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A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci

A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci
Název vysoké školy: Ostravská univerzita

            
            

Název součásti vysoké školy: Pedagogická fakulta
            
            

Název spolupracující instituce: Tento studijní program uskutečňují tři fakulty OU - pedagogická, přírodovědecká a filozofická fakulta
            
            

Název studijního programu: Učitelství pro střední školy
            
            
Požadavek na akreditaciTyp žádosti o akreditaci:

            
            

Schvalující orgán: Vědecká rada fakulty
            
            

Rada pro vnitřní hodnocení
            
            

Datum schválení žádosti:
              
              

              
              

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: http://portal.osu.cz/, akreditace/visitor
            
            

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: http://www.osu.cz/dokumenty/
            
            

ISCED F: 0114
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B-I - Charakteristika studijního programu
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Typ studijního programu Navazující
Profil studijního programu akademický
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2
Jazyk studia Čeština
Udělovaný akademický titul Mgr.
Rigorózní řízení Ano Udělovaný akademický titul PhDr.
Garant studijního programu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání

Ano

Zaměření na přípravu odborníků z oblasti
bezpečnosti České republiky

Ne

Uznávací orgán MŠMT
Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Učitelství
Cíle studia ve studijním programu
Cílem studijního programu Učitelství pro střední školy na OU je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních školách. Koncepce je jednotná napříč třemi
fakultami připravujícími učitele středních škol - pedagogickou, filozofickou a přírodovědeckou. V rámci studijního programu si student volí vždy dvě specializace,
s výjimkou jednooborová specializace Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových
didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň
vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován profesním praxím. Zároveň se prohlubuje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu. A
A
Společná část SP zahrnuje:A
- pedagogicko-psychologické předměty,A
- oborové didaktiky,A
- reflektované praxe,A
- předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce.A
A
Specializace zahrnují:A
- oborově-vědní předměty,A
- oborově-didaktické předměty.A
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A
Studium má studentům zejména poskytnout příležitost A
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti obecně-didaktické, oborově-didaktické a psychodidaktické; (prostřednictvím předmětů Obecná didaktika, oborové
didaktiky a další oborově-didaktické předměty, Kurikulum, Pedagogická psychologie, praxe);A
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční (Pedagogická psychologie, Základy psychopatologie dětí a mladistvých, Inkluzivní
speciální pedagogika, Náročné situace ve škole, praxe);A
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti pedagogického managementu a legislativy (Obecná didaktika, oborové didaktiky, Inkluzivní speciální pedagogika,
příp. Management třídy a školy);A
- k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících s profesní a osobnostní kultivací (všechny disciplíny, především však reflektivní
zkušenost z praxí);A
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti aprobačních oborů;A
- k rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (například prostřednictvím předmětu Vedení výuky pomocí ICT);A
- k dalšímu rozvoji schopnosti studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí (zejména prostřednictvím bloku povinně-volitelných
předmětů zaměřených na internacionalizaci). A
A
Student si volí dvě z následující nabídky 22 specializací:A
Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Dějepis, Dějiny výtvarné kultury, Fyzika, Francouzský jazyk, Geografie, Hudební výchova, Chemie, Informatika, Matematika,
Německý jazyk, Polský jazyk, Pedagogika, Psychologie, Ruský jazyk, Sbormistrovství, Španělský jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Základy společenských věd.
Profil absolventa studijního programu
Odborné znalosti A
Student prokáže znalostA
A
a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:A
- současných teorií vzdělávání a teorií kurikula;A
- základních didaktických kategorií: zejm. cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, organizačních forem, učebních úloh;A
- podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení;A
- zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;A
- profesních činností, kompetencí a požadavků na učitele;A
- základních kurikulárních dokumentů;A
- principů tvorby kurikula a podstaty pedagogical content knowledge;A
- procesů a podmínek fungování školy a legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání;A
A
b) v oblasti oborově-didaktické: A
- současného stavu oborově-didaktické teorie a praxe;A
- základní odborné literatury;A
- aktuální učebnicové produkce a dostupných oborových edukačních materiálů a médií;A
A
c) v oblasti diagnostické a intervenční:A
- projevů vzdělávacích potřeb studenta, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a postupů řešení pedagogických situací při práci se studenty;A
- podpůrných opatření a zásad při vzdělávání žáků s různými druhy postižení;A
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- preventivních strategií sociálního vyloučení;A
- základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch;A
A
d) v oblasti oborové: A
- zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru;A
- hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu;A
- oborové domácí i zahraniční odborné literatury.A
A
Odborné dovednostiA
Student dokážeA
A
a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:A
- aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce, A
- projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny z hlediska didaktické teorie;A
- využit teorie kurikula při zpracování tematického celku svého aprobačního předmětu;A
- adaptovat, příp. navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru pro vlastní výuku;A
- orientovat se v krizových situacích ve výuce.A
A
b) v oblasti oborově-didaktické: A
- využít impulzy z odborné literatury a transformovat je do vlastního pedagogického působení;A
- ve svém oboru kriticky posoudit kvalitu a vhodnost využití konkrétních vzdělávacích metod pro příslušný věkový stupeň;A
- zhodnotit účelnost a adekvátnost využití edukačních médií při prezentaci konkrétních témat.A
A
c) v oblasti diagnostické a intervenční:A
- diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků;A
- v základních schématech řešit výchovné problémy žáků a náročné pedagogické situace ve výuce;A
- identifikovat rizikové charakteristiky studenta a volit přiměřenou prevenci a intervenci;A
- rozpoznat projevy základních poruch a duševních nemocí;A
- rozpoznat a klasifikovat projevy žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a aplikovat vhodná podpůrná opatření.A
A
d) v oblasti oborové:A
- kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundovaná stanoviska v rámci svého oboru.A
A
Obecné způsobilosti související s profesní a osobnostní kultivacíA
A
Student A
- dokáže reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje v rámci utváření vhodných charakteristik "dobrého" učitele, vč. neustálého rozvoje svých oborově-
didaktických kompetencí;A
- je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení;A
- dokáže realizovat výzkumné šetření;A
- dokáže porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru a vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce;A
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- využívá informační a komunikační technologie jak pro přípravu na výuku, tak ve vlastní výuce.A
A
Propojení konkrétních odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí se studijními předměty, ve kterých si je student osvojí, je prezentováno v podrobnější verzi
profilu absolventa v externím dokumentu.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Ostravská univerzita má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů formou Opatření rektora č. 19/2017 Standardy kvality studijních
programů Ostravské univerzity a Opatřením rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních programů Ostravské univerzity. Studijní plány
jednotlivých specializací studijního programu Učitelství pro SŠ jsou vytvořeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity a těmito výše
zmíněnými pravidly. Struktura studijního plánu studijního programu je vždy tvořena povinnými předměty, v nabídce může mít povinně volitelné předměty. Ve
studijním programu je využíván kreditový systém ECTS, představující studijní zátěž 25-30 hod./1 kredit. 1 výuková hodina představuje 45 min., výuka je převážně
realizována v dvouhodinových výukových blocích v délce 90 min.A
A
Studijní program je koncipován jako studijní program se specializacemi: A
- Anglický jazyk,A
- Biologie,A
- Český jazyk a literatura,A
- Dějepis,A
- Dějiny výtvarné kultury,A
- Fyzika, A
- Francouzský jazyk,A
- Geografie,A
- Hudební výchova,A
- Chemie,A
- Informatika, A
- Matematika, A
- Německý jazyk,A
- Polský jazyk,A
- Pedagogika,A
- Psychologie, A
- Ruský jazyk,A
- Sbormistrovství,A
- Španělský jazyk,A
- Tělesná výchova,A
- Výtvarná výchova,A
- Výtvarná výchova (jednooborová),A
- Základy společenských věd.A
A
Základ studijního plánu tvoří společná část (v rozsahu 65 % = 78 kreditů, z celkového počtu 120 kreditů), kterou tvoří pedagogicko-psychologická složka (22 kreditů),
oborové didaktiky (16 kreditů), praxe (20 kreditů) a předměty spojené s vytvořením VŠKP (20 kreditů). Všechny předměty společné části jsou povinné. Studijní plán
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každé specializace je dále tvořen dvěma složkami: oborovými předměty (16 kreditů za předměty povinné i povinně-volitelné) a dalšími oborově-didaktickými předměty (5
kreditů za předměty povinné i povinně volitelné). A
A
Student si pro své studium volí vždy dvě specializace (s výjimkou specializace Výtvarná výchova - jednooborová) a blok společné části (pedagogicko-psychologickou část
tohoto bloku). VŠKP si zadává na jedné ze specializací nebo práci pedagogicko-psychologickou v rámci společné části učitelské přípravy. Semináře k diplomové práci si
volí z bloku povinně volitelných předmětů, ve které budou zastoupeny semináře všech specializací v rámci studijního programu. Nyní je ve studijním plánu tento blok
představován pouze dvěma předměty - FPD/7DPS1 a FPD/7DPS2.A
A
Součástí spisu jsou studijní plány na dostudování stávajících studentů - externí dokument Studijní plány na dostudování. A
Podmínky k přijetí ke studiu
Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy je na Ostravské univerzitě jednotně připravován jako studijní program se specializacemi, tj.
studium dvou aprobací. Do tohoto studijního programu se mohou hlásit uchazeči splňující tyto podmínky: a) úspěšně absolvovali bakalářský studijní program (zahrnující
dvě aprobace) podle studijního plánu se zaměřením na vzdělávání (tj. součástí studijního plánu byla povinná pedagogicko-psychologická složka studia); b) úspěšně
absolvovali bakalářský studijní program (zahrnující dvě aprobace), jehož součástí nebyl studijní plán se zaměřením na vzdělávání, ale získali v rámci bc. studia
minimálně 20 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín (rozsah disciplín je obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bc. studiu na
Ostravské univerzitě); c) úspěšně absolvovali bakalářské studium a nesplňují podmínky podle písmena a) ani b). Uchazeči jsou povinni vykonat nejen přijímací zkoušku
ze dvou aprobačních složek, ale i z pedagogicko-psychologické složky v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Přijímacími zkouškami OU tedy ověří
uchazečovu vybavenost potřebnými kompetencemi odpovídajícím požadavkům na absolventy bakalářských studijních plánů se zaměřením na vzdělávání.
Návaznost na další typy studijních programů
Učitelství pro SŠ navazuje na bakalářské studijní programy. Absolventi tohoto navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro SŠ mohou pokračovat
ve studiu v Ph.D. studijních programech v závislosti na vyhlášených podmínkách pro přijímací řízené konkrétního studijního programu, případně navázat Ph.D.
studiem příslušného oborového nebo aprobačního zaměření. Doktorská studia jsou v oblasti vzdělávání Učitelství akreditována - Didaktika českého jazyka a literatury,
Didaktika dějepisu, Hudební teorie a pedagogika, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání a Teorie vzdělávání ve fyzice.
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Učitelství pro střední školy - společný základ (rok platnosti 2018, verze 1)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Učitelství pro střední školy - společný základ (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Obecná didaktika 1p + 1c + 1s Zkouška 5 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (C: 25%, S: 25%)
PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (C: 25%, S: 25%)
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (G: 100%, P:
100%)
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (C: 25%, S: 25%)
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (C: 25%, S: 25%)

