních poloh. Především studijní - poznávací. V kresebných systémech pak analitickou a
konstruktivní. Výrazová podoba expresivního nebo impresivního vyjadřování nebo transpozice reality má základ
ve schopnosti zobrazení skutečnosti a vyjádření fantazijní složky přesvědčivou formou. Bod, linie, tvar, prostor,
světlo, struktura, konstrukce, kompozice, detail, celek, barva a kánon jsou hlavními principy pro temata a studijní
náplň v praktických cvičeních včetně historických odkazů. Předpoklady: Student projevuje osobní zaujetí a
realizuje zadané práce podle požadovaných kritérií.

KVK/KR2 Kresba 2 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je zprostředkovat studentům možnosti kresby jako prostředek vyjádření, jak v oblasti studijní kresba,
tak v oblasti kresby volné. Způsobilosti: Kresba jako základní vyjadřovací prostředek výtvarné tvorby a vizuální
komunikace. Kresba jako přípravný a definitivní fenomén. Základní výrazové prostředky a specifické možnosti
včetně experimentu ve výtvarné tvorbě. Autenticita a originalita kresebného projevu.
V seminářích má kresba několik základních poloh. Především studijní - poznávací. V kresebných systémech pak
analitickou a konstruktivní. Výrazová podoba expresivního nebo impresivního vyjadřování nebo transpozice rea-
lity má základ ve schopnosti zobrazení skutečnosti a vyjádření fantazijní složky přesvědčivou formou. Bod, linie,
tvar, prostor, světlo, struktura, konstrukce, kompozice, detail, celek, barva a kánon jsou hlavními principy pro
temata a studijní náplň v praktických cvičeních včetně historických odkazů. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KVK/KR3 Kresba 3 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je zprostředkovat studentům možnosti kresby jako prostředek vyjádření, jak v oblasti studijní kresba,
tak v oblasti kresby volné. Způsobilosti: Kresba jako základní vyjadřovací prostředek výtvarné tvorby a
vizuální komunikace. Kresba jako přípravný a definitivní fenomén. Základní výrazové prostředky a specifické
možnosti včetně experimentu ve výtvarné tvorbě. Autenticita a originalita kresebného projevu. V seminářích
má kresba několik základních poloh. Především studijní - poznávací. V kresebných systémech pak analitickou a
konstruktivní. Výrazová podoba expresivního nebo impresivního vyjadřování nebo transpozice reality má základ
ve schopnosti zobrazení skutečnosti a vyjádření fantazijní složky přesvědčivou formou. Bod, linie, tvar, prostor,
světlo, struktura, konstrukce, kompozice, detail, celek, barva a kánon jsou hlavními principy pro temata a studijní
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náplň v praktických cvičeních včetně historických odkazů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KVK/MAR Rozšiřující malba 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty širšími znalostmi problematiky malby, a rozvinout jejich dovednosti v
oblasti tvůrčího využití malířské techniky, a jejích kvalit (barevné kompozice, tvarovosti, kontrastu, apod.).
Způsobilosti: 1. student musí prokázat zvládnutí technického provedení 2. vlastní realizace bude odpovídajícím
způsobem korespondovat formou a zvolenou technikou se zadaným tématem 3. práci budou tvořit barevné
varianty využívající různých pomocných materiálů 4. finální práci bude představovat formálně jednotný celek 5.
Student prokáže nabyté dovednosti ve volné malbě nebo v ilustrační tvorbě Předpoklady: Osobní zaujetí a
kvalitní realizace zadané práce

KVK/MAV Multimediální aplikace ve výuce 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Principy tvorby interaktivních multimediálních aplikací v kontextu výuky. Metodika využití multimedi-
álních programů. Specifika multimedií jako prostředku vizuální komunikace. Tvorba multimediálního učebního
materiálu. Klíčová slova: Interaktivní prezentace, animace, didaktické využití elektronických medií cíl předmětu:
-porozumění specifikům komunikace prostřednictvím interaktivních multimediálních aplikací -zvládání technic-
kých dovedností pro vlastní tvorbu interaktivních prezentací -didaktická příprava na výuku prostřednictvím
multimedií a výuku tvorby multimediálních prezentací Způsobilosti: Během práce na projektu student:
1/osvojí si principy tvorby interaktivních multimediálních aplikací jak v obecných kontextech spojených se
zásadami tvorby čitelného rozhraní pro zprostředkování informace, tak v kontextech specificky oborových
2/rozumí specifikům komunikace a učení se prostřednictvím interaktivních multimediálních aplikací
3/navrhuje model interaktivní výukové aplikace na zvolené téma a formuluje cíle jejího využití
4/zpracovává obsahy a vstupní materiály za účelem jejich didaktického využití
5/zvažuje vhodné postupy tvorby aplikace a vybírá nejlepší řešení v závislosti na zvolených metodách učení a
cílech užití aplikace
6/zvládá technické dovednosti pro tvorbu interaktivní prezentace
7/vysvětluje a obhajuje svůj záměr v obecných i specifických kontextech.
Předpoklady: Student ovládá základy statických a dynamických grafických editorů pro tvorbu interaktviních
prezentací.

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/MA1 Malba 1 pro učitele 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základy malby, možnosti malby, malířské techniky, barevná kompozice, barva a tvar. Způsobilosti: 1.
student musí prokázat základní výtvarné dovednosti v oblasti malby 2. řadou zadaných prací potvrdit nabyté
zkušenosti a pochopení základních malířských principů a zákonitostí práce s barvou. 3. realistické studie podle
modelu budou využívat lokální barevnost, barevný a světelný kontrast, modelaci barvou, barevnou harmoni-
zaci obrazové plochy 4. ve volných barevných etudách je tvorba zaměřena na stylizaci tvarovou s nadsazenou
barevností 5. snažit se hledat vlastní malířský výraz spojený s osamostatňováním vlastní tvořivé činnosti Před-
poklady: Předpokladem pro absolvování předmětu je schopnost kvalitního splnění zadaných úkolů.

KVK/MA2 Malba 2 pro učitele 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základy malby, možnosti malby, malířské techniky, barevná kompozice, barva a tvar. Způsobilosti:
1. Student prokáže malířskou tvorbou hlubší porozumění technickému provedení i hlubšímu smyslu výtvarné
činnosti. 2. Zvládne základy barevné figurální malby. 3. Barevné studie lidské postavy podle modelu v životní
velikosti budou mít charakter obrazové výstavby - umístění do formátu, barevná kompozice 4. Součástí tvorby
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budou barevné kompoziční studie více postav zpaměti Předpoklady: Předpokladem pro absolvování předmětu
je schopnost kvalitního splnění zadaných úkolů.

KVK/MA3 Malba 3 pro učitele 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základy malby, možnosti malby, malířské techniky, barevná kompozice, barva a tvar. Způsobilosti: 1.
student uplatňuje dříve nabyté zkušenosti v oboru malby 2. podle zadání dokáže uplatnit prvky transformace v
rovině formy i obsahu 3. dokáže věrně zachytit reálný námět podle předlohy, ale je schopen ho také podle potřeby
stylizovat a abstrahovat 4. v tématických pracích dokáže uplatnit složitější kompoziční a řemeslné postupy s
důrazem na individuální výraz a originalitu projevu 5. dokáže pracovat s formálními prostředky (kompozice,
barva, tvar) jako se základními výrazovými prostředky malby ovlivňujícími její obsah 6. dovede vytvořit soubor
(triptych) ucelený a kompaktní v technice i výtvarném výrazu 7. je schopen adekvátně a iniciativně reagovat na
podněty korektur a dokáže podle stanovených požadavků finalizovat zadaný úkol Předpoklady: absolvování
kursu Malba 1 a Malba 2

KVK/MED Mediální výchova pro vizuální gramotnost 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta teoretickými znalostmi pro uplatnění mediální výchovy a mediální
komunikace ve škole s důrazem na vizuální gramotnost.
Způsobilosti: Student porozumí struktuře a historii mediální výchovy v kontextu receptivních a produktivních
činností žáka. Dokáže analyzovat vliv médií a technologií na pedagogickou teorii a praxi. Dokáže charakterizovat
koncepty mediální výchovy a mediální gramotnosti s příklady jejich implementace do školního kurikula u nás a
v zahraničí. Dokáže rozlišit možnosti a vlastnosti jednotlivých médií a jejich účinky na mládež. Porozumí vztahu
mediální výchovy k občanské, jazykové, multikulturní, informační a zejména pak k umělecké a kulturní výchově.
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/MEDP Mediální pedagogika pro viz. gramotnost 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta teoretickými znalostmi pro uplatnění mediální výchovy a mediální
komunikace ve škole s důrazem na vizuální gramotnost a kritické nahlížení kontextů mediální pedagogiky u nás
i v zahraničí.
Způsobilosti: Student porozumí struktuře a historii mediální výchovy v kontextu receptivních a produktivních
činností žáka. Dokáže analyzovat vliv médií a technologií na pedagogickou teorii a praxi. Dokáže charakterizovat
koncepty mediální výchovy a mediální gramotnosti s příklady jejich implementace do školního kurikula u nás a
v zahraničí. Dokáže rozlišit možnosti a vlastnosti jednotlivých médií a jejich účinky na mládež. Porozumí vztahu
mediální výchovy k občanské, jazykové, multikulturní, informační a zejména pak k umělecké a kulturní výchově.
Předpoklady: Aktivní orientace v problematice masových médií.

KVK/MM Multimédia 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenta do problematiky tvorby multimédií v souvislosti se současnými stylizačními postupy a
možnostmi digitální fotografie a videa, animace, zvuku, interaktivních a hypertextových médií, včetně Internetu.
Student se naučí analyzovat a tvořit fotografické, audiovizuální a multimediální projekty, dále v rovině softwarové
podpory stylizované multimediální tvorby získají technicko-instrumentační gramotnost a dovednosti v oblasti
aplikování komunikačních módů obrazu a zvuku. Způsobilosti: Student bude vybaven kompetencemi pro práci
s multimédii. Předpoklady: Zájem o danou problematiku.

KVK/MSZUS Metodický seminář pro výtv. vzdělávání 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Metodický seminář navazuje na obsahové zaměření předmětů Metodika výuky pro všeobecné a nadstan-
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dardní výtvarné vzdělávání (KVK/MVNV) a Projektování a řízení výuky (KVK/PŘV). Cílem předmětu je
prohloubit aplikační dovednosti studenta zejména v oblasti plánování časově náročných úkolů a výtvarných
projektů. V semináři bude student navrhovat tyto výukové prostředky, částečně je realizovat a jejich realizaci
reflektovat. Předmět je v souladu s Schönovou koncepcí reflektivního praktika. Seminář je zvlášť orientován na
zvládání kvalit výtvarné formy žákovského projevu ve vztahu mezi důrazem na proces a požadavky na pro-
dukt. Zaměřuje se na problémy dosahování vysoké úrovně technických znalostí ve vztahu k zachování vysoké
úrovně tvořivosti a spontaneity žáka. Způsobilosti: při četbě odpovídajícího kurikulárního dokumentu poro-
zumí sdělovaným informacím„ identifikuje jejich adresáta a porozumí důrazům dokumentu na práci pedagoga
vybírá a blíže interpretuje klíčové pojmy odpovídajících pasáží kurikulárního dokumentu, vysvětluje jejich ob-
sah a to, jakým způsobem ovlivňují realizaci výuky v oboru; posuzuje míru jejich funkčnosti pro práci pedagoga
k obecně formulovaným očekávaným výstupům přiřazuje konkrétní obsah a navrhuje design výtvarné aktivity
porozumí pojmu ”důraz” jakožto komplementu ”očekávaného výstupu”; využije poznatky o dimenzích výrazové
hry a možných pedagogických důrazech k doplnění a rozvedení přípravného modelu výtvarných aktivit prezen-
tuje ostatním ve skupině návrh přípravného modelu, porovnává jej s pracemi ostatních studentů a vysvětluje
případné rozdíly ve zpracování výtvarného problému analyzuje svůj přípravný model pedagogického díla a na
základě výsledků posouzení navrhuje model odpovídajících interpretačních a hodnotících aktivit na podkladě
realizovaného mikrovýstupu znovu zvažuje možnosti uplatnění hodnocení a jeho motivační a poznávací funkci;
prostuduje problematiku hodnocení ve výtvarné výchově ve vztahu ke zvolenému žánru výrazové hry Před-
poklady: Znalost základních oborových pojmů, schopnost analytické četby textu a realizace přípravného modelu
pedagogického díla.

KVK/MV Metodika výuky 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta znalostmi základních kategorií oboru (pojetí výuky, cíl, obsah, úkol,
prostředek, metoda, technika) a rozvinout dovednosti sloužící k podpoře zejména projektové složky kompetence
budoucích pedagogů. Porozumění pojmům, schopnost jejich interpretace a způsobilost k jejich praktické aplikaci
zvýší připravenost absolventů při plánování a tvorbě vlastního didaktického projektu a reflexi tohoto procesu.
Součástí přípravy je mikroteaching, analýza videozáznamů výuky, případně rozbor reflektivních bilancí učitelů
(anebo vlastních reflektivních bilancí). Způsobilosti: na základě aktivizačních, případně projektivních metod,
při práci ve skupinách reflektuje a vyjadřuje své osobní zkušenosti s oborem výtvarná výchova; identifikuje
základní role (učitel, žák, lektor, atp.) vzdělávacího procesu a vyjadřuje svůj postoj k oborovému prostoru v
diskuzi odvozuje a vyjednává o základních rámcích, obsazích, rolích a interakcích ve výukové situaci v oboru
výtvarná výchova analyzuje a zobecňuje prekoncepce vzdělávání výtvarné výchově zaujímané a vyjadřované
účastníky semináře, podílí se na tvorbě zobecněného pojetí vzdělávání výtvarné výchově, vyjadřujícího názory
a postoje určité skupiny účastníků semináře identifikuje a vymezí klíčové pojmy zastávané intuitivní koncepce
výuky vytvoří přípravu ”ideální” hodiny v rámci intuitivní koncepce výtvarné výchovy; realizuje ji v podobě
mikrovýstupu; zhotoví reflektivní bilanci hodiny prostuduje vybrané pasáže RVP a rozebere jeho souvislosti s
intuitivně zastávanou koncepcí výuky, ve skupině probírá a analyzuje vztahy mezi klíčovými pojmy programu a
intuitivního pojetí výuky na podkladě modelu výuky a textů intuitivní koncepce výuky a RVP porovnává formy
existence obsahů výuky a transformace, které umožňují jejich aktivizaci (ontodidaktickou a psychodidaktickou
transformaci obsahu) zamýšlí se nad vzdělávací situací a konceptem ”pedagogického díla” jako rámcem výkonu
učitelovi profese porozumí obsahu pojmu ”autorita” v jeho vztahu k pojmům ”pojetí výuky” a ”program vzdě-
lávání” a ”teorie oboru” a učí se uvažovat nad dopady nároků těchto oblastí na práci učitele učí se uvažovat
nad vztahem učitel - žák/žáci a vymezit jeho specifičnost v různých interakčních žánrech, divadlo, dílna, těžký
život, reflexe; pomocí mikrovýstupu inscenuje prototypickou situaci určitého žánru s oporou o obrazovou doku-
mentaci rozpoznává fáze vývoje dětského výtvarného vyjadřování a pojmenovává vazby mezi vývojem dětského
výtvarného vyjadřování a vývojem dětského myšlení Předpoklady: Předpokladem pro úspěšné splnění před-
mětu je schopnost komunikace ve skupině, operacionalizace pojmů, kategorizace reflektovaných jevů a dovednost
formulovat a strukturovaně vyjadřovat a zaznamenávat své postoje a názory.