1 / ZS ZT

Pedagogická psychologie 1p + 0c + 1s Zkouška 4 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%)
PhDr. Jan Svoboda (P: 100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Kurikulum 1p + 0c + 1s Zápočet 4 PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (S: 50%)
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (S: 50%)

1 / LS PZ

Seminář k diplomové práci 1 0p + 0c + 2s Zápočet 5 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS A
Základy psychopatologie dětí a
mladistvých

1p + 0c + 1s Zkouška 3 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%)
PhDr. Pavel Škobrtal, PhD. (P: 100%, S: 100%)

1 / LS PZ

Inkluzivní speciální pedagogika 1p + 0c + 1s Zkouška 3 doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (G: 100%, P:
50%)
Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (P: 50%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Seminář k diplomové práci 2 0p + 0c + 2s Zápočet 15 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS A
Náročné situace ve škole 1p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. (G: 100%, P:

100%)
Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. (S: 100%)

2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Dějiny pedagogiky a školství 1p + 0c + 0s Zápočet 3 PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

1 / ZS A
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Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
Vedení výuky pomocí ICT 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. (G: 100%, C:

50%)
Mgr. Bc. Libor Klubal (C: 50%)

1 / ZS A

Začínající učitel 0p + 0c + 1s Zápočet 3 Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová (G: 100%,
S: 100%)

1 / ZS A

Empirický výzkum v diplomové práci 0p + 0c + 1s Zápočet 3 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (S: 50%)
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (G: 100%, S: 50%)

1 / LS A

Speciální pedagogika 1p + 0c + 1s Zkouška 4 doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (G: 100%, P:
50%)
Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (P: 50%, S: 100%)

1 / LS PZ

Strategie výuky 0p + 0c + 2s Zápočet 4 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS A
Učitel v obtížných pedagogických
situacích

0p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. (G: 100%)
Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. (S: 100%)
Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. (S: 100%)
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. (S: 100%)

1 / LS A

Filozofie výchovy 2p + 0c + 0s Zápočet 4 PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

2 / ZS A

Management třídy a školy 1p + 0c + 1s Zápočet 4 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (S: 25%)
Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (S: 25%)
PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 25%)
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (S: 25%)

2 / ZS PZ

Speciálně pedagogické poradenství 0p + 0c + 2s Zápočet 3 PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS A
Psychologie zdraví 0p + 0c + 1s Zápočet 3 PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (G: 100%)

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. (S: 50%)
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (S: 50%)

2 / LS A

Školství ve světě 1p + 0c + 0s Zápočet 3 PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 2 / LS A
Vzdělávaní nadaných 0p + 0c + 2s Zápočet 3 PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
0 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - Internacionalizace
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Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Intercultural studies in education 0p + 2c + 0s Zkouška 6 Mgr. Michaela Trnová (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS A
Anglický akademický jazyk 1N 0p + 2c + 0s Zápočet 4 Mgr. Michaela Trnová (C: 30%)

Mgr. Slavomíra Klimszová (C: 30%)
Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D. (G: 100%, C: 40%)

1 / LS A

Content and language integrated
learning

0p + 2c + 0s Zkouška 6 Mgr. Slavomíra Klimszová (G: 100%, C: 50%)
Mgr. Michaela Trnová (C: 50%)

1 / LS A

Francouzský jazyk 1N 0p + 2c + 0s Zápočet 4 Mgr. Karel Střelec (C: 95%)
dr Jan Mlčoch (G: 100%, C: 5%)

1 / LS A

Německý jazyk 1N 0p + 2c + 0s Zápočet 4 Mgr. Michaela Trnová (G: 100%, C: 100%) 1 / LS A
Španělský jazyk 1N 0p + 2c + 0s Zápočet 4 dr Jan Mlčoch (G: 100%, C: 100%) 1 / LS A
Anglický akademický jazyk 2N 0p + 2c + 0s Zkouška 4 Mgr. Michaela Trnová (C: 30%)

Mgr. Slavomíra Klimszová (C: 30%)
Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D. (G: 100%, C: 40%)

2 / ZS A

Francouzský jazyk 2N 0p + 2c + 0s Zkouška 4 Mgr. Karel Střelec (C: 95%)
dr Jan Mlčoch (G: 100%, C: 5%)

2 / ZS A

Německý jazyk 2N 0p + 2c + 0s Zkouška 4 Mgr. Michaela Trnová (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
Presentation skills for teachers 0p + 2c + 0s Zkouška 6 Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
Španělský jazyk 2N 0p + 2c + 0s Zkouška 4 dr Jan Mlčoch (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
Mobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž 0p + 30c + 0s Zápočet 5 Mgr. Slavomíra Klimszová (G: 100%, C: 100%) / A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
0 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška ve studijním programu Učitelství pro střední školy se skládá ze čtyř částí:A
1. Státní závěrečná zkouška z prvního studijního oboru s didaktikou (Specializace 1).A
2. Státní závěrečná zkouška z druhého studijního oboru s didaktikou (Specializace 2).A
3. Státní závěrečná zkouška z Pedagogiky a psychologie.A
4. Obhajoba diplomové práce.A
A
Obsah SZZ a tematická zadání diplomových prací ve studijním programu Učitelství pro střední školy korespondují s cíli a obsahem vyučovaných studijních předmětů.
Jsou založeny na obsahu základních teoretických předmětů (ZT) a dalších předmětů profilujícího základu studia (PZ). A
A
Státní závěrečná zkouška z Pedagogiky a psychologie je zaměřená do tří oblastí:A
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a) Procesuální a obsahové základy výuky: zkušební okruhy vycházejí zejména z učiva předmětů Obecná didaktika, Kurikulum, Management třídy a školy a Strategie
výuky;A
b) Psychologické základy učení, vč. učení žáků/studentů s psychickými poruchami: zkušební okruhy vycházejí zejména z učiva předmětů Pedagogická psychologie a
Základy psychopatologie dětí a mladistvých;A
c) Inkluzivní vzdělávání: zkušební okruhy vycházejí zejména z učiva předmětů Inkluzivní speciální pedagogika a Náročné situace ve škole.A
A
Diplomovou práci si student Učitelství pro střední školy zadává buďto v rámci jedné nebo druhé specializace, nebo v rámci pedagogicko-psychologického základu studia
na Katedře pedagogiky a andragogiky, Katedře pedagogické a školní psychologie, Katedře sociální pedagogiky, příp. Katedře speciální pedagogiky PdF OU. Diplomová
práce ověřuje schopnost studenta používat osvojené znalosti a dovednosti při řešení odborných teoretických i praktických problémů. Při zpracování diplomové práce se
student opírá mj. o poznatky a zpětnou vazbu, které získal v Seminářích k diplomové práci 1 a 2.A
Další studijní povinnosti
V navazujícím magisterském studiu se v rámci společného pedagogicko-psychologického základu studenti účastní hospitačních praxí v rámci předmětu Obecná
didaktika. Předmět poskytuje propojení teoretických poznatků získaných na přednáškách a diskutovaných v seminářích s přímým pozorováním vyučovacích hodin ve
vybraných středních školách. Cílem je osvojení si základních didaktických kategorií a jejich reflexe ve výukové praxi, která nabízí vysvětlení, zdůvodnění a konkrétní
praktické rady pro učitelovo projektování a realizaci vlastní učební jednotky. Provedená pozorování student individuálně dokumentuje a následně analyzuje v
hospitačních protokolech.A
A
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí PdF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu studované aprobace na různých typech středních škol a tyto náslechy
podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou portfolia.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu studované aprobace (pod vedením učitelů) na vybraném druhu středních škol. Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede si portfolio. A
A
3) Souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.A
A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrhy nových témat kvalifikačních prací:A
1. Učitelé a inkluzivní vzdělávání v podmínkách českých školA
2. Protektivní a rizikové faktory adolescentů s rizikovým chovánímA
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3. Analýza vizuálních komponentů učebnic s ohledem na jejich funkčnost v učebnicích vybraného předmětuA
4. Aktuální problémy a tendence školního hodnocení ve vybraných evropských zemíchA
5. Učitel v obtížných pedagogických situacíchA
A
Obhájené kvalifikační práce:A
1. Analýza učebnic fyziky z hlediska genderu (Rusková Tereza - DP, 2016, VP: Sikorová Zuzana)A
2. Hodnocení žáků ve výuce výtvarné výchovy (Brázdová Romana - DP, 2017, VP: Prokešová Miriam)A
3. Motivace žáků ZŠ ve výuce cizích jazyků (Grygarčíková Pavla - DP, 2017, VP: Matějíček Rozsypalová Martina)A
4. Tvorba multimediálního výukového prostředku (videa) v předmětu geografie (Petrskovský Lukáš, 2017, VP: Červenková Iva)A
A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Anglický jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Anglický jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Vybrané kapitoly z britské literatury 0p + 0c + 2s Zkouška 4 doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (G: 100%, S: 50%)
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D. (S: 50%)

1 / ZS ZT

Vývoj jazyka 1p + 0c + 1s Zkouška 4 doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Analýza diskursu pro učitele 0p + 0c + 2s Zkouška 4 Mgr. Renata Tomášková, Dr. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ
Didaktika anglického jazyka 1 1p + 0c + 1s Zápočet 3 Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (G: 100%, P:

100%, S: 100%)
1 / LS PZ

Průběžná pedagogická praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

1 / LS PZ

Vybrané kapitoly z americké literatury 0p + 0c + 2s Zkouška 4 doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (G: 100%, S:
100%)

1 / LS PZ

Didaktika anglického jazyka 2 1p + 0c + 1s Zkouška 5 Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná pedagogická praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Výuka angličtiny jako lingua franca 0p + 0c + 2s Zkouška 5 Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. (G: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Souvislá pedagogická praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro specializaci Anglický jazyk:A
A
Státní závěrečná zkouška sestává ze tři částí:A
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1. lingvistická,A
2. literárně kulturní,A
3. oborově didaktická. A
A
Požadavky ke zkoušce vycházejí z obsahu a rozsahu lingvistických, didaktických, literárních a kulturních disciplín navazujícího magisterského studia. Zkouška je
rovněž vedena v anglickém jazyce. Součástí zkoušky je odborná diskuse nad portfoliem plánů výuky, které si student vedl na souvislé pedagogické praxi a z něhož
metodik před přípravou na zkoušku vybere jeden plán, který bude předmětem rozboru. A
Ke zkoušce student předloží seznam četby britské (30 knižních titulů) a americké (30 knižních titulů) beletrie, seznam přečtené odborné literatury lingvistické a seznam
prostudované odborné literatury didaktické, z nichž zkoušející před přípravou na zkoušku vybere položky vztahující se k vybranému okruhu. Plány výuky student
odevzdává metodikovi v elektronické podobě společně s hodnocením cvičného učitele pro získání zápočtu ze souvislé pedagogické praxe. K ústní zkoušce student připraví
výukové plány v materiálové podobě jako kompletní portfolio.A
Podrobně tematické okruhy jednotlivých částí SZZ mají studenti k dispozici na Portále OU. A
A
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Praxe (v rozsahu 6 hodin na středních školách a 6 hodin následné analýzy) je zaměřena jednak na rozvíjení pozorovacích dovedností, jednak na rozvíjení tzv. soft
skills, tj. komunikativních dovedností a schopností, schopnosti empatie a zejména schopnosti poskytnout efektivním způsobem zpětnou vazbu. Studenti zaujmou roli
pozorovatele a v průběhu hodiny pořizují její písemný záznam dle instrukcí (na předpřipraveném formuláři). Po každé náslechové hodině následuje její analýza a
evaluace, a to za účasti metodika i modelového učitele. A
V průběhu praxe se student seznámí s očekávanými výstupy z RVP pro anglický jazyk na střední škole, se školní a třídní dokumentací a s obsahem a formou
připravované standardizované maturitní zkoušky, dále si student vede tzv. pedagogický deník, ve kterém zpracuje nejméně 5 náslechů v anglickém jazyce. A
A
2) Průběžná praxe 2A
Cílem druhého semestru praxe je vytvořit studentovi optimální podmínky pro to, aby získal pozitivní zkušenosti z vlastního výstupu před konkrétní třídou. Náplní
praxe jsou výstupy v reálné třídě s následným sebehodnocením, rozborem a zpětnou vazbou v rozsahu 6 cvičných hodin na středních školách (podle počtu studentů
20-45 minut výuky) a 6 hodin následné analýzy. Součástí praxe je prohlubování studentovy dovednosti zpracovat kvalitní přípravu na vyučování a dále rozvíjení jeho
dovednosti sebereflexe a sebehodnocení. Očekává se, že ostatní studenti zaujmou opět roli pozorovatele, který bude kompetentní poskytnout zpětnou vazbu, a to včetně
návrhů a doporučení založených na znalostech získaných na seminářích didaktiky a z doporučené odborné literatury.A
V průběhu praxe si student připraví vlastní podkladové materiály, zúčastní se rozboru vlastní hodiny a dalších nejméně 4 náslechových hodin u svých kolegů A
A
3) Souvislá praxeA
Hlavním cílem souvislé praxe je umožnit studentům v návaznosti na předchozí průběžné praxe poznávat prostředí a podmínky školního života v jeho komplexnosti,
adaptovat se na každodenní pracovní zátěž a participovat na všech profesních činnostech učitelů angličtiny. A
Studenti se ve vybraných třídách plně zapojují do školního či mimoškolního života, asistují vedoucímu učiteli praxe při všech profesních činnostech (včetně mimo
vyučovacích a mimoškolních aktivit); pracují se všemi formami pedagogické dokumentace apod., hospitují ve výuce, konzultují s vedoucím učitelem praxe postupy
plánování, realizace a hodnocení vlastních vyučovacích pokusů.A
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Student realizuje praxi na zvolené střední škole pod vedením vedoucího učitele praxe. Dle poznatků získaných v rámci předchozích průběžných praxí, konzultací s
vedoucím učitelem praxe a metodikem a dle instrukcí zpracovaných v dokumentu Souvislá praxe - metodické a organizační pokyny zpracovává portfolio sestávající z
minimálně 20 reflektovaných výstupů. Součástí portfolia je hodnocení praxe studenta vedoucím učitelem praxe. A
V průběhu praxe stuýdent musí realizovat minimálně 20 reflektovaných samostatných výstupů, zpracovat portfolia v elektronické podobě, absolvovat konzultace (přímá
či korespondenční) a závěrečný pohovor s oborovým didaktikem.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
Common pronunciation problems of Czech teachers of EnglishA
Positive and negative motivation in English Language TeachingA
Selection of English textbooks with regard to FEP (RVP) and SEP (ŠVP)A
A
Nová témata VŠKP:A
Práce s chybou ve výuce angličtinyA
Srovnávací analýza učebnic anglického jazyka pro nižší stupeň osmiletých gymnáziíA
Konstruktivismus ve výuce AJA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Biologie - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Didaktika biologie 1 2p + 0c + 0s Zápočet 3 Mgr. Milan Koch, Ph.D. (P: 20%)
Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. (G: 100%, P:
80%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 1s Zápočet 2 RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (G: 100%, C: 100%,
S: 100%)

1 / LS PZ

Středoškolská biologie 1 2p + 0c + 0s Zkouška 2 Mgr. Milan Koch, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / LS PZ
Didaktika biologie 2 0p + 2c + 2s Zápočet 5 Mgr. Milan Koch, Ph.D. (C: 100%, S: 20%)

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. (G: 100%, C:
100%, S: 80%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 1s Zápočet 3 RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (G: 100%, C: 100%,
S: 100%)