KVK/MVNV Metodika výuky pro výtvarné vzdělání 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta znalostmi základních kategorií oboru (pojetí výuky, cíl, obsah, úkol,
prostředek, metoda, technika) a rozvinout dovednosti sloužící k podpoře zejména projektové složky kompetence
budoucích pedagogů s ohledem jak na všeobecně vzdělávací rozměr, tak na nadstandardní výtvarné vzdělávání.
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Porozumění pojmům, schopnost jejich interpretace a způsobilost k jejich praktické aplikaci zvýší připravenost
absolventů při plánování a tvorbě vlastního didaktického projektu a reflexi tohoto procesu. Součástí přípravy
je mikroteaching, analýza videozáznamů výuky, případně rozbor reflektivních bilancí učitelů (anebo vlastních
reflektivních bilancí). Způsobilosti: 1. na základě aktivizačních, případně projektivních metod, při práci ve sku-
pinách reflektuje a vyjadřuje své osobní zkušenosti s oborem výtvarná výchova; identifikuje základní role (učitel,
žák, lektor, atp.) vzdělávacího procesu a vyjadřuje svůj postoj k oborovému prostoru 2. v diskuzi odvozuje a
vyjednává o základních rámcích, obsazích, rolích a interakcích ve výukové situaci v oboru výtvarná výchova s
ohledem na specifičnost vzdělávání na ZUŠ 3. analyzuje a zobecňuje prekoncepce vzdělávání výtvarné výchově
zaujímané a vyjadřované účastníky semináře, podílí se na tvorbě zobecněného pojetí vzdělávání výtvarné vý-
chově, vyjadřujícího názory a postoje určité skupiny účastníků semináře 4. identifikuje a vymezí klíčové pojmy
zastávané intuitivní koncepce výuky 5. vytvoří přípravu ”ideální” hodiny v rámci intuitivní koncepce výtvarné
výchovy; realizuje ji v podobě mikrovýstupu; zhotoví reflektivní bilanci hodiny 6. prostuduje vybrané pasáže
RVP pro ZUŠ a rozebere jeho souvislosti s intuitivně zastávanou koncepcí výuky, ve skupině probírá a analyzuje
vztahy mezi klíčovými pojmy programu a intuitivního pojetí výuky 7. na podkladě modelu výuky a textů intui-
tivní koncepce výuky a RVP pro ZUŠ porovnává formy existence obsahů výuky a transformace, které umožňují
jejich aktivizaci (ontodidaktickou a psychodidaktickou transformaci obsahu) 8. zamýšlí se nad vzdělávací situ-
ací a konceptem ”pedagogického díla” jako rámcem výkonu učitelovi profese tematizuje rozdílnost charakteristik
všeobecného a speciálního uměleckého vzdělávání 9. porozumí obsahu pojmu ”autorita” v jeho vztahu k pojmům
”pojetí výuky” a ”program vzdělávání” a ”teorie oboru” a učí se uvažovat nad dopady nároků těchto oblastí na
práci učitele 10. učí se uvažovat nad vztahem učitel - žák/žáci a vymezit jeho specifičnost v různých interakčních
žánrech, divadlo, dílna, těžký život, reflexe; pomocí mikrovýstupu inscenuje prototypickou situaci určitého žánru
11. s oporou o obrazovou dokumentaci rozpoznává fáze vývoje dětského výtvarného vyjadřování a pojmenovává
vazby mezi vývojem dětského výtvarného vyjadřování a vývojem dětského myšlení Předpoklady: Předpokla-
dem pro úspěšné splnění předmětu je schopnost komunikace ve skupině, operacionalizace pojmů, kategorizace
reflektovaných jevů a dovednost formulovat a strukturovaně vyjadřovat a zaznamenávat své postoje a názory.

KVK/NASPN Náslechová praxe - navazující 1 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hospitace v 5 - 10 vyučovacích jednotkách Vv (II.st. ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií, ZUŠ). Sledování
struktury vyučovací jednotky a rozbor uplatněných činností. Způsobilosti: 1. ve sledované jednotce výtvarné
výchovy je schopen identifikovat její základní strukturní prvky (námět, výtvarnou techniku, výtvarný problém,
apod.) a důležité obsahy - učivo, 2. v hospitačním záznamu srozumitelně a jasně formuluje a strukturuje zadání
úkolu, naznačí frázování hodiny a možnosti korekce žákovské tvorby, podrobněji představí závěr výuky, refl
reflexi a hodnocení výtvarných aktivit, 3. s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a
jejích dimenzí, určuje smysl a cíl sledované výukové situace a její možný dopad na žáka, 4. uvažuje o vztahu
obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům. Předpoklady: Student je schopen provést
pozorování výuky a pořídit jeho záznam dle zadaných požadavků.

KVK/NASPX Náslechová praxe - bakalářská 1 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hospitace v 5 - 10 vyučovacích jednotkách Vv (II.st. ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií, ZUŠ). Sledování
struktury vyučovací jednotky a rozbor uplatněných činností. Způsobilosti: 1. ve sledované jednotce výtvarné
výchovy je schopen identifikovat její základní strukturní prvky (námět, výtvarnou techniku, výtvarný problém,
apod.) a důležité obsahy - učivo, 2. v hospitačním záznamu srozumitelně a jasně formuluje a strukturuje zadání
úkolu, naznačí frázování hodiny a možnosti korekce žákovské tvorby, podrobněji představí závěr výuky, refl
reflexi a hodnocení výtvarných aktivit, 3. s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a
jejích dimenzí, určuje smysl a cíl sledované výukové situace a její možný dopad na žáka, 4. uvažuje o vztahu
obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům. Předpoklady: Student je schopen provést
pozorování výuky a pořídit jeho záznam dle zadaných požadavků.

KVK/NAZUS Náslechová praxe 2 kr. Zp
Seminář 20 [hod/sem]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hospitace v 5 - 10 vyučovacích jednotkách Vv (II.st. ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií, ZUŠ). Sledování
struktury vyučovací jednotky a rozbor uplatněných činností. Způsobilosti: 1. ve sledované jednotce výtvarné
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výchovy je schopen identifikovat její základní strukturní prvky (námět, výtvarnou techniku, výtvarný problém,
apod.) a důležité obsahy - učivo, 2. v hospitačním záznamu srozumitelně a jasně formuluje a strukturuje zadání
úkolu, naznačí frázování hodiny a možnosti korekce žákovské tvorby, podrobněji představí závěr výuky, refl
reflexi a hodnocení výtvarných aktivit, 3. s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a
jejích dimenzí, určuje smysl a cíl sledované výukové situace a její možný dopad na žáka, 4. uvažuje o vztahu
obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům. Předpoklady: Student je schopen provést
pozorování výuky a pořídit jeho záznam dle zadaných požadavků.

KVK/NEO Nová média ve Vv 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je srovnání a zhodnocení specifik nových médií v kontextu dosavadních výtvarně vy-
jadřovacích technik a nalezení možností uplatnění elektronických médií v procesu výuky výtvarné výchovy.
Způsobilosti: Student:
1/analyzuje, odhaluje a kriticky nahlíží specifické výrazové možnosti nových médií a srovnává je s tradičními
technologiemi tvorby výtvarného díla v kontextu činností v předmětu výtvarná výchova. 2/rozumí specifikům
komunikace a učení se prostřednictvím digitálních technologií.
3/dokáže navrhnout model výukové jednotky s použitím digitálních technologií jako nástroje tvorby na podkladě
kompletní didaktické analýzy námětu, techniky a výukového procesu; formuluje metodické postupy a cíle výuky.
4/dokáže navržené modely výukových jednotek řetězit do smysluplných celků tak, aby u žáků podporovaly rozvoj
konkrétních kompetencí.
5/analyzuje dostupné edukativní aplikace dostupné online, zvažuje jejich možné využití ve výuce a vybírá vhodné
aplikace za účelem rozvoje určitých žákových kompetencí.
6/kriticky nahlíží současnou uměleckou tvorbu a vybírá z této oblasti náměty pro tvorbu ve výtvarné výchově a
přizpůsobuje vybrané obsahy pro výuku ve výtvarné výchově podporovanou multimédii.
7/dotváří si obraz vlastního pojetí výuky s užitím multimédií a vysvětluje jej v kontextech současného diskurzu
nad touto problematikou (rozumí filozofickým, sociologickým, pedagogickým a jiným kontextům vztahujícím se
k novým médiím ve výuce vv). Předpoklady: Předpokládá se, že student je již vybaven základní znalostí
grafických editorů typu Adobe Photoshop, Illustrator, případně Flash a že ovládá tvorbu prezentací v programu
Microsoft PowerPoint.

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/NEOZS Nová média ve Vv pro ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je srovnání a zhodnocení specifik nových médií v kontextu dosavadních výtvarně vy-
jadřovacích technik a nalezení možností uplatnění elektronických médií v procesu výuky výtvarné výchovy.
Způsobilosti: Student:
1/analyzuje, odhaluje a kriticky nahlíží specifické výrazové možnosti nových médií a srovnává je s tradičními
technologiemi tvorby výtvarného díla v kontextu činností v předmětu výtvarná výchova. 2/rozumí specifikům
komunikace a učení se prostřednictvím digitálních technologií.
3/dokáže navrhnout model výukové jednotky s použitím digitálních technologií jako nástroje tvorby na podkladě
kompletní didaktické analýzy námětu, techniky a výukového procesu; formuluje metodické postupy a cíle výuky.
4/dokáže navržené modely výukových jednotek řetězit do smysluplných celků tak, aby u žáků podporovaly rozvoj
konkrétních kompetencí.
5/analyzuje dostupné edukativní aplikace dostupné online, zvažuje jejich možné využití ve výuce a vybírá vhodné
aplikace za účelem rozvoje určitých žákových kompetencí.
6/kriticky nahlíží současnou uměleckou tvorbu a vybírá z této oblasti náměty pro tvorbu ve výtvarné výchově a
přizpůsobuje vybrané obsahy pro výuku ve výtvarné výchově podporovanou multimédii.
7/dotváří si obraz vlastního pojetí výuky s užitím multimédií a vysvětluje jej v kontextech současného diskurzu
nad touto problematikou (rozumí filozofickým, sociologickým, pedagogickým a jiným kontextům vztahujícím se
k novým médiím ve výuce vv). Předpoklady: Předpokládá se, že student je již vybaven základní znalostí
grafických editorů typu Adobe Photoshop, Illustrator, případně Flash a že ovládá tvorbu prezentací v programu
Microsoft PowerPoint.

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/PPSŠ Pedagogická praxe SŠ 2 kr. Zp
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Seminář 10 [hod/sem]

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby studující získané poznatky o projektování a realizaci vyučovací jednotky výtvarné
výchovy uplatnili v praxi, a aby se naučili reflektovat nabyté zkušenosti. Způsobilosti: Studující je schopen
připravit a realizovat projekt vyučovací jednotky výtvarné výchovy.
Studující je schopen reflektovat zkušenosti nabyté při realizaci vyučovací jednotky výtvarné výchovy.
Předpoklady: Student zvládne přípravu a realizaci výukové jednotky výtvarné výchovy s oporou o kompetence
nabité v dosavadním studiu a v souvislosti s požadavky konkrétní školy.

KVK/PPZŠ Pedagogická praxe ZŠ 2 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby studující získané poznatky o projektování a realizaci vyučovací jednotky výtvarné
výchovy uplatnili v praxi, a aby se naučili reflektovat nabyté zkušenosti. Způsobilosti: Studující je schopen
připravit a realizovat projekt vyučovací jednotky výtvarné výchovy.
Studující je schopen reflektovat zkušenosti nabyté při realizaci vyučovací jednotky výtvarné výchovy.
Předpoklady: Student zvládne přípravu a realizaci výukové jednotky výtvarné výchovy s oporou o kompetence
nabité v dosavadním studiu a v souvislosti s požadavky konkrétní školy.

KVK/PPZUŠ Pedagogická praxe SŠ 4 kr. Zp
Seminář 10 [hod/sem]

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby studující získané poznatky o projektování a realizaci vyučovací jednotky výtvarné
výchovy uplatnili v praxi, a aby se naučili reflektovat nabyté zkušenosti. Způsobilosti: Studující je schopen
připravit a realizovat projekt vyučovací jednotky výtvarné výchovy.
Studující je schopen reflektovat zkušenosti nabyté při realizaci vyučovací jednotky výtvarné výchovy.
Předpoklady: Student zvládne přípravu a realizaci výukové jednotky výtvarné výchovy s oporou o kompetence
nabité v dosavadním studiu a v souvislosti s požadavky konkrétní školy.