2 / ZS PZ

Středoškolská biologie 2 3p + 0c + 0s Zkouška 3 Mgr. Milan Koch, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 2 / ZS PZ
Ochrana přírody (přednáška) 2p + 0c + 0s Zkouška 3 doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 2 / LS ZT
Ochrana přírody (seminář) 0p + 0c + 1s Zápočet 2 doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ
Souvislá profesní praxe 0p + 4c + 0s Zápočet 5 RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Oborově-odborné předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Bezobratlí ČR 2p + 0c + 0s Zápočet 4 doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (P: 100%, S: 10%)
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. (P: 100%, S: 30%)
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 30%)
doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. (P: 100%, S: 10%)
RNDr. Ivona Horká, Ph.D. (S: 10%)

1 / ZS PZ

Evoluční a populační ekologie 2p + 2c + 0s Zkouška 6 doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

1 / ZS ZT
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Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
Vegetace ČR 2p + 2c + 0s Zkouška 6 Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,

C: 100%)
1 / ZS PZ

Genetika (cvičení malé) 0p + 0c + 1s Zápočet 1 Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ
Genetika (přednáška) 2p + 0c + 0s Zkouška 3 prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (G:

100%, P: 100%)
1 / LS ZT

Molekulární biologie (cvičení malé) 0p + 1c + 0s Zápočet 1 Mgr. Jiří Červeň (C: 50%)
doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)

1 / LS PZ

Molekulární biologie (přednáška) 2p + 0c + 0s Zkouška 3 doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

1 / LS ZT

Obratlovci ČR 1p + 1c + 0s Zápočet 4 doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. (P: 0%, C: 20%)
RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (G: 100%, P: 50%,
C: 30%)
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. (P: 50%, C: 50%)

1 / LS PZ

Etologie 2p + 0c + 0s Zápočet 4 RNDr. Jan Pluháček, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 2 / ZS PZ
Planeta Země pro obor biologie 2p + 0c + 0s Zkouška 4 doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. (G: 100%, P:

50%)
RNDr. Jan Lenart, Ph.D. (P: 50%)

2 / ZS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
11 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část SZZ Biologie s didaktikou:A
A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Oborová didaktika (didaktika biologie),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
- Biologie.A
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A
Část SZZ Biologie s didaktikou navazuje na všechny povinné předměty profilujícího základu, které jsou součásti studijní plánu specializace Biologie. Obsahově pokrývá
páteřní biologické disciplíny: molekulární a buněčná biologie; genetika a genomika; základy mikrobiologie; biodiverzita, systematika a fylogeneze protistů a hub, rostlin,
bezobratlých a obratlovců; biologie člověka a antropologie; fyziologie rostlin, živočichů a člověka; evoluční biologie, ekologie a ochrana přírody.A
Student musí u části SZZ Biologie s didaktikou prokázat odpovídající teoretické znalosti dané biologické disciplíny a současně osvojení vědomostí, dovedností a návyků z
oborové didaktiky s návazností na učivo biologie střední školy.A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tematických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
Pro řádné ukončení navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ musí student získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu zvolené
specializace a úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku. Musí také absolvovat průběžnou a souvislou profesní praxi, která je realizována ve třech semestrech
na různých druzích SŠ a částečně i na 2. st. ZŠ, jelikož dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese
učitele biologie (přírodopisu) pro všechny druhy středních škol a pro 2. st. základních škol. Výběr škol, na kterých jsou realizovány průběžné pedagogické praxe, je v
kompetenci garanta předmětu. Je však kladen důraz na to, aby se studenti v rámci průběžných praxí seznámili s co největším spektrem různých druhů škol.A
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se
aktivně účastní náslechů na školách v hodinách biologie (přírodopisu). Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací
proces žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. Student musí
absolvovat minimálně 5 náslechových dnů s rozbory, reflexi praxí a zúčastnit se závěrečného vyhodnocení průběžné praxe.A
V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny biologie (přírodopisu). Díky vlastním
výstupům a jejich následným rozborům získávají praktické zkušenosti práce s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti
projektovat, realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů. Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje
edukační prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků biologii (přírodopisu). Celkem musí student odučit minimálně
2 vyučovací hodiny, což je spojeno s úzkou součinností s cvičným učitelem - náslech, příprava na vyučovací jednotky a rozbor odučených hodin, přičemž též student
aktivně sleduje výkony ostatních studentů v malé skupince, do nichž budou studenti před zahájením praxe rozděleni. Každá skupinka bude mít přiděleného jednoho
cvičného učitele. Dále je nutné se zúčastnit závěrečného vyhodnocení průběžné praxe s oborovým didaktikem.A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jež následuje po každém
náslechu i výstupu. Těchto rozborů se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, čímž opět získávají zkušenost s různými přístupy
k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých kolegů. A
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i
výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy. Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin biologie a
podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé praxe.A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
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Návrhy pracíA
* Vlivy změn klimatu na flóru a vegetaci modelového území CHKO Beskydy, ČR A
* Molekulární fylogeneze a systematika vybraných taxonů infrařádu Bibionomorpha (Diptera)A
* Betadiverzita a potravní specializace minujícího hmyzu v temperátním lesním ekosystémuA
A
Obhájené práceA
* Krajinná genetika jelenovitých v západních Karpatech a okolíA
* Praktická cvičení v biologickém vzdělávání žáků SŠA
* Souhrnné antropologické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z raně středověkého pohřebiště z Dolního náměstí v OlomouciA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Český jazyk a literatura - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Dějiny lingvistiky 1p + 0c + 0s Zápočet 2 doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

1 / ZS ZT

Starší česká literatura 1 1p + 0c + 1s Zápočet 2 Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (S: 40%)
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 60%)

1 / ZS ZT

Didaktika českého jazyka a literatury 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (S: 30%)
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (G: 100%, S: 40%)
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (S: 30%)

1 / LS PZ

Lingvistické přístupy k analýze
literárního textu

0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Michal Místecký, Ph.D. (S: 20%)
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (G: 100%, S:
40%)
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (S: 20%)
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. (S: 20%)

1 / LS PZ

Průběžná praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (C: 30%)
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (C: 30%)
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (G: 100%, C: 40%)

1 / LS PZ

Starší česká literatura 2 1p + 0c + 1s Zápočet 2 Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (S: 40%)
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 60%)

1 / LS ZT

Základy praxe pro učitele českého
jazyka

0p + 0c + 2s Zápočet 2 Mgr. Zuzana Medveďová (G: 100%, S: 50%)
Mgr. Libor Magdoň (S: 50%)

1 / LS PZ

Didaktika českého jazyka a literatury 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (S: 30%)
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (G: 100%, S: 40%)
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (S: 30%)

2 / ZS PZ

Kapitoly ze světové literatury 2 2p + 0c + 2s Zápočet 4 doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (C: 30%)
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (G: 100%, C: 40%)
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (C: 30%)

2 / ZS PZ
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Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
Tvořivý přístup k literárnímu
vzdělávání

0p + 0c + 1s Zápočet 3 prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. ()
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. (G: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Vývoj myšlení o spisovné češtině 1p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Tereza Klemensová (S: 100%)
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