KVK/PRX Seminář praxe 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět navazuje na systém praxí a v jeho průběhu bude mít student možnost formou skupinových konzul-
tací s tutorem projednávat přípravy na praxi a výstupy z praxe. Způsobilosti: 1. je schopen připravit a realizovat
pedagogické výstupy ve vyučovacích jednotkách výtvarné výchovy ve vazbě na konkrétní podmínky praxe (škola,
třída, vyučující), 2. prokazuje schopnost tvorby alternativních řešení programu vyučovacích jednotek výtvarné
výchovy, v nichž je uplatněn stejný námět, 3. je schopen koncipovat programy obsahově propojených vyučova-
cích jednotek výtvarné výchovy, 4. je schopen koncipovat program vyučovacích jednotek výtvarné výchovy ve
vazbě na RVP, 5. projevuje schopnost reflexe a sebereflexe, 6. je schopen závěry z reflexe verbálně formulovat a
vyjádřit v písemné formě.
Předpoklady: Student je schopen reflektovat svoji pedagogickou praxi a diskutovat o problémech s ní spojených.

KVK/PŘV Projektování a řízení výuky 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je zaměřen na přípravu učitele na vyučování v uměleckých oborech výchovy. Cílem kurzu je vybavit
účastníka kompetencemi k objevování nebo tvorbě poznatkově plodných a motivujících námětů, k jejich rozpra-
cování do modelu vyučovací jednotky i do širšího projektového systému (řady, projekty), k jejich realizaci a jejich
profesní reflexi spojené s navrhováním zlepšujících alternativ. Kurz má jednotné teoretické a koncepční výcho-
disko, ale různé vnitřní specializace na dílčí umělecké disciplíny (např. projektování výuky na ZŠ a SŠ v oboru
multimédií, projektování výuky na ZŠ a SŠ v grafických technikách, projektování výuky na ZŠ a SŠ v práci s pa-
pírem a knižní kultuře apod.). Způsobilosti: na základě studia textů (zdroj např. Metodický portál VUP Praha
http://www.rvp.cz/) zachycujících přípravný model vyučovacích jednotek v oboru výtvarná výchova, případně
jejich reálný průběh, vyhledává a identifikuje základní strukturní prvky výuky (námět, výtvarnou techniku, vý-
tvarný problém, apod.) a důležité obsahy - učivo s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové
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hry a jejích dimenzí, určuje smysl a cíl modelové výukové situace a její možný dopad na žáka podle typu studij-
ního oboru volí modelovou cílovou skupinu a vyhledává o ní relevantní informace z oblasti vývojové psychologie
a oborových poznatků o vývoji dětského výtvarného projevu; věnuje pozornost problematice rozlišení pedago-
gického díla ve výtvarné výchově všeobecně vzdělávací a expertní umělecko řemeslné vybírá si vlastní námět
pedagogického díla a na základě didaktické konceptualizace provádí ontodidaktickou a psychodidaktickou trans-
formaci oborových obsahů, které se k námětu váží; uvažuje o námětu práce ve vztahu k vhodným průřezovým
tématům s oporou o postupy zprostředkujícího pojetí kurikula navrhuje přípravný model pedagogického díla;
navrhuje jednotlivé kroky práce učitele a u dílčích zadání učební úlohy aplikuje schopnost konstruovat očekávané
výstupy jako sledovatelné a kontrolovatelné výsledky činnosti žáky porozumí pojmu očekávaný výstup a způsobu
jeho konstrukce; s oporou o terminologii RVP konstruuje očekávané výstupy dílčích aktivit u vlastní modelové
výrazové hry a zdůvodňuje jejich existenci jako dílčích kroků k rozvoji klíčových kompetencí analyzuje svůj
přípravný model pedagogického díla a využívá přitom poznatků o dimenzích výrazové hry; na základě výsledků
posouzení navrhuje model odpovídajících interpretačních a hodnotících aktivit v dialogu ve skupině představuje
zdůvodňuje a obhajuje svůj přípravný model a diskutuje případné zlepšující varianty pedagogického díla na pod-
kladě realizovaného mikrovýstupu nebo prototypické situace zachycené na video rozpoznává, vybírá, popisuje
a hodnotí kolizní, případně krizové komponenty situace; hledá jejich nejpřiléhavější interpretaci a diskutuje o
možnostech jejich řešení na podkladě realizovaného mikrovýstupu nebo prototypické situace zachycené na video
zvažuje možnosti uplatnění hodnocení a jeho motivační a poznávací funkci; prostuduje problematiku hodnocení
ve výtvarné výchově ve vztahu ke zvolenému žánru výrazové hry; tato práce je přípravou pro navazující předmět
KVK/REEV
Předpoklady: KVK/MV nebo KVK/MVNV

KVK/PT Prostorová tvorba 5 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty obecnými znalostmi o problematice prostoru v rovině filozofické,
biologické, sociální a v rovině výtvarného umění. Praktická cvičení podpořená teoretickým poznáním umožní
širší a hlubší rozvoj specializovaných výtvarných dispozic studentů při produkci a recepci prostorového vyjádření,
výtvarných objektů, případně skulptur nebo plastik. Metodickým principem je využít zkušenosti z vlastní tvorby
k hlubšímu porozumění umění. Způsobilosti: 1. v konstruování prostorového výtvarného výrazu uplatňuje
specifické výtvarné dispozice, jako jsou smysl pro detail i celek, schopnost výtvarně cítit, vnímat a organizovat
prostor, smysl pro výrazové možnosti materiálu, smysl pro tvar, objem, světlo, barvu, pohyb, pro jejich výrazové
možnosti a vztahy mezi nimi, 2. v této souvislosti zvládá potřebné výtvarně - řemeslné dovednosti natolik, aby jimi
nebyl limitován při realizaci výrazové formy, 3. je schopen hmotným a konceptuálním způsobem zviditelnit vnitřní
výtvarnou představu, 4. je schopen nacházet souvislosti mezi vlastní výtvarnou uměleckou tvorbou a konkrétními
uměleckými projevy ve výtvarné kultuře minulosti i současnosti a závěry této reflexe verb verbalizovat, 5. zároveň
je schopen nacházet ve svém uměleckém snažení prvky či znaky svého individuálního stylu (pokud o něj usiluje).
Předpoklady: Student prokazuje dovednosti dovednosti v oblasti prostorové tvorby na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/PV1ZV Projektování výuky pro 1. st. 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V předmětu budou studenti vybaveni kompetencemi k tvorbě vzdělávacích programů (školních a třídních)
a k jejich poučené kritické reflexi a evaluaci s ohledem na širší souvislosti vývoje oboru. Způsobilosti: 1. je
schopen koncipovat programy obsahově propojených vyučovacích jednotek výtvarné výchovy,
2. je schopen připravit a realizovat výtvarný projekt ve všech jeho možných formách v podmínkách výuky
výtvarné výchovy na I. stupni ZŠ, 3. je schopen zasvěceně se podílet na tvorbě Školního vzdělávacího programu
(ŠVP), 4. je schopen koncipovat Třídní (tématický) vzdělávací plán (TVP) pro předmět výtvarná výchova, 5.
je schopen koncipovat program vyučovacích jednotek výtvarné výchovy ve vazbě na RVP a ŠVP a TVP, 6.
projevuje schopnost reflexe a sebereflexe, 7. je schopen závěry z reflexe verbálně formulovat a vyjádřit v písemné
formě. Předpoklady: Studující absolvoval základní teoretickou a didaktickou průpravu v oboru výtvarná
výchova.

KVK/RCMED Receptivní činnosti v mediální výchově 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je rozvoj kreativního myšlení budoucího pedagoga v oblasti receptivních a produktivních činností a
zážitkových aktivit v tématech mediální výchovy v kontextu vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura Způsobi-
losti: Student dokáže analyzovat mediální komunikáty ve vztahu k jejich účinkům na mládež, rozlišit zvláštnosti
a možnosti výrazových prostředků jednotlivých médií. Dokáže aplikovat metody vedení receptivních a produk-
tivních činností mediální výchovy ve škole. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu Mediální výchova pro
vizuální gramotnost (KVK/MED)

KVK/REEV Reflexe a evaluace 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o pedagogické reflexi a evaluaci v předmětu
výtvarná výchova a poskytnout jim základní dovednosti k reflektování a evaluaci jejich profesní činnosti ve
výtvarné výchově. V obsahu předmětu jsou zohledněny dvě základní roviny pedagogické reflexe a evaluace: nor-
mativní, opřená o stanovený program, a kreativní, založená na dynamice dobrého tvaru pedagogického díla.
Způsobilosti: do potřebné míry porozumí funkci norem při výuce tvořivých předmětů s důrazem na přijatelnou
proporci mezi normativitou a kreativitou; pochopí pedagogický paradox tvůrčí výchovy na základě aktivizač-
ních metod při práci ve skupinách si ověří souvislosti mezi normativní a kreativní složkou jednání a v diskuzi
odvozují a poznávají jejich význam pro vyučování v kontextu výtvarné výchovy v souvislostech kurikulárních
dokumentů porozumí skryté normativitě vlastního jednání a v těchto souvislostech se pokusí formulovat vlastní
pojetí výuky (subjektivní teorii) s oporou ve vhodném podnětovém materiálu (dotazník UPV) prostuduje vy-
brané pasáže RVP a na základě předchozích zkušeností z analýzy svého pojetí výuky rozebere jeho souvislosti k
normativitě RVP; ve skupině probírá vztahy mezi normativitou a kreativitou v souvislostech osobního pojetí a
společenských koncepcí v návaznosti na znalosti o autoritě učitelské role získané v rámci předmětu KVK/MV,
porozumí pojmům ”profesní autorita” a ”profesní kompetence” a dokáže analyzovat jejich obsah v návaznosti na
položky obsahu pojmu profesní kompetence se učí uvažovat nad myšlenkovým obrazem výuky s oporou v ana-
lýze videozáznamu porozumí obsahu a rozsahu pojmu ”pedagogické dílo” a jeho vztahům k jednotlivým situacím
výuky; učí se rozumět významům jednotlivých situací vzhledem k celku díla s oporou v analýze videozáznamu se
cvičí v interpretování jednotlivých situací výuky v kontextu pedagogického díla jako celku a rozvíjejí pochopení
pro potřebu reflektování a interpretace své vlastní práce porozumí obsahu pojmu ”evaluace” v jeho vztahu k
pojmům ”reflexe” a ”interpretace” a na modelu procvičí posuzování výuky; pochopí potřebu systematického
popisu a hodnotících kritérií pro evaluaci prostuduje metodiku analýzy videozáznamu a seznámí se s úlohou vý-
zkumů procesu výuky pro podporu reflektivní praxe; tato práce je přípravou pro navazující předmět KVK/RPV
Předpoklady: KVK/MV nebo KVK/MVNV, KVK/PŘV

KVK/RPV Reflektivní praxe a výzkum 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi problematiky pedagogického výzkumu, se zamě-
řením na umělecké obory, a rozvinout jejich dovednosti k profesionálně efektivnímu propojování teorie s praxí
prostřednictvím empirického zkoumání. Pojetí předmětu je založeno na využití Schönova konceptu reflektivního
praktika a v metodologické oblasti se opírá zejména o kvalitativní výzkumné postupy, zejména akční výzkum.
Z oblasti kvantitativního výzkumu přejímá některé důležité principy korektní přípravy výzkumného projektu,
práce s proměnnými a sběru i zpracování dat zejména v oblasti pedagogické komunikace a hodnocení. Způso-
bilosti: uvažuje o různých charakterech záznamů zkoumané skutečnosti a reflektuje dopad charakteru záznamu
na explanační strategii uvažuje o dopadu různých charakterů záznamů na pozorovatele a reflektuje důsledek
působení záznamu na sebe sama, vlastní pocity, myšlenky a percepce uvažuje o možnostech vyvozování závěrů
ze zkoumaného materiálu a jejich platnosti; zabývá se otázkami badatelské etiky
intuitivně interpretuje smysl a významy předkládaného vybraného obrazového nebo audiovizuálního materiálu;
uvědomuje si abduktivní charakter uchopení významu a zpětně dohledává indicie, jejichž určité uspořádání
umožnilo situaci zvýznamnit na podkladě studia reflektivní bilance nebo videozáznamu výuky intuitivně vyme-
zuje klíčové vyzývací komponenty situace při popisu vyzývacích komponent situace využívá koncepci ”hustého
popisu”; rozpoznáním a pojmenováním co největšího počtu relevantních obsahů zvyšuje svoji badatelskou citli-
vost a učí se data focusingu; rozlišuje přitom odlišnou epistemologickou pozici kvalitativního a kvantitativního
výzkumníka formuluje ”výzkumnou otázku” pro zkoumaný materiál; zvažuje její šíři a hloubku ve vztahu ke
kvalitě a kvantitě zkoumaných dat interpretuje klíčové momenty vzdělávací situace; využívá přitom jednak me-
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tody operacionalizace již poznaných pojmů oborově didaktické, či jiné relevantní teorie, a dále metodu intuitivní
konceptualizace údajů zdůvodňuje výsledky své interpretace; v dialogu ve skupině, při poradní reflexi, je následně
testována jejich platnost a ověřována jejich deskriptivní a interpretativní validita v záznamu pozorování iden-
tifikuje nejmenší analytické jednotky a přisuzuje jim určitý význam motivovaný výzkumnou otázkou - provádí
konceptualizaci údajů podle metody otevřeného kódování třídí nalezené koncepty a v intencích výzkumné otázky
identifikuje kategorie, popřípadě klíčovou kategorii; při jejich pojmenování aplikuje poznatky o odborné termi-
nologii uvažuje případně navrhuje restrukturaci původní interpretace pozorované situace podle nově zjištěných
a zhodnocených významů a jejich vzájemných vztahů; učí se rozumět výzkumu jako hlavní metodě empirického
oborově teoretického poznání výukové situace prostuduje a rozebere etické otázky výzkumu s oporou o zásady
etického jednání výzkumníka Předpoklady: KVK/MV nebo KVK/MVNV, KVK/PŘV, KVK/REEV

Podmiňující předměty: KVK/REEV

KVK/SGD Specializace v grafickém designu 4 kr. Zp
3 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty dále ovládat grafické programy a profesionalizovat jejich dovednosti a
postupy ve zpracování grafického designu. Student se bude dále učit akcentovat požadované sdělení a strukturo-
vat hierarchii výstupu podle zadání. Jedním z cílů předmětu je nadále vést studenta k uvědomělému zacházení
s možnostmi ovlivňování obrazem. Způsobilosti: Student si prohloubí dovednosti v oblasti práce s grafic-
kými programy vhodnými pro zpracování grafického designu (Illustrator, Corel Draw, InDesign apod.), dokáže
kompozičně a výrazově členit text ve vztahu k obrazu. Je schopen v souvislostech se současnou vizuální kultu-
rou a profesionálními technologiemi a postupy přemýšlet nad komplexním řešením jednotného vizuálního stylu
nebo jiného náročného úkolu. Předpoklady: Znalost práce v bitmapových a vektorových programech a DTP
programech.