2 / ZS ZT

Souvislá praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 2 PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ
Souvislá praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 3 Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Český jazyk a literaturaA
A
Zkouška je tvořena třemi částmi:A
- jazykovou, A
- literárně historickou,A
- oborově didaktickou.A
V každé části si student losuje po dvou tématech: to mu má jednak poskytnout dostatečný prostor k představení nabytých znalostí a dovedností, jednak umožnit komisi
získání adekvátní představy o jím dosažené úrovni oborových a oborově didaktických kompetencí.A
V jazykové části si student volí ze dvou tematických oblastí: Dějin českého jazyka a jazykovědy ve světovém kontextu (12 okruhů) a Současné jazykovědy (12 okruhů).
Vylosovanými okruhy jsou vymezeny obecné rámce pro zadávání konkrétních otázek, jež se budou ve svých specifikacích opírat o seznam přečtené odborné oborové
literatury. Student povinně předloží seznam přečtené odborné literatury (min. 20 položek zahrnující odborné studie, články či monografie). Nedílnou součástí zkoušky je
otázka na odbornou literaturu předmětu, včetně orientace v nejnovější knižní a časopisecké produkci.A
V literárně historické části si student volí ze dvou tematických oblastí: Starší české literatury do konce 19. stol. (14 okruhů) a Moderní a současné české literatury
(14 okruhů). Okruhy jsou koncipovány tak, aby vedly k celostnímu vnímání dějin české literatury (v kontextu literatury světové), k porozumění hlavním vývojovým
tendencím, historickým mezníkům, klíčovým osobnostem a dílům v souladu s potřebami středoškolské praxe. A
Cílem oborově didaktické části zkoušky je získat rámcovou představu o potenciálu studenta jako středoškolského učitele předmětu. Proto probíhá v teoreticko-praktické
rovině: v obou složkách, jazykové i literární, si student volí po jednom tématu a na konkrétním příkladu demonstruje svou připravenost učit. Podkladem pro losování
z jazykové oblasti bude individuálně zpracované portfolio tvořené 20 tématy (vybrané problémy z jazykovědy se zřetelem k praktické výuce). Podkladem pro losování z
literární oblasti bude individuálně zpracované portfolio tvořené 25 beletristickými tituly (po 5 z každého období české literatury a 5 ze světové literatury), v němž bude
přibližně stejným dílem zastoupena poezie s dramatem a próza. Každé téma/každý titul budou zpracovány do podoby výukového materiálu, jenž student jako jeho autor
představí a obhájí. A
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A
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách.A
1) průběžná praxe 1A
Praxe navazuje na předchozí teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a obecné didaktice a koresponduje se souběžně získávanými kompetencemi
z oborové didaktiky. Má podobu série náslechů u vybraných učitelů českého jazyka a literatury na různých typech středních škol (gymnázium, SOŠ). Každý náslech
následuje rozbor hodiny, jehož se účastní praktik s oborovým didaktikem. Studenti získávají přehled o různorodosti kantorských osobností a jejich přístupů, učí
se pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat jednotlivé učitele. Získané podněty představují východisko společného hodnotícího rozborového
semináře.A
Student absolvuje předepsaný počet (podle situace 5?6) náslechů, aktivně se zapojuje do následných rozborů, průběžně zpracovává písemné reflexe zhlédnutých
vyučovacích hodin a vypracuje závěrečné srovnání a hodnocení.A
A
2) průběžná praxe 2A
Praxe spočívá v úspěšné realizaci nejméně jednoho samostatného výstupu, tj. v odučení hodiny českého jazyka a literatury na střední škole pod vedením vybraného
učitele. Výstup je následován rozborem, jehož se účastní praktik, didaktik, vystupující student a jeho spolužáci, kteří tím získávají zkušenost s různými přístupy k
prezentaci vybraných témat a zároveň se učí reflektovat a kriticky posuzovat pokusy svých kolegů. Praktikantovi poskytují zpětnou vazbu rovněž středoškolští studenti,
kteří k absolvované hodině vyplňují evaluační dotazník. Získané podněty představují východisko společného hodnotícího rozborového semináře.A
Vystupující student svůj výstup zodpovědně připravuje (což zahrnuje domluvu s cvičným učitelem, přípravu hodiny a její konzultaci s didaktikem, vytvoření evaluačního
dotazníku), úspěšně jej absolvuje, absolvuje rozbor odučené hodiny a následně vytváří její písemnou reflexi podporující kritický pohled na vlastní výkon.A
Ostatní studenti sledují výstupy svých kolegů a zapojují se do následných rozborů. Na závěr vypracovávají písemnou reflexi celkového průběhu praxe. A
A
3) souvislá praxeA
Souvislou praxi zahrnující minimálně 20 vyučovacích hodin českého jazyka a literatury si student domlouvá sám, většinou na střední škole, kde studoval nebo kam by
rád nastoupil. Vítána je přitom varianta, že větší část praxe proběhne na střední škole, menší část pak na škole základní, vzhledem k organizační náročnosti však tuto
kombinaci volí pouze menšina studentů. A
požadavky na studentaA
Student zasláním rozvrhu umožňuje návštěvu didaktiků ve své výuce. Studenti po skončení praxe odevzdávají přípravy na vyučovací hodiny a hodnocení cvičného
učitele. Vlastní působení student průběžně reflektuje formou pedagogického deníku, po ukončení praxe pak vypracovává celkovou sebereflexi, jež zahrnuje i výsledky
evaluace. Získané podněty představují východisko společného hodnotícího rozborového semináře.A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1) Komunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro SŠ A
2) Lexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro SŠA
3) Ortografie v učebnicích českého jazyka pro SŠA
4) Obraz dějin české literatury 19. století v středoškolských učebnicích literaturyA
A
Návrhy témat VŠKP:A
1) Spisovatel jako literární / filmová postava a využití fenoménu "druhého života" ve výuceA
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2) Film ve výuce literatury (práce s filmovými adaptacemi vybraných literárních děl)A
3) Literární obraz vybraného období jako zdroj historického poznáníA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Dějepis - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Dějepis - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Aktuální problémy moderních dějin 1p + 1c + 0s Zkouška 3 prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (C: 50%)

1 / ZS ZT

Jak učit dějiny středověku a novověku 0p + 1c + 0s Zápočet 2 doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (G: 100%) 1 / ZS PZ
Dějiny materiální a duchovní kultury 1 1p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (G: 100%, P:

50%, S: 50%)
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. (P: 50%, S: 50%)

1 / LS ZT

Didaktika dějepisu 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (G: 100%, C:
100%)

1 / LS PZ

Jak učit dějiny 19. a 20. století 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (G: 100%) 1 / LS PZ
Průběžná ped. praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (G: 100%, C:

100%)
1 / LS PZ

Dějiny každodenosti 19. a 20. st. 1p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (G: 100%,
P: 100%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Dějiny materiální a duchovní kultury 2 1p + 0c + 1s Zkouška 5 Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (P: 50%, S: 50%)
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (G: 100%,
P: 50%, S: 50%)

2 / ZS ZT

Didaktika dějepisu 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (G: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Průběžná ped. praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (G: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Souvislá ped. praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (G: 100%, C:
100%)

2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
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Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Dějepis.A
A
Státní závěrečná zkouška sestává ze tří disciplín, jejichž obsah vychází z náplně povinných předmětů magisterského studia oboru historie. Didaktika dějepisu je
zaměřena přímo na způsobilost vyučovat historii na středních školách, ale i u dalších dvou disciplín bude zohledněna jejich didaktická dimenze, tedy způsob prezentace
tematiky ve školní výuce. A
A
Dějiny materiální a duchovní kulturyA
1. Vymezení pojmu kultura z pohledu kulturních dějin a kulturní antropologieA
2. Evropská středověká kulturaA
3. Renezanční a raně novověká společnost: proměny životního stylu šlechty, měšťanské a venkovské společnostiA
4. Umění doby renesance A
5. Proměny každodenního života novověké společnosti 16.?18. stoletíA
6. Barokní uměníA
7. Kultura osvícenstvíA
8. Proces modernizace a globalizace světaA
9. Kultura každodenního života v dlouhém 19. stoletíA
10. Moderní umění a jeho role ve společnostiA
11. Kultura každodennosti 20. století: společnost masového konzumu, industriální a postindustriální ? postmoderní společnostA
A
Aktuální problémy moderních dějin:A
1. Obyvatelstvo v 19. století: demografická revoluce, migrace, urbanizaceA
2. Hlavní rysy ekonomického vývoje v 19. stoletíA
3. Vývoj volebního práva v 19. století, vývoj ústavnostiA
4. Národnostní otázka v 19. století. Národní státy a mnohonárodnostní impéria. Nacionalismus jako integrační ideologieA
5. Role a funkce vzdělání v dlouhém 19. stoletíA
6. Židé v Evropě v 19. století: mezi emancipací a antisemitismemA
7. Nemoc a zdraví: zrození moderní veřejné zdravotní péče. My a naši chudí: zrození sociální péčeA
8. Krajina a životní prostředí, turistika a cestování. Tělo, duše, sportA
9. Proměna agrární společnosti v industriální, rovnost a nerovnost ve společnostiA
10. Zlatý věk spolkové činnosti. Limity spolčování v éře totalitních režimů. Spolkové činnosti na počátku 21. stoletíA
11. Slavnosti: proměny festivit (církevní, občanské společnosti, totalitárních režimů)A
12. Náboženství ve 20. století. Pacem in terris, ekumenické cesty. Kolonie jako oblasti k ?exportu sekularizace? a ?importu kultur?. Islámský fundamentalismus, export
terorismuA
13. Věk extrémů aneb sekularizované 20. století plné obětí. Světové války. Sociální experimenty fašismu, komunismu, nacismu. Holocaust, gulagy, kulturní revoluce v
Číně, genocidyA
14. Svět globalizace a její důsledky. Ekonomické krize, ropný šok. Ekonomická reakce -neoliberalismus (?thatcherismus?) a svobodná ruka trhu. Ekologická reakce,
přelidnění světaA
15. Sexuální revoluce. Hnutí mládeže přelomu 60. a 70. let, hnutí hippies, druhý demografický přechod, rozpad rodiny, opožděná reakce v postsovětském světěA
A
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A
Didaktika dějepisu:A
1. Didaktika dějepisu jako vědní disciplínaA
2. Historie dějepisného vyučování v kontextu základních školských zákonů (1774-2004)A
3. Kurikulum, učebnice dějepisu, základní edukační médiumA
4. Formy, respektive organizační formy dějepisného vyučování, projektové vyučování, interdisciplinární vazbyA
5. Didaktická analýza učiva, příprava na vyučování dějepisuA
6. Metody dějepisného vyučování a jejich využití v dějepisném vyučováníA
7. Typy zkoušení, klasifikace dějepisných znalostí a dovedností, didaktické testyA
8. Textové vyučovací prostředky, písemný pramen ve výuce dějepisu, využití populárně naučné a krásné literatury ve výuce dějepisuA
9. Ikonografické prameny jako moderní edukační média, fotografie, karikatura a plakát jako historický pramen ve výuce dějepisuA
10. Auditivní a audiovizuální didaktické prostředky. Nabídka výukových materiálůA
11. Grafické vyučovací prostředky v dějepisné výuceA
12. Regionální dějiny v dějepisném vyučováníA
13. Gender, historie dětství a možnosti využití této tematiky v dějepisném vyučováníA
14. Historické vědomí a historická kultura. Stereotypy a dějepisné vyučováníA
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách, popř. na 2 stupni ZŠ.A
A
1) průběžná praxe 1A
Průběžné praxe mohou mít podobu náslechů u vybraných praktiků na různých typech středních škol (gymnázium, SOŠ), díky čemuž studenti získávají přehled o
různorodosti kantorských osobností a jejich přístupů, na což v dalším semestru navazují samostatné výstupy ve výuce jednoho z těchto pedagogů. Jinou variantu
představuje realizace výstupů v obou semestrech s předpokladem, že každý student dostatečně poznal různé vyučovací styly v rámci náplně obecné didaktiky, a to i
v předmětech své aprobace. V současné době se přikláníme ke druhé alternativě, jelikož zvládnutí konkrétních vyučovacích situací, využití učebních metod a práce s
různými druhy edukačních médií jsou současně nacvičovány v semináři oborové didaktiky. A
Každý náslech i výstup je následován rozborem, jehož se účastní praktik s oborovým didaktikem, vystupující student a jeho spolužáci, čímž opět získávají zkušenost s
různými přístupy k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých kolegů. A
Studentům doporučujeme vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, požadujeme zpětnou písemnou sebereflexi podporující kritický pohled na sebe
sama. Osvědčila se také možnost natáčení studentských výstupů, která navíc umožňuje sebereflexi jazykové a nonverbální úrovně komunikace studenta a lepší přehled
o reakcích třídy. Studenti mají k dispozici záznamy vlastních výstupů, na základě souhlasu svých kolegů mohou čerpat i ze záznamů jejich pokusů. Pedagog nesmí bez
souhlasu natáčených studentů jejich výstupy využívat v semináři, ale můžeme s nimi pracovat v rámci odborného výzkumu, stejně jako doktorandi oboru Didaktika
dějepisu. A
A
2) průběžná praxe 2A
Samostatné výstupy studentů ve výuce jednoho z učitelů praxe, podle počtu studentů v seminární skupině je možné realizovat dva výstupy, každý na jiném typu střední
školy. A
Každý výstup je následován rozborem, jehož se účastní praktik s oborovým didaktikem, vystupující student a jeho spolužáci, čímž opět získávají zkušenost s různými
přístupy k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých kolegů. A
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Studentům doporučujeme vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, požadujeme zpětnou písemnou sebereflexi podporující kritický pohled na sebe
sama. Osvědčila se také možnost natáčení studentských výstupů, která navíc umožňuje sebereflexi jazykové a nonverbální úrovně komunikace studenta a lepší přehled
o reakcích třídy. Studenti mají k dispozici záznamy vlastních výstupů, na základě souhlasu svých kolegů mohou čerpat i ze záznamů jejich pokusů. Pedagog nesmí bez
souhlasu natáčených studentů jejich výstupy využívat v semináři, ale můžeme s nimi pracovat v rámci odborného výzkumu, stejně jako doktorandi oboru Didaktika
dějepisu.A
A
3) souvislá praxeA
Souvislou praxi si student domlouvá sám, většinou na středních školách, kde studoval nebo kam by rád nastoupil. Vítána je přitom varianta, že větší část praxe
proběhne na střední škole, menší část pak na škole základní, vzhledem k organizační náročnosti ji však volí pouze menšina studentů. Od studentů oboroví didaktici
vyžadují pořizování písemných příprav na vyučovací hodiny, případně využité powerpointové prezentace, sestavené didaktické testy, hodnocení cvičného učitele a
sebereflexi působení na škole a podněty pro zkvalitňování výuky oborových didaktik.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1) Využití map v dějepisném vyučováníA
2) Obraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jejich srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německýchA
3) Obraz období normalizace v dobových televizních seriálechA
A
Návrhy témat VŠKP:A
1) Dějiny sportu na stránkách českých dějepisných učebnic A
2) Využití dokumentárního filmu ve výuce dějepisu na středních školách Moravsko-slezského krajeA
3) Výzkum vědomostí středoškoláků z vybrané oblasti moderních dějinA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Dějiny výtvarné kultury - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Památková edukace a komunikace 0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