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/SGR Specializace v grafice 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. akad. mal. Jiří Kornatovský možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tradiční grafické technologie, tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy, sítotisk, jako východisko pochopení
funkce polygrafických strojů, grafické techniky jako podpora kresby, malby, ilustrace, grafické technologie jako
prostředek vizuálního vyjádření. Způsobilosti: - student zrealizuje vlastní projekt s využitím grafických disciplin,
který bude vycházet z výtvarných návrhů které budou vlastní práci předcházet - důležitou součástí semináře
je pozorování problému kterým se zabývají ostatní studenti v kooperaci z pedagogem - student se seznamuje
s oborovou terminologií a je schopen ji využívat v praxi - po absolvování seminářů dokáže z grafických tisků
identifikovat pracovní postupy, jimiž byly vytvořeny, - student je po absolvování kurzu schopen optimálně vybrat
a užít základní grafické principy pro řešení výtvarného problému Předpoklady: Předpokladem pro účast v
kurzu je motivace/osobní zaujetí a schopnost kooperovat při společných úkolech.

Vylučující předměty: KVK/GR

KVK/SKE Specializace v keramice 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty specifickými znalostmi o problematice keramické tvorby. Praktická
cvičení podpořená teoretickým poznáním umožní širší a hlubší rozvoj specializovaných výtvarných dispozic
studentů při produkci a recepci prostorového vyjádření, výtvarných objektů, případně skulptur nebo plastik.
Metodickým principem je využít zkušenosti z vlastní tvorby k hlubšímu porozumění umění. Způsobilosti: -
v konstruování trojrozměrného výtvarného objektu uplatňuje specifické výtvarné dispozice, jako jsou smysl pro
detail i celek, schopnost výtvarně cítit, vnímat a organizovat hmotu, smysl pro výrazové možnosti materiálu,
smysl pro tvar, objem, světlo, barvu pohyb ? pro jejich výrazové možnosti a vztahy mezi nimi,
- v této souvislosti zvládá potřebné výtvarně - řemeslné dovednosti natolik, aby jimi nebyl limitován při realizaci
výrazové formy,
- je schopen hmotným a konceptuálním způsobem zviditelnit vnitřní výtvarnou představu,
- je schopen nacházet souvislosti mezi vlastní výtvarnou uměleckou tvorbou a konkrétními uměleckými projevy
ve výtvarné kultuře minulosti i současnosti a závěry této reflexe verbalizovat,



425

- zároveň je schopen nacházet ve svém uměleckém snažení prvky či znaky svého individuálního stylu (pokud o
něj usiluje).
Předpoklady: Student při konstruování trojrozměrného výtvarného objektu uplatňuje specifické výtvarné dispo-
zice, jako jsou smysl pro detail i celek, schopnost výtvarně cítit, vnímat a organizovat hmotu, smysl pro výrazové
možnosti materiálu, smysl pro tvar, objem, světlo, barvu, a pro jejich výrazové možnosti a vztahy mezi nimi.

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/SKR Specializace v kresbě 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je zprostředkovat studentům možnosti kresby jako prostředek vyjádření, jak v oblasti studijní kresba,
tak v oblasti kresby volné. Způsobilosti: 1. Student prohlubuje kresebné dovednosti ve smyslu rozvoje indivi-
duální výtvarné formy. 2. Student je schopen i technologicky experimentálních realizací. 3. Student je schopen
harmonického propojení kresebného projevu i s jinými formami výtvarného vyjádření a směřuje své realizace ke
koncepci diplomové práce. Předpoklady: Student uplatňuje dříve nabyté zkušenosti v oboru studijní i volné
kresby, v souladu s obsahem dokáže uplatnit složitější kompoziční a originální řemeslné postupy, dovede vytvořit
kompaktní soubor, ucelený v technice i výtvarném výrazu a adekvátně ho prezentovat.

Vylučující předměty: KVK/KR1

KVK/SMA Specializace v malbě 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit malbu jako vyjadřovací prostředek, orientovat se na kompozici, barvu, tvar. Malba v kontextech
vizuální kultury. Způsobilosti: 1. vlastní malba relační metodou stavby obrazu
2. interpretace obrazové stavby v malbě moderny
3. aplikace v nefigurativní malbě
4. aplikace v obrazové skladbě nových médií (od filmu po interaktivní média)
Studenti zpracovávají individuální projekty v malbě po stránce technologické i tematické. V tvůrčím procesu
přistupují k technologickým experimentům.
Student uplatňuje dříve nabyté zkušenosti v oboru studijní i volné malby, v souladu s obsahem dokáže uplatnit
složitější kompoziční a originální řemeslné postupy, dovede vytvořit kompaktní soubor, ucelený v technice i
výtvarném výrazu a adekvátně ho prezentovat.
Jako zdroj inspirace užívá různorodé techniky a obsahy malby v moderním a postmoderním umění.
Student teoreticky nahlíží a reflektuje postup práce, námětové variace a posuny s oporou v kunsthistorických
kontextech.
Předpoklady: Kvalitní realizace zadaného tématického celku

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/SPT Spec. v prostor. tvorbě pro učitele 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

MgA. Mgr. Stanislav Poláček možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit specializované výtvarné dispozice studentů při produkci a recepci prostoro-
vého vyjádření, výtvarných objektů, případně skulptur nebo plastik. Metodickým principem je využít zkušenosti
z vlastní tvorby k hlubšímu porozumění umění. Způsobilosti: Student
- uplatňuje v konstruování prostorového výtvarného výrazu specifické výtvarné dispozice, jako jsou smysl pro
detail i celek, schopnost výtvarně cítit, vnímat a organizovat prostor, smysl pro výrazové možnosti materiálu,
smysl pro tvar, objem, světlo, barvu a pohyb ? pro jejich výrazové možnosti a vztahy mezi nimi,
- zvládá (v souvislosti s předchozím bodem) potřebné výtvarně - řemeslné dovednosti natolik, aby jimi nebyl
limitován při realizaci výrazové formy,
- je schopen hmotným a konceptuálním způsobem zviditelnit vnitřní výtvarnou představu,
- je schopen nacházet souvislosti mezi vlastní výtvarnou uměleckou tvorbou a konkrétními uměleckými projevy
ve výtvarné kultuře minulosti i současnosti a závěry této reflexe verbalizovat,
- je zároveň schopen nacházet ve svém uměleckém snažení prvky či znaky svého individuálního stylu (pokud o
něj usiluje).
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Předpoklady: Student při konstruování trojrozměrného výtvarného objektu uplatňuje specifické výtvarné dispo-
zice, jako jsou smysl pro detail i celek, schopnost výtvarně cítit, vnímat a organizovat hmotu, smysl pro výrazové
možnosti materiálu, smysl pro tvar, objem, světlo, barvu, pohyb, a pro jejich výrazové možnosti a vztahy mezi
nimi.

Vylučující předměty: KVK/HVP

KVK/SZ Státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem státní zkoušky je ověřit a posoudit kompetence studenta ? budoucího učitele daného oboru. Student
prokazuje připravenost v prezentovaném diplomovém úkolu, při jeho obhajobě a v ústní části zkoušky. Při
obhajobě student prokazuje dispozice k popisu a výkladu řešeného tématu, k odborné diskusi o něm a ke kritické
odborné argumentaci. V ústní části zkoušky student prokazuje komplexní znalosti oboru, souvislosti v oblastech
kultury a vědy, aplikace na didaktiku výtvarné výchovy. Způsobilosti: 1. zná požadované prostředky (metody
nebo techniky) činnosti a ovládá terminologii, která mu umožňuje tyto prostředky klasifikovat, porovnávat a
vybírat
2. vysvětluje obsah pojmů logicky, v poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či
filozofickém kontextu
3. odborné pojmy, resp. kritéria používá při analýze, interpretaci, výkladu, usuzování a hodnocení, které se týká
tématu a předmětu jeho diplomového úkolu
4. posuzuje průběh své práce na diplomovém úkolu, plánuje její etapy s přiměřeným odhadem na jejich průběžné
plnění, odhadne vznikající problémy a řeší je včas a efektivně
5. respektuje obsahové a formální požadavky na kvalitu diplomové práce, přitom zohledňuje jak celek, tak detaily
své práce
6. vybavuje si požadované poznatky ze studia teorie, fakty z historického vývoje, poznatky z empirických vý-
zkumů nebo z praktických zkušeností a vysvětlí je s ohledem na současný stav a vývo vývojové perspektivy
oboru
7. analyzuje souvislosti mezi různými typy poznatků a mezi teorií a praxí svého oboru
8. teoretické znalosti vysvětluje na modelových příkladech z praxe, popisuje, analyzuje a interpretuje jejich
podstatné prvky, vztahy a strukturu, hodnotí je a usuzuje na jejich souv souvislosti v ontodidaktické a psycho-
didaktické úrovni
9. odvozuje zobecňující soudy, které v diskusi rozebírá, obhajuje anebo kriticky analyzuje
10. rozumí souvislostem mezi tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním
zázemím v RVP
Předpoklady: Státní zkoušku mohou konat studenti, kteří splnili studijní povinnosti předepsané katedrou během
studia, tj. získání zápočtů, úspěšné složení zkoušek, absolvování pedagogické praxe.

KVK/SZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem státní zkoušky je ověřit a posoudit kompetence studenta daného oboru. Student prokazuje připra-
venost v prezentovaném bakalářském úkolu, při jeho obhajobě a v ústní části zkoušky. Při obhajobě student
prokazuje dispozice k popisu a výkladu řešeného tématu, k odborné diskusi o něm a ke kritické odborné argu-
mentaci. V ústní části zkoušky student prokazuje komplexní znalosti oboru, souvislosti v oblastech kultury a
vědy, se zaměřením na výuku výtvarné výchovy.
Způsobilosti: 1. zná požadované prostředky (metody nebo techniky) činnosti a ovládá terminologii, která mu
umožňuje tyto prostředky klasifikovat, porovnávat a vybírat
2. vysvětluje obsah pojmů logicky, v poznávacích souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či
filozofickém kontextu
3. odborné pojmy, resp. kritéria používá při analýze, interpretaci, výkladu, usuzování a hodnocení, které se týká
tématu a předmětu jeho bakalářské práce
4. posuzuje průběh své práce na bakalářském úkolu, plánuje její etapy s přiměřeným odhadem na jejich průběžné
plnění, odhadne vznikající problémy a řeší je včas a efektivně
5. respektuje obsahové a formální požadavky na kvalitu bakalářské práce, přitom zohledňuje jak celek, tak detaily
své práce
6. vybavuje si požadované poznatky ze studia teorie, fakty z historického vývoje, poznatky z empirických vý-
zkumů nebo z praktických zkušeností a vysvětlí je s ohledem na současný stav a vývojové perspektivy oboru
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7. analyzuje souvislosti mezi různými typy poznatků a mezi teorií a praxí svého oboru
8. teoretické znalosti vysvětluje na modelových příkladech z praxe, popisuje, analyzuje a interpretuje jejich pod-
statné prvky, vztahy a strukturu, hodnotí je a usuzuje na jejich souvislosti v ontodidaktické a psychodidaktické
úrovni
9. odvozuje zobecňující soudy, které v diskusi rozebírá, obhajuje anebo kriticky analyzuje
10. rozumí souvislostem mezi tvořivou stránkou oboru a jejím programovým kurikulárním zázemím v RVP
Předpoklady: Státní zkoušku mohou konat studenti, kteří splnili studijní povinnosti předepsané katedrou během
studia, tj. získání zápočtů, úspěšné složení zkoušek, absolvování pedagogické praxe.

Podmiňující předměty: KVK/BAP2

KVK/TAVB Tvorba AV záznamu pro vzdělávání 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty pedagogických studijních oborů kompetencemi pro tvorbu a zpra-
cování dokumentačního audio a videozáznamu pro uměleckou a galerijní praxi. Studenti klasifikují systémy
videotechniky a programového vybavení pro střih videa, porozumí základním pravidlům tvorby dokumentačního
videozáznamu a analyzují možnosti praktické tvorby dokumentačního audio a videozáznamu. Způsobilosti:
Student bude ovládat práci s videotechnikou, videokamerou a počítačem pro zpracování videa.
Dokáže využít základní principy střihové skladby videa a kompozice videoobrazu. Dokáže rozlišit postupy prak-
tické tvorby dokumentačních audio a videozáznamů pro uměleckou a galerijní praxi.
Předpoklady: Student zvládá základy práce s videokamerou a prokazuje dovednosti při práci se softwarem na
úrovni středoškolského vzdělání.

KVK/TAVM Tvorba AV záznamu pro vzdělávání 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Mašek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty pedagogických studijních oborů základními kompetencemi pro tvorbu
audiovizuálních pořadů dokumentačního charakteru. Studenti klasifikují systémy videotechniky a programového
vybavení pro střih videa, porozumí základním pravidlům tvorby dokumentačního videozáznamu a analyzují
možnosti praktické tvorby dokumentačního audio a videozáznamu pro uměleckou, galerijní a pedagogickou praxi
pomocí počítače. Způsobilosti: Student bude ovládat práci s videotechnikou, videokamerou a počítačem pro
zpracování videa.
Dokáže využít základní principy střihové skladby videa a kompozice videoobrazu. Dokáže rozlišit postupy prak-
tické tvorby dokumentačních audio a videozáznamů pro uměleckou, galerijní a pedagogickou praxi.
Předpoklady: Student zvládá základy práce s videokamerou a prokazuje dovednosti při práci se softwarem na
úrovni středoškolského vzdělání.

Vylučující předměty: KVK/TAVB

KVK/UKV1 Umění v kontextech vzdělávání 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obsah: Umění, zejména výtvarné, jako prostředek a jako cíl ve všeobecném vzdělávání. Vztah umění,
vědy a jiných kulturních domén v kontextech všeobecného vzdělávání a školské politiky. Problémy multikultu-
rality a multidisciplinarity a jejich souvislosti pro výchovu uměním. Klíčová slova: všeobecné vzdělávání, umění,
věda, multidisciplinarita Cíl: Vybavit studenta náhledem na úlohu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném
vzdělávání a kultivaci populace, zejména s ohledem na multikulturní a multidisciplinární problematiku.
Způsobilosti: Student/-ka rozumí funkcím umění ve všeobecném vzdělávání a v kultivaci populace. Student/-ka v
porozumění funkcím umění zohledňuje multikulturní a multidisciplinární problematiku. Předpoklady: Student
prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského vzdělání.

KVK/UKV2 Umění v kontextech vzdělávání 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenta náhledem na úlohu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání a kultivaci
populace, zejména v kontextu multikulturního a multidisciplinárního přístupu. Získat základní znalosti interdis-
ciplinárně funkčních pojmů.



428

Způsobilosti: 1. prokazuje široké a hluboké povědomí o postavení či místu umění a uměleckých aktivit v životě
člověka/společnosti a ve všeobecném vzdělávání, 2. prokazuje zasvěcenou orientaci v oborových kompetencích,
3. v diskuzi o významu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání uplatňuje odbornou a přesvědči-
vou argumentaci, 4. na základě odborné sebereflexe rozpozná situace vyžadující angažmá jiného odborníka, 5.
prokazuje značnou míru pochopení a porozumění v situacích vyžadujících zaujetí kulturně či oborově odlišného
hlediska/stanoviska. Předpoklady: KVK/UKV1

KVK/UPVV Úvod do problematiky výtvarného výrazu 4 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je hlubší povědomí studujících o výtvarném (uměleckém) výrazu, které je nezbytné pro
jejich práci v ostatních ”výtvarných” předmětech. Studující jsou vedeni k uvědomění si jeho podstatných rysů a
stránek, kterými se vyčleňuje z ostatních vizuálních výrazů. Děje se tak v úzké vazbě na vlastní řešení výtvarných
úkolů. Učí se přitom nejenom interpretovat výsledný výtvarný výraz, ale i reflektovat a interpretovat jeho tvorbu.
V zaobírání se výrazem prolínají uvažování v osobní, ve společenské (kulturní) a v profesní učitelské rovině.
Vzhledem k tomu, že se jedná o uvádění do problematiky, jsou pro výtvarné úkoly doporučeny zejména kresebné
a malířské aktivity. Způsobilosti: Student
- rozumí problematice výtvarného výrazu v míře potřebné pro zacházení s ním v pedagogické práci v mateřské
škole
- prokazuje znalost základních pojmů, myšlenek a faktů z oblasti výtvarné kultury a umění,
- rozlišuje výtvarné artefakty minulosti a současnosti z hlediska formy, v případě všeobecně známých výtvarných
projevů je rozlišuje i z hlediska techniky a stylu, schopnost rozlišení potvrzuje jejich pojmenováním,
- zná základní výrazové možnosti linie, tvaru, barvy, materiálu a prostoru v souvislosti s tvorbou vizuálního
znaku, tyto znalosti uplatňuje při interpretaci výtvarného výrazu,
- rozumí výtvarnému zážitku z hlediska jeho současné teorie a je schopen porozumění zážitku aplikovat na vlastní
zážitek výtvarného artefaktu, závěry analýzy zážitku je schopen verbalizovat či vyjádřit v písemné formě,
- je natolik obeznámen s problematikou dětského výtvarného projevu, aby projev chápal jako jeden z protředků
rozvoje dítěte. Předpoklady: Orientace a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni gymnázialního
vzdělání.

KVK/US Umění a sebepoznávání 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Výcvik ä prohloubení základních reflektivních a sebereflektujících dovedností vztažených k uměleckým
aktivitám, zejména ve vizuální oblasti. Rozvoj schopnosti identifikovat se s uměleckými zážitkovými obsahy a
současně zaujímat estetickou distanci a reflektující poznávací distanci.
Rozvoj počátečních dovedností metodické profesní reflexe s ohledem na psychosociální kontexty vizuální kultury
a umění.
Způsobilosti: 1. Na základě jednotlivých námětů poznávají, obnovují a revidují nové a stávají informace z kul-
turně estetické oblasti (hlavně dějin umění, estetiky a filozofie a psychologie.) 2. V daném předmětném poli
identifikují a vybírají klíčové informace a fakta, které charakterizují jejich subjektivní postoj k daným námětům.
3. Následně je analyzují, interpretují a hodnotí v kontextu významnosti pro osobní zkušenost 4. Jednotlivé sou-
bory údajů realizují a následně prezentují prostřednictvím PowerPointu na semináři. 5. Prezentované soubory
prostřednictvím reflektivního dialogu ve skupině analyzují, interpretují ,hodnotí a konstruktivně kritizují, jak
autor souboru splnil požadavky úkolu. 6. K subjektivně vybranému výtvarnému dílu identifikují, analyzují, in-
terpretují a hodnotí svůj subjektivní postoj. 7. Následně vytváří parafráze na dané výtvarné dílo a prezentují ho
ve skupině na semináři. 8. Prostřednictvím reflektivního dialogu autor zdůvodňuje pojetí parafráze a identifikuje,
analyzuje a hodnotí vliv vzniklého díla na jeho diváky. 9. Realizují pohyb tam a zpět mezi teorií a přímým zážit-
kem, tj. operacionalizují poznatky z přednáškové části předmětu na realitu přímo zážitku v semináři a abstrahují
a konstruují obecně platné
zákonitosti, které se vztahují k předmětnému poli : subjektivita jedince a vizuální kultura. 10. V závěrečné
písemné práci identifikují: 10.1. analyzují , interpretují a hodnotí vliv absolvování daného semináře a jednotlivé
dílčí úkoly na osobní zkušenost jedince o oblasti tvorby, vnímání, reflexe a interpretace uměleckého díla. 10.2.
Danou zkušenost z vizuální oblasti aplikují na další oblasti životní reality jedince doloženými příklady prezentují
míru a kvalitu integrace obsahu předmětu do osobní zkušenosti. 10.3. Hodnotí průběh semináře, jeho silné a
slabé stránky a případně navrhuje postupy, jakým způsobem upravit obsah a průběh kurzu, aby lépe splňoval
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sledované cíle. Předpoklady: KVK/ZA

KVK/UTDVV Uvedení do teorie a didaktiky VV 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Teoretický vhled do problematiky výtvarné výchovy. Okruhy dílčích témat zastřešují témata dětský vý-
tvarný projev, koncepce kreslení a výtvarné výchovy, proces výtvarné výchovy, teorie a didaktika výtvarné
výchovy. Způsobilosti: Student
- prokazuje schopnost interpretace dětského výtvarného projevu z různých pedagogických hledisek, zejména z
hlediska zvládání výtvarného výrazu,
- prokazuje ontodidaktickou znalost obsahu a schopnost jeho transformace
- je schopen koncipovat program vyučovací jednotky výtvarné výchovy s ohledem na kontext cílů předmětu a
další kontexty, především s ohledem na kontext TVP, ŠVP a RVP,
- projevuje schopnost reflexe a sebereflexe, závěry z reflexe je schopen verbálně formulovat a vyjádřit v písemné
formě.
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/UV Umění a vzdělávání 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenta náhledem na úlohu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání, při osobním
rozvoji a personální i sociální kultivaci, zejména v kontextu multikulturní a multidisciplinární problematiky.
Rozvinout základní znalosti interdisciplinárně funkčních pojmů. Rozvinout a prohloubit předpoklady k výtvar-
nému uchopování, reflektování a pedagogickému zvládání různých typů humánních konceptů v širších kulturních,
společenských a uměleckých souvislostech.
Způsobilosti: 1. prokazuje široké a hluboké povědomí o postavení či místu umění a uměleckých aktivit v životě
člověka/společnosti a ve všeobecném vzdělávání, 2. prokazuje zasvěcenou orientaci v oborových kompetencích,
3. v diskuzi o významu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání uplatňuje odbornou a přesvědči-
vou argumentaci, 4. na základě odborné sebereflexe rozpozná situace vyžadující angažmá jiného odborníka, 5.
prokazuje značnou míru pochopení a porozumění v situacích vyžadujících zaujetí kulturně či oborově odlišného
hlediska/stanoviska.
Předpoklady: Student prokazuje široké a hluboké povědomí o postavení či místu umění a uměleckých aktivit v ži-
votě člověka/společnosti a ve všeobecném vzdělávání, prokazuje zasvěcenou orientaci v oborových kompetencích,
v diskuzi o významu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání uplatňuje odbornou a přesvědčivou
argumentaci.

KVK/VED Výzkum v expresivních disciplínách 2 kr. Zp
10 [hod/sem]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi problematiky pedagogického výzkumu se za-
měřením na umělecké obory a představit současnou situaci oborového výzkumu. Pojetí předmětu je založeno
na využití Schönova konceptu reflektivního praktika a v metodologické oblasti se opírá zejména o kvalitativní
výzkumné postupy, zejména akční výzkum. Z oblasti kvantitativního výzkumu představuje studentům některé
důležité principy korektní přípravy výzkumného projektu, práce s proměnnými a sběru i zpracování dat zejména
v oblasti pedagogické komunikace a hodnocení. Způsobilosti: orientuje se v základní problematice výzkumu
v expresivních výchovách uvažuje o různých charakterech záznamů zkoumané skutečnosti a reflektuje dopad
charakteru záznamu na explanační strategii uvažuje o dopadu různých charakterů záznamů na pozorovatele a
reflektuje důsledek působení záznamu na sebe sama, vlastní pocity, myšlenky a percepce uvažuje o možnostech
vyvozování závěrů ze zkoumaného materiálu a jejich platnosti; zabývá se otázkami badatelské etiky rozpozná-
ním a pojmenováním co největšího počtu relevantních obsahů zvyšuje svoji badatelskou citlivost a učí se data
focusingu; rozlišuje přitom odlišnou epistemologickou pozici kvalitativního a kvantitativního výzkumníka in-
terpretuje klíčové momenty vzdělávací situace; využívá přitom jednak metody operacionalizace již poznaných
pojmů oborově didaktické, či jiné relevantní teorie, a dále metodu intuitivní konceptualizace údajů prostuduje a
rozebere etické otázky výzkumu s oporou o zásady etického jednání výzkumníka Předpoklady: Student ovládá
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terminologii a znalosti z předmětů KVK/HVP, KVK/ZA, KVK/ZVG a KVK/UKV1-2.

KVK/VEKT Vektorová grafika pro vzdělávání 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta pedagogického studijního oboru do problematiky specifik počítačových
výstupů vektorové grafiky, dosáhnout základní kompetence jejich tvorby a porozumět způsobům jejich užití ve
vizuální kultuře a výtvarném umění v kontextu vzdělávání. Způsobilosti: Po absolvování předmětu student
bude rozumět základnímu rozlišení mezi bitmapovými a vektorovými programy a bude schopen vytvářet ob-
razové kompozice s typickými prvky vektorového programu. V prostředí Adobe Illustratoru nebo podobného
zvládne základní práci s linií, tvarem a barvou, jejich transformacemi i v kombinaci s využitím efektů a stylů,
které program nabízí. Předpoklady: Student na vstupu ovládá základní uživatelské funkce operačního pro-
gramu Windows a sady MS Office, orientuje se v prostředí internetu. Student ovládá základní uživatelské funkce
digitálního fotoaparátu a scanneru.
Student má základní povědomí o vizuální kultuře a grafickém designu.

KVK/VKMS Viz. kultura v meziobor. souvislostech 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Získat výchozí náhled na mezioborové souvislosti teorií vizuální kultury s ohledem na hlavní systémové
prvky a vztahy, které umožňují zobecňování mezi obory. Orientovat se v různých typech diskursu o výtvarném
umění. Zvládnout pojmoslovné základy různých teoretických oborů, které spolupracují s teorií výtvarné výchovy.
Způsobilosti: 1. chápe a je schopen formulovat základní teorie (myšlenky a fakta) vizuálního vnímání, uplatňované
v současném diskursu o vizualitě a obrazivosti, 2. rozpoznává ve vizuálních projevech použité zobrazovací a jiné
konvence, 3. je schopen na primární úrovni analyzovat vizuální projevy z hlediska filosofie, estetiky či teorie
umění, a výsledky analýzy verbalizovat, 4. je schopen posuzovat konkrétní vizuální výraz v jeho sociálních
kontextech a účincích, 5. v přístupech k vizuálnímu výrazu je schopen uplatňovat různá mimoumělecká hlediska
a kriteria. Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni
středoškolského vzdělání.

KVK/VP Výtvarný projekt 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V předmětu studenti realizují vlastní výtvarný projekt na zvolené téma. Způsobilosti: Student
- prokazuje schopnost uchopení tématu formou výtvarného projektu,
- je schopen uplatnit výtvarný projekt ve výtvarné výchově na I. stupni ZŠ,
- prokazuje ontodidaktickou znalost a transformaci obsahu
- projevuje schopnost reflexe a sebereflexe, závěry z reflexe je schopen verbálně formulovat a vyjádřit v písemné
formě.
Předpoklady: Student je schopen koncipovat program vyučovací ch jednotky výtvarné výchovy s ohledem na
kontext cílů předmětu a další kontexty, především s ohledem na kontext TVP, ŠVP a RVP.

KVK/VTIST Výtvarné techniky na 1. st. ZŠ 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby student získal úplný obraz o stávajících technikách a technicko-metodických přístu-
pech k tvorbě, které lze uplatnit ve Vv na I.st. ZŠ. V praktických úkolech je zde pozornost věnována prostorové
tvorbě a některým grafickým a materiálovým technikám. Nedílnou součástí plnění úkolů je sledování didaktic-
kých aspektů uplatňování zmiňovaných technik v praxi. Způsobilosti: Student si rozšíří znalosti grafických a
přípravných technik, prakticky si ověří jejich funkčnost a prohloubí si kompetenci přiřazování vhodných námětů
pro práci s danou technikou. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KVK/VTM Výtvarné techniky pro vzdělávání 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je, aby student získal přehled o stávajících technikách a technicko-metodických přístupech
k tvorbě, které lze uplatnit ve výchovném procesu. Zkušenost s těmito
technikami student ověřuje v praktických úkolech. Nedílnou součástí plnění úkolů je sledování metodických
aspektů uplatňování zmiňovaných technik pro vzdělávací praxi. Způsobilosti: Student:
- má širší přehled o výtvarných technikách používaných v současné výtvarné a umělecké tvorbě
- v experimentu dokáže kreativně kombinovat klasické výtvarné techniky
- hodnotí možnosti využití navrhovaných kombinací technik ve výukovém prostředí při výtvarných činnostech.
Předpoklady: Student ovládá základní techniky malby a kresby.