1 / ZS PZ

Vybrané kapitoly z dějin výtvarné
kultury

2p + 0c + 0s Zkouška 3 PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (G: 100%, P:
50%)
Mgr. Tomáš Koudela (P: 50%)

1 / ZS PZ

Didaktické prostředky v procesu výuky
dějin výtvarné kultury

1p + 0c + 1s Zápočet 2 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

1 / LS PZ

Didaktika dějin výtvarné kultury 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, S: 50%)
PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (S: 50%)

1 / LS PZ

Průběžná praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Publicita průmyslového dědictví 1p + 0c + 1s Zápočet 5 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,

S: 100%)
1 / LS PZ

Současné teorie umění a interpretace 2p + 0c + 1s Zkouška 4 PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (P: 50%, S: 50%)
prof. PhDr. Pavel Zatloukal (G: 100%, P: 50%)
Mgr. Tomáš Koudela (S: 50%)

1 / LS ZT

Dějiny architektury 1 2p + 0c + 0s Zápočet 4 PhDr. Jiří Jung, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 2 / ZS PZ
Didaktika dějin výtvarné kultury 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (S: 50%)

PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (S: 50%)
2 / ZS PZ

Průběžná praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Souvislá praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Dějiny výtvarné kulturyA
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A
Zkoušená problematika okruhu dějin výtvarné kultury zahrnuje období od starověku do současnosti a je rozdělena do celků odpovídajících běžnému chronologickému
členění. Student prokazuje schopnost charakterizovat jednotlivé umělecké epochy a styly, rozlišovat jejich regionální specifika a znalost nejdůležitějších představitelů
jednotlivých směrů. A
Oborově didaktická část zahrnuje témata od obsahů, cílů a podmínek vzdělávání po didaktické prostředky ve výuce k problematice spolupráce odborných kulturních
institucí a středních škol. Problematika je v několika otázkách rozšířena o regionální téma - průmyslové dědictví (např. otázka Participativní pedagogika a autentické
učení v procesu výuky dějin výtvarné kultury: specifika, úskalí a možnosti participativní pedagogiky a autentického učení v prostředí muzeí, galerií a kulturního
dědictví včetně kulturních památek technického charakteru).
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách.A
1) průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu Dějiny výtvarné kultury, Dějiny výtvarného umění nebo Kulturní
dějiny na různých typech středních škol a tyto náslechy podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou deníku praxe.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu Dějiny výtvarné kultury, Kulturní dějiny nebo Dějiny výtvarného umění (pod vedením
učitelů) na vybraném druhu středních škol (1 samostatný výstup a 5 náslechů včetně rozboru). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické
dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben
důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede
si deník praxe.A
A
3) souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Tato specializace nebyla dosud realizována.A
A
Návrhy témat VŠKP:A
1) Dílo Valentina Držkovice jako didaktický prostředek ve výuce dějin výtvarné kultury.A
2) Kamenouhelný důl Michal v Ostravě ? Michálkovicích jako didaktický prostředek ve výuce dějin výtvarné kultury.A
3) Regionální výtvarné umění v interdisciplinárních vazbách Problém motivace k poznávání kulturních obsahů zprostředkovaných zážitkovými aktivitami žáků ve věku
mladších a starších adolescentů v prostředí galerií výtvarného umění a kulturních památek. (Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum). A
4) Průniky psychodidaktických a ontodidaktických obsahů edukace dějin výtvarné kultury na střední škole a kulturně-poznávacích obsahů nabízených výstavními a
vzdělávacími programy galeriemi výtvarných umění, muzeí a kulturními památkami v letech 1995 ? do současnosti. A
5) Role edukátora kulturních památek v reálných podmínkách vybrané kulturní destinace. A
A
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Praktická diplomová práce předpokládá samostatný návrh a vývoj didaktického prostředku pro proces výuky dějin výtvarné kultury, vycházející ze zvoleného zadání a
jeho následné ověření v praxi. Součástí praktické diplomové práce je teoretická část, která dané téma reflektuje v širších historicko-vývojových i současných vztazích,
technologických souvislostech i v návaznosti na možnosti pedagogické aplikace práce. Teoretická část je písemná, v rozsahu minimálně 30 stran, a musí odpovídat
normám kladeným na odbornou práci. Součástí bude audiovizuální záznam testování pomůcky a fotodokumentace procesu testování ve výuce.A
A
Teoretická diplomová práce předpokládá schopnost samostatného řešení zvolené problematiky s dílčím vědeckovýzkumným přínosem. Teoreticky zaměřené diplomové
práce mohou být orientovány do oblasti didaktiky dějin výtvarné kultury, včetně didaktického potenciálu průmyslového dědictví Témata monografického, soupisového
nebo přehledového charakteru nejsou lokálně omezena. Písemná část v rozsahu minimálně 60 stran.A
A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Francouzský jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Praktická cvičení z francouzštiny 1 0p + 2c + 0s Zápočet 2 Mgr. Geoffroy Yrieix Bletton (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS PZ
Vybrané problémy francouzské
morfosyntaxe 1