KVK/VUTP Vizuální tvorba v ploše pro MŠ 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dále prohlubovat vědomí studujících o samotné tvorbě a účinku výtvarného (uměleckého)
výrazu. Studující zkoumají a ověřují umělecké prostředky v oblasti plošných vizuálně obrazných vyjádření,
přičemž ke kresebným a malířským aktivitám přibudou aktivity grafické a kombinované. Zkoumání je zaměřeno
na vztahy mezi vlastním uměleckým záměrem (osobní výpovědí) a způsobem vyjádření (projektem). Studující
objevují pro svůj tvůrčí záměr vhodný způsob vyjádření ve výtvarném umění (zejména v současném), anebo
volí vlastní způsob vyjádření a následně hledají jeho vazby na výtvarné umění. V obou případech jsou studující
vedeni k reflektování a interpretování tvůrčího procesu od záměru k realizaci včetně výsledného výrazu. V reflexi
a v interpretaci sledují zejména souvislosti mezi vlastní výtvarnou (uměleckou) tvorbou, výtvarným uměním a
výtvarnou výchovou předškoláků. Způsobilosti: Student
- orientuje se v plošných (kresebných, malířských a grafických) projevech výtvarné kultury a umění minulosti
a současnosti v míře potřebné pro pedagogickou činnost v mateřské škole: rozlišuje výtvarné plošné artefakty
minulosti a současnosti z hlediska formy, v případě všeobecně známých plošných projevů i z hlediska techniky
a stylu, schopnost rozlišení potvrzuje v jejich pojmenování a v jednoduché formální analýze, prokazuje znalost
základních pojmů, myšlenek a faktů z oblasti plošné výtvarné tvorby, znalost prokazuje zejména správným
užíváním příslušné odborné teminologie,
- zná a ve vlastní tvorbě využívá základní výrazové možnosti linie, plochy, barvy a materálu v plošné tvorbě,
zvládá základní technicko-řemeslné postupy v oblasti plošné tvorby, v této souvislosti je schopen navrhovat
jednoduché výtvarné hry a experimenty pro děti v mateřské škole,
- nalézá souvislosti mezi vlastním či jiným plošným výrazem a konkrétními projevy výtvarné kultury a umění,
závěry hledání je schopen verbalizovat a vyjádřit v písemné formě.
Předpoklady: Studující absolvovali předmět KVK/UPVV

KVK/VV1 Výtvarné vyjadřování 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají při řešení úkolů z kresby dovednosti a poznatky uplatnitelné ve Vv na I.st. Nedílnou
součástí plnění úkolů je sledování didaktických aspektů uplatňování zmiňovaných technik v praxi. Způsobilosti:
1. Student si v rámci cvičení prakticky vyzkouší rozličné vyjadřovací prostředky kresby.
2. Student pracuje s výtvarným výrazem kresby a zjišťuje do jaké míry je tento výraz ovlivněn použitými
materiály a prostředky.
3. Student vlastní praktické výsledky dokáže interpretovat, učí se volit správnou odbornou terminologii a dokáže
praktický úkol s její pomocí hodnotit.
4. Student výsledky vlastní tvorby reflektuje ve vztahu k jejich využitelnosti ve vlastní pedadogické praxi.
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/VV2 Výtvarné vyjadřování 2 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti získají při řešení úkolů z malby dovednosti a poznatky, které uplatní ve Vv na I.st. Úkoly jsou
zaměřeny zejména na zacházení s barvou a rozšíření repertoáru technik malby. Nedílnou součástí plnění úkolů je
sledování didaktických aspektů uplatňování zmiňovaných technik v praxi. Způsobilosti: 1. Student si v rámci
cvičení prakticky vyzkouší rozličné vyjadřovací prostředky malby.
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2. Student pracuje s výtvarným výrazem malby a zjišťuje do jaké míry je tento výraz ovlivněn použitými
materiály, prostředky a tématem.
3. Student vlastní praktické výsledky dokáže interpretovat, učí se volit správnou odbornou terminologii a dokáže
praktický úkol s její pomocí hodnotit.
4. Student výsledky vlastní tvorby reflektuje ve vztahu k jejich využitelnosti ve vlastní pedadogické praxi.
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/ZA Základy artefiletiky 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je získání základních předpokladů k výtvarnému vyjadřování a k reflektování různých typů
lidských životních situací a jejich problémů v širších kulturních, společenských a uměleckých kontextech. Pojetí
předmětu vychází z koncepce konstruktivistické pedagogiky a zážitkových výcviků, jejichž hlavním prostředkem
je expresivní tvorba; metodika je založena na poznávacím využití reflektivního dialogu ve spojení s uměleckou
výrazovou hrou. Způsobilosti: 1. zná požadovanou terminologii, vysvětluje obsah pojmů logicky v poznávacích
souvislostech oboru a v požadovaném širším mezioborovém či filozofickém kontextu
2. odborné pojmy, resp. kritéria používá při analýze, interpretaci, výkladu, usuzování a hodnocení v rámci
modelových nebo reálných situací
3. vybavuje si požadované fakty z historického vývoje výtvarné výchovy a příbuzných uměleckých oborů a
vysvětlí je s ohledem na současný stav a vývojové perspektivy oboru
4. teoretické znalosti vysvětluje na modelových příkladech z praxe
5. reflektuje modelové edukační situace, analyzuje, popisuje a interpretuje jejich podstatné prvky, vztahy a
strukturu, hodnotí je a usuzuje na jejich souvislosti v ontodidaktické a psyc psychodidaktické úrovni
6. z prezentovaných modelových situací interpretuje a odvozuje myšlenkový obraz edukačního procesu s použitím
odborné terminologie oboru
7. reflektuje, analyzuje a interpretuje zážitky z modelových situací a odvozuje z nich zobecňující soudy, které
obhajuje, diskutuje a sám kriticky analyzuje s ohledem na diskusi ve skup skupině
8. v reflektivním dialogu ve skupině: představuje, zdůvodňuje a obhajuje svůj přípravný model a diskutuje
případné zlepšující varianty pedagogického díla
9. rozumí souvislostem mezi tvořivou stránkou své pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním
zázemím v RVP
10. s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a jejích dimenzí odhaduje smysl a cíl
modelové výukové situace a její možný dopad na žáka a s porozuměním o něm dis diskutuje
11. uvažuje o vztahu obsahů zrealizovaného úkolu a obsahů z oblasti Umění a kultura; ilustruje tuto vazbu
vhodným obrazovým materiálem a vysvětlí její podstatu
12. uvažuje o vztahu obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům
13. v následné individuální práci: porozumí pojmu očekávaný výstup a způsobu jeho konstrukce; s oporou o
terminologii RVP konstruuje a doplní očekávané výstupy dílčích aktivit u rea realizovaného mikrovýstupu a
zdůvodňuje je ve vztahu ke klíčovým kompetencím
14. analyzuje svůj přípravný model pedagogického díla a využívá přitom poznatků o dimenzích výrazové hry; na
základě výsledků posouzení doplňuje svůj model o odpovídající interpretační a ho hodnotící aktivity
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.

KVK/ZAKII Zážitkové aktivity v kontextu viz. kult. 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmětným polem tohoto kurzu jsou pojetí výchovy uměním, která se přibližují různým oborům expresivní
psychoterapie, které svůj důraz kladou na osobnostní a skupinovou reflexi odvozovanou z uměleckého zážitku.
Specifickým rysem předmětného pole je vzájemné prolínání obecně kulturní, resp. umělecké, a osobnostní pro-
blematiky. Cílem kurzu je vybavit účastníka kurzu kompetencemi pro rozhodování a vedení zážitkové techniky
v malých sociálních skupinách . Kurs se uskutečňuje prostřednictvím nácvikových rolí ve vedení zážitkových
technik pod supervizním vedením . Způsobilosti: A) Teoretická část 1. Poznávají nové a revidují stávající
teoretické informace z psychosociální oblasti, pedagogiky a psychodidaktiky , které jsou klíčové pro práci se sku-
pinou v kontextu výtvarného zážitku a jeho reflexe. 2. Danou teorii propojují s osobní zkušeností, uvažují, kdy
se s daným jevem setkali a dobrovolnými konkrétními příklady dokladují porozumění přednášeným tématům.



433

3. V předložených konkrétních mikrokazuistikách identifikují , analyzují a interpretují klíčové prvky, které ur-
čovaly průběh dané situace, následně je abstrahují do obecnějších kategorií a přiřazují jim teoretické pojmy, se
kterými byli seznámeni v teorii. B) Praktická část 4. V kontextu stávající kurikula a artefiletického přístupu
k pojetí práce s výtvarným výrazem ve výchovně vzdělávacím procesu navrhuje a formuluje plán výukové jed-
notky. 5. V zadání úkolu identifikuje jeho základní strukturu ?tj.námět, výtvarnou techniku, výtvarný problém a
důležité obsahy ? učivo a zaměřuje svou pozornost na psychodidaktickou část přípravy. 6. Naplánovanou aktivitu
(akci a její reflexi) zrealizuje v modelové situaci v kurzu pod supervizí lektora kurzu. 7. V následující reflexi:
i. Objasňuje a zdůvodňuje svoje pojetí akce ii. Prostřednictvím konstruktivní kritiky získá zpětnou vazbu od
ostatních studentů a lektora na své vedení aktivity. iii. Studenti realizují pohyb tam a zpět mezi teorií a přímým
zážitkem, tj. operacionalizují poznatky z teoretické části kurzu na realitu přímo zážitku v kurzu a abstrahují a
konstruují obecně platné zákonitosti, které se vztahují k práci se zážitkem výtvarného výrazu. 8. Prostřednictvím
reflektivního dialogu pod supervizí identifikuje, analyzuje, interpretuje a hodnotí silné a slabé stránky svého vý-
stupu v kontextu psychodidaktiky. 9. V individuální části ?tj.v písemné reflexi dané aktivity reviduje, analyzuje
a hodnotí stávající poznatky z akce a její supervizní reflexe. 10. Na základě této revize re-formuluje silné a slabé
stránky akce a formuje nové postupy, které by vedly k efektivnějšímu naplnění výchovně vzdělávacích cílů akce.
11. V závěrečné práci identifikuje, analyzuje, interpretuje a hodnotí vliv zkušenosti s vedením modelových situací
pod supervizí pro vlastní budoucí pedagogickou praxi. 12. Následně pak hodnotí průběh semináře, jeho silné a
slabé stránky a případně navrhuje postupy, jakým způsobem upravit obsah a průběh kurzu, aby lépe splňoval
sledované cíle. Předpoklady: Studenti zvládnou identifikaci, analýzu a interpretaci klíčových prvků, které
určují průběh výukové situace, následně je abstrahují a přiřazují jim teoretické pojmy, konstruují obecně platné
zákonitosti vztahující se k práci se zážitkem.

KVK/ZAKNM Zážitkové aktivity pro VV 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmětným polem tohoto kurzu jsou pojetí výchovy uměním, která se přibližují různým oborům expresivní
psychoterapie, které svůj důraz kladou na osobnostní a skupinovou reflexi odvozovanou z uměleckého zážitku.
Specifickým rysem předmětného pole je vzájemné prolínání obecně kulturní, resp. umělecké, a osobnostní proble-
matiky. Cílem kurzu je vybavit a prohloubit kompetence budoucího učitele pro rozhodování a vedení zážitkové
techniky v hodinách výtvarné výchovy tak, aby byly v souladu s RVP a se stávajícími nároky , které z RVP
vyplývají pro pedagoga VV. text lepe odlisuje rozdilnost mezi zazitkovymi aktivitami v bc a mgr studiu. Způ-
sobilosti: A) Teoretická část 1. Poznávají nové a revidují stávající teoretické informace z psychosociální oblasti,
pedagogiky a psychodidaktiky , které jsou klíčové pro práci se skupinou v kontextu výtvarného zážitku a jeho
reflexe. 2. Danou teorii propojují s osobní zkušeností, uvažují, kdy se s daným jevem setkali a dobrovolnými
konkrétními příklady dokladují porozumění přednášeným tématům.
3. V předložených konkrétních mikrokazuistikách identifikují , analyzují a interpretují klíčové prvky, které ur-
čovaly průběh dané situace, následně je abstrahují do obecnějších kategorií a přiřazují jim teoretické pojmy, se
kterými byli seznámeni v teorii. B) Praktická část 4. V kontextu stávající kurikula a artefiletického přístupu
k pojetí práce s výtvarným výrazem ve výchovně vzdělávacím procesu navrhuje a formuluje plán výukové jed-
notky. 5. V zadání úkolu identifikuje jeho základní strukturu ?tj.námět, výtvarnou techniku, výtvarný problém a
důležité obsahy ? učivo a zaměřuje svou pozornost na psychodidaktickou část přípravy. 6. Naplánovanou aktivitu
(akci a její reflexi) zrealizuje v modelové situaci v kurzu pod supervizí lektora kurzu. 7. V následující reflexi:
i. Objasňuje a zdůvodňuje svoje pojetí akce ii. Prostřednictvím konstruktivní kritiky získá zpětnou vazbu od
ostatních studentů a lektora na své vedení aktivity. iii. Studenti realizují pohyb tam a zpět mezi teorií a přímým
zážitkem, tj. operacionalizují poznatky z teoretické části kurzu na realitu přímo zážitku v kurzu a abstrahují a
konstruují obecně platné zákonitosti, které se vztahují k práci se zážitkem výtvarného výrazu. 8. Prostřednictvím
reflektivního dialogu pod supervizí identifikuje, analyzuje, interpretuje a hodnotí silné a slabé stránky svého vý-
stupu v kontextu psychodidaktiky. 9. V individuální části ?tj.v písemné reflexi dané aktivity reviduje, analyzuje
a hodnotí stávající poznatky z akce a její supervizní reflexe. 10. Na základě této revize re-formuluje silné a slabé
stránky akce a formuje nové postupy, které by vedly k efektivnějšímu naplnění výchovně vzdělávacích cílů akce.
11. V závěrečné práci identifikuje, analyzuje, interpretuje a hodnotí vliv zkušenosti s vedením modelových situací
pod supervizí pro vlastní budoucí pedagogickou praxi. 12. Následně pak hodnotí průběh semináře, jeho silné a
slabé stránky a případně navrhuje postupy, jakým způsobem upravit obsah a průběh kurzu, aby lépe splňoval
sledované cíle. Předpoklady: Pozitivní a aktivní přístup k vizuálně expresivní tvorbě, vizuální kultuře obecně,
zážitkové pedagogice, psychologii a arteterapii.

KVK/ZAKVK Zážitk. aktivity v kontex. viz. kultury 5 kr. Zp,Zk
Seminář 4 [hod/týd]
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Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmětným polem tohoto kurzu jsou pojetí výchovy uměním, která se přibližují různým oborům expresivní
psychoterapie svým důrazem na osobnostní a skupinovou reflexi odvozovanou z uměleckého zážitku. Specifickým
rysem předmětného pole je vzájemné prolínání obecně kulturní, resp. umělecké, a osobnostní problematiky.
Cílem kurzu je vybavit účastníka kurzu kompetencemi pro rozhodování ve vedení zážitkového výcviku v malých
sociálních skupinách.
Způsobilosti: A. Teoretická část
1. V interaktivním teoretickém vstupu (45- 60 min) poznávají informace a jejich vzájemné souvislosti z oblasti
konstruktivistické pedagogiky a artefiletiky, psychologie a arteterapie, kter které jsou významné pro realizaci
zážitkových výtvarných aktivit, jejich reflexi a interpretaci.
2. Poznávají a učí se psychosociální jevy, které ovlivňují průběh a kvalitu interaktivní práce s výtvarným zážitkem
ve výchovně vzdělávacím procesu.
3. Danou teorii propojují s osobní zkušeností, uvažují, kdy se s daným jevem setkali a dobrovolnými konkrétními
příklady dokladují porozumění přednášeným tématům.
4. V předložených konkrétních mikrokazuistikách identifikují , analyzují a interpretují klíčové prvky, které určo-
valy průběh dané situace, následně je abstrahují do obecnějších kate kategorií a přiřazují jim teoretické pojmy,
se kterými byli seznámeni v teorii.
B. Praktická část
1. Na námět zadaný lektorem vytvoří v průběhu 30-45 min výtvarnou skicu různými výtvarnými technikami.
2. Následně reflektují ve skupině jednotlivé tvůrčí procesy a vzniklé artefakty.
3. V reflexi identifikují momenty, které byly pro vznik a podobu daného díla klíčové.
4. (Auto)diagnostikují, analyzují a interpetují vztahy mezi námětem výtvarného díla, jeho formou, vzniklým
obsahem, emočním doprovodem tvůrčího procesu a osobní zkušeností autora.
5. (auto)diagnostikují, analyzují, interpretují a hodnotí vztah jedinec/skupina a skupinové vztahy v realitě
zážitku z výtvarné tvorby a její reflexe.
6. Realizují pohyb tam a zpět mezi teorií a přímým zážitkem, tj. operacionalizují poznatky z teoretické části
kurzu na realitu přímo zážitku v kurzu a abstrahují a konstruují obecně plat platné zákonitosti, které se vztahují
k práci se zážitkem výtvarného výrazu.
7. V individuální části písemné reflexe prostřednictvím časového odstupu získávají potřebnou distanci k revizi
poznání získaného v přímém zážitku. Diagnostikují , interpretují a hodn hodnotí význam osobního zážitku ze
zážitkové akce v kontextu běžné reality života .
8. V závěrečné seminární práci diagnostikují, interpretují a hodnotí vliv intenzivní kontinuální práce s výtvarným
zážitkem a jeho reflexí na sebepoznání jedince, vliv na jeho psyc psychickou kondici a psychosociální dovednosti
a jejich rozvoj.
9. Následně pak hodnotí průběh semináře, jeho silné a slabé stránky a případně navrhuje postupy, jakým způ-
sobem upravit obsah a průběh kurzu, aby lépe splňoval sledované cíle.
Předpoklady: pozitivní a aktivní vztah k vizuální expresivní tvorbě, vizuální kultuře obecně, zážitkové pedago-
gice, psychologii a arteterapii

KVK/ZAVK Základy výtvarné kultury 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti získají hlubší vhled do některých témat výtvarné kultury, teorie a dějin výtvarného umění, důleži-
tých pro učitele v prvním období základního vzdělávání. Výběr témat proto koresponduje s danou problematikou
v obsahu výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV. Stručný obsah: orientace v oblastech
výtvarného umění, charakteristika jednotlivých okruhů výtvarné umělecké tvorby, užitá uměnovědná terminolo-
gie, ilustrace, hračka, design, recepce a interpretace výtvarných uměleckých děl, tvorba vizuálního zobrazení a
vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění 20. století. Způsobilosti: - orientuje se v problematice uměleckého
výtvarného výrazu,
- orientuje se ve výtvarných uměleckých projevech 20. a 21. století,
- zná a uplatňuje zaákladní soubor pojmů, teorií a faktů z výtvarné kultury a její teorie. Předpoklady: Student
prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského vzdělání.

KVK/ZMT Základy multimed. tvorby pro vzdělávání 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty pedagogických studijních oborů základní znalostí práce v prostředí
multimediálních grafických aplikací a seznámit je se základními postupy tvorby animovaných a interaktivních
dokumentů pro potřeby vzdělávání. Způsobilosti: Student získá zručnosti v práci s pokročilejšími editač-
ními programy a bude schopen navrhnout a graficky upravit videomateriál. Předpoklady: Základní výtvarné
zručnosti - kreslení, cit pro barvu a kompozici.
Práce s PC a základní znalosti anglického jazyka.

Vylučující předměty: UUD/ZMT

KVK/ZVG Základy vizuální gramotnosti 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obsah předmětu: Nástin modelů vizuálního vnímání, podmínky jejich proměn. Současné vizuání teorie.
Klíčová slova: znak, sémiotika, sémantika, obrazová komunikace, interakce subjektivit, pluralitní přístup ke světu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odhalování struktur vizuální zkušenosti. Na základě ana-
lýzy kazuistik vizuální zkušenosti poskytnout inspiraci a nástroje k poučenému interpretování současné vizuální
kultury, která je stále více založena na obrazové komunikaci. Posílit kompetence studentů v oblasti vědomého
zacházení s obrazy.
Způsobilosti: Student dokáže z hlediska své osobní zkušenosti a na podkladě získaných vědomostí interpretovat
současnou vizuální kulturu, která je stále více založena na obrazové komunikaci. Získá kompetence v oblasti
vědomého zacházení s obrazy.
Předpoklady: Základní znalost historie umění a základní orientace v současné vizuální kultuře.

Vylučující předměty: UUD/ZVK
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33 SPP-Středisko pedagogické praxe

SPP/PPS Pedagogická praxe souvislá 10 kr. Zp
Seminář 4 [týd/sem]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na příslušném stupni školy. Uplat-
nění vlastních znalostí a dovedností získaných během studia v předmětech odborných i v didaktice. Naučit se
řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků. Poznat průběh pedagogických rad, schůzek
předmětových komisí, schůzek s rodiči žáků. Získat komunikativní dovednosti. Způsobilosti: Student pod ve-
dením učitele je schopen připravovat a realizovat výuku aprobačních předmětů. Student je schopen se podílet
na činnosti školy ? porady, dozory, pedagogické rady, třídní schůzky s rodiči. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

SPP/PPSNŠ Pedagogická praxe souvislá - NŠ 12 kr. Zp
Praxe 4 [týd/sem]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na příslušném stupni školy. Uplat-
nění vlastních znalostí a dovedností získaných během studia v předmětech odborných i v didaktice. Naučit se
řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků. Poznat průběh pedagogických rad, schůzek
předmětových komisí, schůzek s rodiči žáků. Získat komunikativní dovednosti. Způsobilosti: Student pod ve-
dením učitele je schopen připravovat a realizovat výuku aprobačních předmětů. Student je schopen se podílet
na činnosti školy - porady, dozory, pedagogické rady, třídní schůzky s rodiči. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

SPP/SPR1 Souvislá praxe 6 kr. Zp
Cvičení 3 [týd/sem]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na příslušném stupni školy. Uplat-
nění vlastních znalostí a dovedností získaných během studia v předmětech
odborných i v didaktice. Naučit se řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků. Poznat
průběh pedagogických rad, schůzek předmětových komisí, schůzek s rodiči žáků. Získat komunikativní dovednosti.
Způsobilosti: Student pod vedením učitele je schopen připravovat a realizovat výuku aprobačních předmětů.
Student je schopen se podílet na činnosti školy - porady, dozory, pedagogické rady, třídní schůzky s rodiči.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

SPP/SPR2 Souvislá praxe 6 kr. Zp
Cvičení 3 [týd/sem]

PaedDr. Josef Kepka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na příslušném stupni školy. Uplat-
nění vlastních znalostí a dovedností získaných během studia v předmětech odborných i v didaktice. Naučit se
řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků. Poznat průběh pedagogických rad, schůzek
předmětových komisí, schůzek s rodiči žáků. Získat komunikativní dovednosti. Způsobilosti: Student pod ve-
dením učitele je schopen připravovat a realizovat výuku aprobačních předmětů. Student je schopen se podílet
na činnosti školy - porady, dozory, pedagogické rady, třídní schůzky s rodiči.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
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34 UJP-Ústav jazykové přípravy

UJP/AA Angličtina A 4 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty, kteří nestudují angličtinu jako obor, kompetencemi úrovně B1/B2 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti: student umí: - užít řady strategií k dosažení
porozumění slyšenému projevu, včetně vystižení hlavního smyslu - porozumět článkům o aktuálních problémech,
v nichž autor vyjadřuje specifické postoje a názory - jednat ve většině situací, které mohou nastat při cestování
(např. ověřit si informace) - zůčastnit se nepřipraven konverzace v rámci známých témat - vyjádřit zdvořile
souhlas a nesouhlas a uvažovat nad příčinami, následky a hypotetickými situacemi - napsat detailní a snadno
čitelný text o událostech nebo reálných či fiktivních zážitcích Předpoklady: student umí: - vystihnout hlavní
smysl poslechových sdělení v rámci známých témat - vyhledat v krátkých textech relevantní fakta a informace,
odhadnout smysl jednotlivých slov z kontextu a porozumět informacím v běžných materiálech jako jsou brožury
a dopisy - vysvětlit své názory a reakce při řešení problémů atd. - vyjádřit doměnky a názory v diskusi v rámci
známých témat - jednoduše popsat řadu situací v rámci známých témat a vyprávět příběh - sdělit v dopise příteli
jednoduchý fakt nebo požádat o informací

UJP/AB3 Angličtina B3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz připravuje studenty, kteří nestudují angličtinu jako obor, na výstupní úroveň A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti: Student umí: - vystihnout hlavní smysl krátkých,
jasných a jednoduchých sdělení a rozhovorů rodilých mluvčích v rámci známých témat - porozumět informacím
v běžně používaných materiálech, například v brožurách a dopisech - vyhledat v krátkých, velmi jednoduchých
textech určité informace - porozumět jasně strukturovanému vyprávění v rámci známého tématu - komunikovat
při jednoduché a přímé výměně informací o řadě známých témat (tj. začít a ukončit hovor, omluvit se a podat
oddůvodnění, vyjádřit a zeptat se na názor, o něco požádat a pod.) - napsat krátký osobní dopis a napsat
životopis Předpoklady: Student umí: - porozumět větám a často používaným výrazům v textu vztahujícím
se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování,
místopis, zaměstnání) - komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou
výměnu informací o běžných a známých záležitostech (např. objednat si jídlo, zjistit základní informace apod.) -
napsat velmi jednoduchý dopis s poděkováním a vyplnit formulář v hotelu - porozumět jednoduchým instrukcím,
jak se někam dostat, běžným otázkám na imigračním úřadě a dalším jednoduchým instrukcím

UJP/AB4 Angličtina B4 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty, kteří nestudují angličtinu jako obor, kompetencemi úrovně A2/B1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti: Student umí: - vystihnout hlavní smysl
sdělení poslechových nahrávek v rámci známých témat - vyhledat relevantní fakta a informace v krátkých, jed-
noduchých textech, např. v krátkých novinových článcích - porozumět jednoduchým zprávám, popisům událostí,
ději jasně strukturového příběhu, odhadnout smysl jednotlivých slov z kontextu - vyjádřit a zeptat se na názory,
postoje a pocity, jednoduše popsat některé děje, vyjádřit přání a zdůvodnit záměry a plány - jednat v situacích,
které mohou nastat při cestování (problémy v hotelu, nakupování v zahraničí) a vyjádřit se a reagovat v mo-
mentech jako jsou překvapení, radost, smutek, zájem a nezájem - napsat jednoduchý, plynulý text a vyjádřit v
něm postoje a názory Předpoklady: Student umí: - vystihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých
sdělení a rozhovorů rodilých mluvčích v rámci známých témat - porozumět informacím v běžně používaných ma-
teriálech, například v brožurách a dopisech - vyhledat určité informace v krátkých, velmi jednoduchých textech
- porozumět jasně strukturovanému vyprávění v rámci známého tématu - komunikovat při úkolech vyžadujících
jednoduchou a přímou výměnu informací o řadě známých témat (tj. začít a ukončit hovor, omluvit se a podat
důvodnění, vyjádřit a zeptat se na názor, o něco požádat a pod.) - napsat krátký osobní dopis a napsat klasický
životopis ve větách

UJP/AB5 Angličtina B5 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
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Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz připravuje studenty, kteří nestudují angličtinu jako obor, na výstupní úroveň B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti: Student umí: - vystihnout hlavní smysl sdělení
nahrávek v rámci známých témat - v krátkých textech vyhledat relevantní fakta a informace, odhadnout smysl
jednotlivých slov z kontextu a porozumět informacím v běžných materiálech jako jsou brožury a dopisy - vysvětlit
své názory a reakce při řešení problémů atd. - vyjádřit doměnky a názory v diskusi o známých tématech -
jednoduše popsat řadu situací v rámci známých témat a vyprávět příběh - v dopise sdělit jednoduchý fakt nebo
požádat o informaci Předpoklady: Student umí: - vystihnout hlavní smysl poslechových sdělení v rámci
známých témat - vyhledat relevantní fakta a informace v krátkých, jednoduchých textech (např. v krátkých
novinových článcích) - porozumět jednoduchým zprávám, popisům událostí, ději jasně strukturového příběhu,
odhadnout smysl jednotlivých slov z kontextu - vyjádřit a zeptat se na názory, postoje a pocity, jednoduše popsat
některé děje, vyjádřit přání a zdůvodnit záměry a plány - jednat v situacích, které mohou nastat při cestování
(problémy v hotelu, nakupování v zahraničí) a vyjádřit se a reagovat v momentech jako jsou překvapení, radost,
smutek, zájem a nezájem - napsat jednoduchý a plynulý text a vyjádřit v něm postoje a názory

UJP/FA Francouzština A 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Kocourková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je dosažení úrovně A2- dle SERR. Způsobilosti: Student umí:
- vést konverzaci na témata z oblasti médií;
- porozumět jednodušším textům v tisku a na internetu týkajícím se médií;
- orientovat se v televizním programu;
- porozumět kratším textům frankofonní literatury;
- navázat písemně kontakt. Předpoklady: Student umí:
- vyjádřit svoje soukromé či profesní plány;
- okomentovat informaci;
- porozumět hlavním informacím stručného článku v tisku vztahujícímu se k politickému životu, školství a
ostatním probíraným tématům;
- porozumět hlavním informacím v hovoru týkajícím se školství, politiky, práce a volnočasových aktivit;
- vyjádřit znepokojení, uklidnit někoho;
- napsat svůj životopis a motivační dopis.