0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS PZ

Didaktika románských jazyků 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ
Francouzská literatura 18. a 19. století 0p + 0c + 2s Zkouška 3 Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. (G: 100%, S:

100%)
1 / LS PZ

Průběžná pedagogická praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Vybrané problémy francouzské
morfosyntaxe 2

0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ

Didaktika románských jazyků 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS PZ
Francouzská literatura 20. a 21. století 0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. (G: 100%, S:

100%)
2 / ZS PZ

Jazykové hry ve výuce cizích jazyků 0p + 0c + 1s Zápočet 3 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS PZ
Průběžná pedagogická praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Vývojové tendence současné
francouzštiny

1p + 0c + 1s Zkouška 2 Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (S: 100%)
doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D. (G: 100%, P: 100%)

2 / ZS ZT

Aktuální tendence ve výuce
francouzštiny

0p + 0c + 1s Zápočet 2 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / LS PZ

Souvislá pedagogická praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Francouzský jazyk.A
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A
Státní závěrečná zkouška ze specializace francouzský jazyk probíhá písemnou i ústní formou a skládá se z těchto částí:A
- Didaktika francouzštinyA
- Francouzský jazyk A
- Francouzská literatura A
Zkouška prověřuje komplexní znalosti studentů, získané za celé období magisterského studia, jejich schopnost samostatného výkladu příslušné problematiky. Při
hodnocení studenta se klade důraz také na schopnost využívání interdisciplinárních vztahů a schopnost použití osvojených znalostí a dovedností v praxi. A
Písemná část státní závěrečné zkoušky je zaměřena na samostatný písemný projev studenta ve francouzském jazyce na zadané odborné téma: rozsah 2-3 strany, časový
limit 120 minut, s použitím slovníků. V písemné části státní závěrečné zkoušky student prokáže, že je schopen samostatně napsat správně strukturovaný francouzský
text, umí jasně a přesně vyjadřovat své myšlenky a vztahy mezi myšlenkami v logicky uspořádaném souvislém textu, přičemž dodržuje konvence daného literárního
útvaru (úvaha, pojednání a podobně).A
Ústní část státní závěrečné zkoušky prověřuje komplexní znalosti a dovednosti studentů získané především v těchto předmětech studijního plánu:A
- Didaktika románských jazyků 1-2 A
- Jazykové hry ve výuce cizích jazykůA
- Aktuální tendence ve výuce francouzštiny Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe 1-2 A
- Vývojové tendence současné francouzštinyA
- Francouzská literatura 18. a 19. stoletíA
- Francouzská literatura 20. a 21. stoletíA
A
U ústní části státní závěrečné zkoušky student prokáže své znalosti v těchto oblastech: A
- v oblasti didaktické jde především o didaktiku francouzštiny jako cizího jazyka.A
- v oblasti jazykovědné jde především o morfosyntax a vývojové tendence současné francouzštiny. A
- v oblasti francouzské literatury student prokáže základní znalosti z teorie literatury a komplexní znalosti dějin francouzské literatury. A
A
Tematické okruhy z didaktiky francouzštinyA
1. Le Cadre européen commun de référence pour les langues. Les niveaux de compétence.A
2. Les méthodologies et approches de l?enseignement des langues I (traditionnelle, directe, audio-orale, structuro-globale audiovisuelle).A
3. Les méthodologies et approches de l?enseignement des langues II (communicative, fonctionnelle-notionnelle, actionnelle).A
4. L?oral : compréhension et expression orales (types d?exercices/niveaux). L?écrit : compréhension et expression écrites (types d?exercices/niveaux).A
5. L?enseignement/l?acquisition du lexique et de la grammaire.A
6. L?enseignement/l?acquisition de la prononciation. L?enseignement de la civilisation et de la culture.A
7. L?évaluation en classe de FLE.A
8. Les activités ludiques en classe de FLE (situer une activité, types d?activités).A
9. La comparaison des syst?mes éducatifs français et tch?que.A
10. L?enseignement du FLE en République tch?que. Les méthodes (manuels) de FLE actuelles. Le baccalauréat en FLE et les examens DELF/DALF.A
A
Tematické okruhy z francouzského jazykaA
1. Rectifications orthographiques du français.A
2. Le rôle et la place de l?Etat français dans la veille néologique : la Commission générale deA
terminologie et de néologie, l?Académie française, CNRS, etc.A
3. Altérations volontaires et accidentelles de la langue dans la communication de masseA
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Internet, texto, etc.A
4. Anglicismes et autres emprunts ? enrichissement et/ou menace de la globalisationA
communicationnelle pour le français.A
5. Les enjeux de la féminisation en cours.A
6. Les esp?ces de mots variables (substantif, adjectif, déterminat, pronom?).A
7. Les esp?ces de mots invariables (adverbe, onomatopée, préposition?).A
8. Le verbe (généralités, classement possible, catégories grammaticales?).A
9. La modalité et la temporalité (mode personnel, impersonnel?).A
10. Syntaxe de la phrase complexe (définition, classement possible, coordination, juxtaposition).A
A
Tematické okruhy z francouzské literaturyA
1. Le roman et la prose au XVIIIe si?cle.A
2. Le théâtre au XVIIIe si?cle. A
3. De la sensibilité préromantique au romantisme du XIXe si?cle.A
4. Le réalisme et le naturalisme.A
5. Le symbolisme, la décadence et les tendances fin-de-si?cle. A
6. Les avant-gardes.A
7. Le roman de l?entre-deux-guerres. Proust.A
8. L?existentialisme et le nouveau roman.A
9. Le théâtre ? de l?absurde ?.A
10. La littérature contemporaine.A
A
A
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách, popř. na 2 stupni ZŠ.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Studenti absolvují průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených základních a středních školách či víceletých gymnáziích. Realizují náslechy a drobné pedagogické
výstupy podle časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi
vlastních pedagogických výstupů v hodinách francouzského jazyka. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A
Studenti si podle pokynů didaktika vedou pedagogický deník, který je součástí závěrečné evaluace a ve kterém rozebírají a hodnotí jednotlivé náslechové hodiny. U
ústního pohovoru na konci semestru shrnou své postřehy z praxe.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách francouzského jazyka (ZŠ, SŠ, víceletá gymnázia) ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce
kolegů, aktivně se zapojí do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového
didaktika a cvičného učitele, konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. Průběžně se seznamují s chodem školy a
dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A
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Studenti si podle pokynů didaktika vedou pedagogický deník, který je součástí závěrečné evaluace a ve kterém rozebírají a hodnotí jednotlivé náslechové hodiny i vlastní
výuku. U ústního pohovoru na konci semestru shrnou své postřehy z praxe.A
A
3) Souvislá pedagogická praxeA
Studenti absolvují souvislou praxi v hodinách francouzského jazyka na základních a středních školách či víceletých gymnáziích ve stanovené době a časovém rozsahu.
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů v předmětu francouzský jazyk a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s
praxí, v písemné (případně elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí
strategii svého dalšího vzdělávání.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1) La dictée en classe de FLEA
2) Enseigner sur la Belgique en classe de FLEA
3) Lire pour mieux comprendre : comment aborder les textes littéraires et journalistiques en classe de FLEA
A
Návrhy témat VŠKP:A
1) A propos de la production écrite et son évaluation en classe de FLEA
2) Enseigner sur le Canada en classe de FLEA
3) Les activités phonétiques ludiques en classe de FLEA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Fyzika - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Teorie elektromagnetického pole 2p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Didaktika fyziky 1 2p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (G:
100%, P: 70%, S: 30%)
doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (P: 30%, S: 70%)

1 / LS ZT

Elektronika a měřící přístroje ve fyzice 2p + 0c + 0s Zápočet 3 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, P:
100%, C: 100%, S: 100%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, C:
100%)

1 / LS PZ

Školní pokusy 1 0p + 3c + 0s Zápočet 3 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, C:
100%)

1 / LS PZ

Didaktika fyziky 2 2p + 0c + 2s Zkouška 5 doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (G:
100%, P: 70%, S: 30%)
doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (P: 30%, S: 70%)

2 / ZS ZT

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Školní pokusy 2 0p + 3c + 0s Zápočet 2 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Souvislá profesní praxe 0p + 4c + 0s Zápočet 5 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, C:
100%)

2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Oborově-didaktické předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Tvorba testů a jejich vyhodnocování 1p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

1 / LS A

Práce s talenty v přírodních vědách a v
matematice

1p + 2c + 0s Zápočet 3 doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, C: 100%)

2 / ZS A
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Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
0 kreditů

Povinně volitelné předměty - Oborově-odborné povinně volitelné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Astronomie a astrofyzika 2p + 0c + 0s Zkouška 3 PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

1 / ZS PZ

Meteorologie a geofyzika 2p + 0c + 0s Zápočet 3 doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (G:
100%, P: 100%, S: 100%)

1 / ZS PZ

Elektřina a magnetismus v
experimentech

0p + 2c + 0s Zápočet 3 doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (G: 100%) 1 / LS PZ

Vybrané kapitoly moderní fyziky 2p + 0c + 0s Zápočet 3 Mgr. František Karlický, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