UJP/FB1 Francouzština B1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Kocourková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na dosažení úrovně A1- dle SERR. Způsobilosti: Student je schopen:
- porozumět pokynům, vysvětlením nebo hodnocením při výuce.
- komunikovat jednoduchým způsobem v základních situacích každodenního života, např. pozdravit, představit
se, požádat o vysvětlení, vyjádřit, co má nebo nemá rád, hovořit o svých zálibách.
- porozumět hlavním údajům v krátkých jednoduchých článcích nebo nápisech.
- ústně i písemně přijmout nebo odmítnout pozvání.
Předpoklady: Kurz je určen úplným začátečníkům.

UJP/FB2 Francouzština B2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Kocourková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na dosažení úrovně A1 dle SERR. Způsobilosti: Student je schopen:
- komunikovat jednoduchým způsobem v základních situacích každodenního života, např. zjistit nebo
podat informaci, poděkovat, omluvit se;
- porozumět jednoduchým orientačním cedulím;
- porozumět v rozhovoru a v textu hlavním informacím vztahujícím se k cestování;
- vyplnit formulář osobními údaji;
- napsat pohlednici se stručným popisem cesty nebo výletu. Předpoklady: Student je schopen:
- porozumět pokynům, vysvětlením nebo hodnocením při výuce;
- komunikovat jednoduchým způsobem v základních situacích každodenního života, např. pozdravit, představit
se, požádat o vysvětlení, vyjádřit, co má nebo nemá rád, hovořit o svých zálibách;
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- porozumět hlavním údajům v krátkých jednoduchých článcích nebo nápisech;
- ústně i písemně přijmout nebo odmítnout pozvání.

UJP/FB3 Francouzština B3 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Kocourková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na dosažení úrovně A1+ dle SERR. Způsobilosti: Student:
- porozumí hlavním informacím popisujícím život a denní režim a podobné informace sám podat;
- porozumí hlavním informacím popisujícím události v minulosti;
- umí se jednoduchým způsobem představit a podat informace o svém fyzickém stavu a zdraví;
- rozumí základním nápisům týkajícím se informací o zákazech a příkazech.
Předpoklady: Student je schopen:
- komunikovat jednoduchým způsobem v základních situacích každodenního života, např. zjistit nebo
podat informaci, poděkovat, omluvit se;
- porozumět jednoduchým orientačním cedulím;
- porozumět v rozhovoru a v textu hlavním informacím vztahujícím se k cestování;
- vyplnit formulář osobními údaji;
- napsat pohlednici se stručným popisem cesty nebo výletu.

UJP/FB4 Francouzština B4 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Kocourková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je dosažení úrovně A1+ dle SERR. Způsobilosti: Student umí:
- porozumět vyprávění příběhu;
- stručně hovořit o událostech z minulosti;
- napsat návrh programu na volný čas;
- písemně stručně reprodukovat události, o kterých slyšel;
- napsat o sobě dopis;
- vést jednoduchý telefonní rozhovor;
- porozumět základním informacím týkajícím se zákazů a příkazů na informačních tabulích.
Předpoklady: Student je schopen:
- porozumět hlavním informacím popisujícím život a denní režim a podobné informace sám podat;
- porozumět hlavním informacím popisujícím události v minulosti;
- se jednoduchým způsobem představit a podat informace o svém fyzickém stavu a zdraví;
- porozumět základním nápisům týkajícím se informací o zákazech a příkazech.

UJP/FB5 Francouzština B5 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Pavla Kocourková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na dosažení úrovně A2- dle SERR. Způsobilosti: Student umí:
- vyjádřit svoje soukromé či profesní plány;
- okomentovat informaci;
- porozumět hlavním informacím stručného článku v tisku vztahujícímu se k politickému životu, školství a
ostatním probíraným tématům;
- porozumět hlavním informacím v hovoru týkajícím se školství, politiky, práce a volnočasových aktivit;
- vyjádřit znepokojení, uklidnit někoho;
- napsat svůj životopis a motivační dopis.
Předpoklady: Student umí:
- porozumět vyprávění příběhu;
- stručně hovořit o událostech z minulosti;
- písemně stručně reprodukovat události, o kterých slyšel;
- napsat o sobě dopis;
- vést jednoduchý telefonní rozhovor;
- napsat návrh programu na volný čas;
- porozumět základním informacím týkajícím se zákazů a příkazů na informačních tabulích.

UJP/NA Němčina A 4 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd]

PhDr. Hana Svobodová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň B1+ dle SERR.
Způsobilosti: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- napsat krátké textové útvary
- pochopit hlavní informace textů studovaného oboru
- vyjádřit libost a nelibost, nejistotu, nespokojenost
- realizovat stížnosti
- aktivně diskutovat k aktuálním problémům a vyjádřit své postoje a názory
- diskutovat o ekologických problémech
Předpoklady: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- pochopit texty, které se týkají studovaného oboru
- pohovořit o aktuálních problémech a o tématech, která souvisejí se studovaným oborem
- napsat zprávu nebo esej na základě adekvátní prezentace argumentů

Vylučující předměty: KNJ/NA

UJP/NB3 Němčina B3 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Hana Svobodová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A2 dle SERR.
Způsobilosti: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- poskytnout jednoduchý popis místa, činností, zvyků
- domluvit se telefonicky na požadavcích na služby
- adekvátně reagovat na problémy rodiny a přátel
- najít určité informace v běžně používaných zdrojích
- podat informace o svém vzdělání a studiu
- vyjadřovat časové údaje
Předpoklady: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení
- pochopit krátké, jednoduché texty
- pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem
- si domluvit schůzku

UJP/NB4 Němčina B4 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Hana Svobodová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A2+ dle SERR.
Způsobilosti: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- napsat krátké textové útvary
- porozumět základním informacím textů studovaného oboru
- dokázat jednoduše vyjádřit názor
- diskutovat o aktuálních politických problémech
- podat žádost o zaměstnání
- účastnit se pracovního pohovoru
Předpoklady: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- pochopit krátké, jednoduché texty
- pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem
- pohovořit o tématech, která souvisejí se studovaným oborem
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- napsat text s jednoduchou kompozicí

UJP/NB5 Němčina B5 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Hana Svobodová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň B1 dle SERR.
Způsobilosti: -Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- postihnout hlavní smysl konverzace rodilých mluvčích
- porozumět základním informacím textů studovaného oboru
- jednoduše vyjádřit názor a pocity
- adekvátně reagovat na konfliktní situace
- vyjadřovat stížnosti
- aktivně diskutovat o aktuálních problémech
- mluvit o minulých dějích
Předpoklady: Student umí
- přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury
- porozumět jednodušším textům studovaného oboru
- pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem
- pohovořit o tématech, která souvisejí se studovaným oborem
- napsat text s jednoduchou kompozicí

Vylučující předměty: UJP/NB3

UJP/RA Ruština A 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Vlasta Klausová možný semestr: ZS/LS

Cíle:
Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A2 dle SERR Způsobilosti: Student
umí: - vyjádřit své názory a přiměřeně reagovat na názory ostatních - pohovořit o tématech, která souvisejí s
každodenním životem, např.město, životní styl člověka, cestování, počasí, situace na letišti, na nádraží - vhodně
používat základní slovní zásobu k osvojeným tématickým celkům - přiměřeně správně používat gramatické
struktury - domluvit se ústně a telefonicky o požadavcích na služby - shrnout obsah novinového článku nebo
obsah slyšeného projevu - napsat vypravování nebo zprávu na základě adekvátní prezentace argumentů
Předpoklady: Student umí: - pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem, např. stravování,
nákupy, zdraví, sport, počasí - porozumět krátkému článku v novinách, časopisech, na internetu - postihnout
hlavní smysl konverzace rodilých mluvčích a zapojit se do hovoru - vyhledat podstatné informace v autentickém
textu - vhodně používat slovní zásobu z osvojených tématických celků - správně používat osvojené gramatické
struktury - umět napsat dopis, zprávu, omluvu nebo krátký slohový útvar na základě adekvátní prezentace
argumentů

UJP/RB1 Ruština B1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Vlasta Klausová možný semestr: ZS

Cíle: Kurz RB1 poskytuje základní pravidla ruské výslovnosti, základní poučení o ruské gramatice a pravopisu
v porovnání s mateřským jazykem. Jazykové prostředky současné ruštiny se cvičí v základních konverzačních
situacích. Kurz připravuje na dosažení úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Způsobilosti: Student umí: - číst a psát azbuku v psané i tištěné podobě - napsat krátký text na osvojené téma -
číst krátký a jednoduchý text - porozumět základním otázkám a dát na ně adekvátní odpověď - porozumět mluve-
nému slovu v jednoduchých frázích - přiměřeně správně používat osvojené gramatické struktury Předpoklady:
Nepředpokládá se vstupní znalost ruštiny.

UJP/RB2 Ruština B2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Vlasta Klausová možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty znalostí odpovídající výstupní úrovni A1 dle SERR. Způsobilosti:
Student umí: - konverzovat na základní témata podle rozsahu kurzu, např.: představení sebe a členů rodiny,
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volný čas, škola a vyučování, telefonování, orientace ve městě, žádost o radu, omluva - napsat krátké textové
útvary s jednoduchou výstavbou - přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury - plně zvládat azbuku
a základní pravopis
Předpoklady: Student umí: - ruskou azbuku v psané i tištěné podobě - napsat krátký text na osvojené téma
- číst krátký a jednoduchý text - porozumět základním otázkám a dát na ně adekvátní odpověď - porozumět
mluvenému slovu v jednoduchých frázích - přiměřeně správně používat osvojené gramatické struktury

UJP/RB3 Ruština B3 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Vlasta Klausová možný semestr: ZS

Cíle: Kurz připravuje na dosažení úrovně A2 dle SERR. Způsobilosti: Student umí: - pohovořit o tématech,
která souvisejí s každodenním životem, např. stravování, nákupy, zdraví, sport, počasí
- porozumět krátkému článku v novinách, časopisech, na internetu - postihnout hlavní smysl konverzace rodi-
lých mluvčích, pokud vyslovují zřetelně - podat informaci o čase, místě, o rodném městě - vyhledat podstatné
informace v autentickém textu - vhodně používat slovní zásobu z osvojených tématických celků - napsat dopis,
zprávu nebo krátké vypravování na základě adekvátní prezentace argumentů Předpoklady: Student umí: -
konverzovat na základní témata podle rozsahu kurzu, např.: představení sebe a členů rodiny, volný čas, škola a
vyučování, telefonování, orientace ve městě - napsat krátké textové útvary s jednoduchou výstavbou - přiměřeně
správně používat běžné gramatické struktury - plně zvládat azbuku a základní pravopis

UJP/SA Španělština A 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způ-
sobilosti: Student umí: - popsat fyzickou podobu i charakter lidí - popsat své každodenní činnosti - porozumět
podstatným informacím v krátkém článku - postihnout hlavní smysl konverzace rodilých mluvčích, pokud vy-
slovují zřetelně - vhodně používat slovní zásobu z osvojených tématických celků Předpoklady: Student umí: -
vyjádřit uplynulou událost - porozumět větám a často používaným výrazům z oblasti zdraví, - komunikovat při
jednoduché a přímé výměně informací v řadě běžných situací ( tj. návštěva lékaře, nakupování, v restauraci) -
vyjádřit probíhající děj

UJP/SB1 Španělština B1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti:
Student umí: - správně vyslovovat a číst text ve španělštině - postihnout hlavní smyl krátkých a jednoduchých
sdělení - použít základní slovní zásobu a fráze týkající se povolání, rodiny, své osoby - reagovat na otázky v
rámci daných témat - zeptat se na základní informace ( tel. číslo, adresa)
Předpoklady: Nepředpokládá se žádná vstupní znalost.

UJP/SB2 Španělština B2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způ-
sobilosti: Student umí: - použít základní slovní zásobu a fráze týkající se povolání, rodiny, jídla a reagovat na
ně - podat informace o čase, místě, počasí - vyjádřit nutnost, povinnost, preference - vyhledat v jednoduchém
autentickém textu základní informace Předpoklady: Student umí: - správně vyslovovat a číst text ve španěl-
štině - postihnout hlavní smyl krátkých a jednoduchých sdělení - použít základní slovní zásobu a fráze týkající
se povolání, rodiny, své osoby - reagovat na otázky v rámci daných témat - zeptat se na základní informace (
tel. číslo, adresa)

UJP/SB3 Španělština B3 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způ-
sobilosti: Student umí: - vyjádřit uplynulou událost - porozumět větám a často používaným výrazům z oblasti
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zdraví, módy a nakupování - komunikovat při jednoduché a přímé výměně informací v řadě běžných situací ( tj.
návštěva lékaře, nakupování, restaurace) - vyjádřit probíhající děj
Předpoklady: Student umí: - použít základní slovní zásobu a fráze týkající se povolání, rodiny, jídla a reagovat
na ně - podat informace o čase, místě, počasí - vyjádřit nutnost, povinnost, preference - vyhledat v jednoduchém
autentickém textu základní informace