2 / ZS PZ

Optická spektroskopie 2 2p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (G: 100%, P:
70%, S: 70%)
Mgr. Václav Karlický, Ph.D. (P: 30%, S: 30%)

/ ZS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
8 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Fyzika s didaktikou:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Oborová didaktika (didaktika fyziky),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
- Fyzika.A
Část SZZ Fyzika s didaktikou navazuje na všechny povinné předměty profilujícího základu, které jsou součásti studijního plánu specializace Fyzika. Obsahově pokrývá
páteřní oblasti fyziky: mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika, atomová a jaderná fyzika, kvantová fyzika, speciální teorie relativity. A
Student musí u části SZZ Fyzika s didaktikou prokázat odpovídající teoretické znalosti z dané oblasti fyziky a současně osvojení vědomostí, dovedností a návyků z
oborové didaktiky s návazností na učivo fyziky základní a střední školy.A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
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A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tematických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru (s tím, že v souladu s Opatřením rektora č. 18/2017 má téma diplomové práce charakter vztahující
se k budoucí učitelské profesi absolventa, tzn. zejména se zaměřením na pedagogicko-psychologickou nebo oborově-didaktickou problematiku) nebo z učitelské
pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
Pro řádné ukončení navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ musí student získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu zvolené
specializace a úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku.A
Musí také absolvovat průběžnou a souvislou profesní praxi, která je realizována ve třech semestrech na různých druzích SŠ a částečně i na 2. st. ZŠ, jelikož dle zákona č.
563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele fyziky pro všechny druhy středních škol a pro 2. st. základních
škol. Výběr škol, na kterých jsou realizovány průběžné pedagogické praxe, je v kompetenci garanta předmětu. Je však kladen důraz na to, aby se studenti v rámci
průběžných praxí seznámili s co největším spektrem různých druhů škol.A
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se aktivně
účastní náslechů na školách v hodinách fyziky. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces žáků, tj. dovednosti
pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. Během průběžné praxe studenti vyplňují
nestrukturované hospitační archy. Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory. Evaluaci praxe provádí garant praxe se studenty průběžně.A
V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny fyziky. Díky vlastním výstupům a jejich
následným rozborům získávají praktické zkušenosti pro práci s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti projektovat,
realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů, vyplňují strukturované hospitační záznamy.
Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje edukační prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků fyzice. Student
absolvuje náslech u vybraného cvičného učitele a následující vyučovací hodinu ve stejné třídě odučí sám za přítomnosti hospitujících spolužáků a vedoucího praxe.
Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory, vyhotovit přípravu vybraného celku učiva a její analýzu, absolvovat alespoň jeden samostatný
pedagogický výstup. Evaluaci praxe provádí garant praxe se studenty průběžně.A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jenž následuje po každém
náslechu i výstupu. Těchto rozborů se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, čímž opět získávají zkušenost s různými přístupy
k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit přístupy svých kolegů. A
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací
i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy. Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin fyziky
a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé praxe. K
závěrečné konzultaci s oborovým didaktikem připraví student své portfolio, které obsahuje písemné přípravy výstupů, motivační úlohy, vlastní autoevaluaci každé
vyučovací hodiny, závěrečné hodnocení cvičného učitele praxe a vyplněný autoevaluační formulář.A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
a. Nové návrhy témat:A
Počítačem podporované experimenty v mezipředmětových vztazích fyzika - biologieA
Miskoncepce v oblasti elektřina a magnetismus u žáků SŠA
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Experimenty se soupravou obnovitelné zdroje energieA
A
b. Témata obhájených pracíA
Fyzikální měření netradičněA
Výzkum postoje žáků třetích ročníků středních škol k fyziceA
Emoční inteligence přírodovědně nadaných studentů střední školyA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Geografie - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)
B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Geografie - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Fyzická geografie světa 2p + 0c + 0s Zkouška 4 prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

1 / ZS PZ

Sociální geografie Ameriky 2p + 0c + 0s Zkouška 4 PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (P: 30%)
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (G: 100%, P:
70%)

1 / ZS PZ

Didaktika geografie 1 0p + 2c + 2s Zápočet 3 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, P: 100%, S:
100%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, C: 100%) 1 / LS A
Sociální geografie Afriky a Arábie 2p + 0c + 0s Zkouška 4 RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. (P: 25%)

Mgr. Kateřina Ženková, Ph.D. (G: 100%, P: 50%)
RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. (P: 25%)

1 / LS PZ

Didaktika geografie 2 0p + 2c + 2s Zkouška 5 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, P: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
Sociální geografie Asie a Oceánie 2p + 0c + 0s Zkouška 4 prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (G: 100%, P:

100%)
2 / ZS PZ

Souvislá profesní praxe 0p + 4c + 1s Zápočet 5 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, S: 100%) 2 / LS A

Povinně volitelné předměty - Oborově-didaktické předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Seminář k průběžné profesní praxi 1 0p + 0c + 1s Zápočet 1 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, S: 100%) 1 / LS A
Terénní praxe v urbánním a rurálním
prostoru

0p + 2c + 3s Zápočet 5 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, C: 100%, S: 100%) 1 / LS A

Seminář k průběžné profesní praxi 2 0p + 0c + 1s Zápočet 1 Mgr. Barbara Baarová (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Oborově-odborné předměty - povinně volitelné
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Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Fyzická geografie světa - seminář 0p + 1c + 0s Zápočet 2 prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS A
Sociální geografie Ameriky - seminář 0p + 0c + 1s Zápočet 2 PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)

PhDr. Martin Solik (C: 50%)
1 / ZS A

Sociální geografie Afriky a Arábie -
seminář

0p + 0c + 1s Zápočet 2 Mgr. Kateřina Ženková, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS A

Sociální geografie Asie a Oceánie -
seminář

0p + 0c + 1s Zápočet 2 RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. (G: 100%, C: 100%)
Mgr. Ján Fiľakovský (C: 100%)

2 / ZS A

Exkurze z regionální geografie Česka 0p + 5c + 0s Zápočet 5 doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. (G: 100%, C: 100%) / LS A
Exkurze z regionální geografie Evropy 0p + 7c + 0s Zápočet 7 RNDr. Petr Žufan, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
0 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Geografie s didaktikou:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Oborová didaktika (didaktika geografie),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
- Geografie.A
Část SZZ Geografie s didaktikou navazuje na všechny povinné předměty profilujícího základu, které jsou součásti studijní plánu specializace Geografie. Obsahově
pokrývá páteřní geografické disciplíny: fyzická geografie, sociální a ekonomická geografie, regionální geografie, kartografie, politická geografie. Student musí u části SZZ
Geografie s didaktikou prokázat odpovídající teoretické znalosti dané geografické disciplíny a současně osvojení vědomostí, dovedností a návyků z oborové didaktiky s
návazností na učivo geografie střední školy.A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tematických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie je ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný A
základ. Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.
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Další studijní povinnosti
Pro řádné ukončení navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ musí student získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu zvolené
specializace a úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku.A
Musí také absolvovat průběžnou a souvislou profesní praxi, která je realizována ve třech semestrech na různých druzích SŠ a částečně i na 2. st. ZŠ, jelikož dle zákona č.
563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele geografie/zeměpisu pro všechny druhy středních škol a pro 2. st.
základních škol. Výběr škol, na kterých jsou realizovány průběžné pedagogické praxe, je v kompetenci garanta předmětu. Je však kladen důraz na to, aby se studenti v
rámci průběžných praxí seznámili s co největším spektrem různých druhů škol (městských i venkovských, státních i soukromých).A
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se aktivně
účastní náslechů na školách v hodinách geografie/zeměpisu. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces
žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. Celkem musí student
absolvovat minimálně 6 náslechů s rozbory, reflexi praxí. Součástí těchto náslechů jsou také nejméně 2 studentovy mikrovýstupy ve výuce, které trvají 15 ? 25 minut.
Student je povinen odevzdat hospitační záznamy z každé náslechové hodiny a přípravy na mikrovýstupy. A
V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny geografie/zeměpisu. Díky vlastním
výstupům a jejich následným rozborům získávají praktické zkušenosti práce s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti
projektovat, realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů. Průběžná profesní praxe 2 tak
rozšiřuje edukační prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků geografii/zeměpisu. Celkem musí student absolvovat
minimálně 6 náslechů s rozbory a s reflexí praxí, zpracovat přípravu vybraného celku učiva i její analýzu a absolvovat alespoň jeden samostatný pedagogický výstup. A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jež následuje po každém
náslechu i výstupu. Těchto rozborů se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, čímž opět získávají zkušenost s různými přístupy
k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých kolegů. A
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i
výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy. Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin geografie/
zeměpisu a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé
praxe.A
Studenti učitelství geografie si musí vést portfolio, v němž jsou obsaženy veškeré přípravy do výuky a hospitační záznamy, které student zhotovil během průběžné
profesní praxe 1 i 2 a souvislé pedagogické praxe. Toto je portfolio předkládá k nahlédnutí zkušební komisi u státní závěrečné zkoušky.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Regionální identita mládeže na Záolší v kontextu znalostí reálií PolskaA
Za poznáním Klimkovic - výuka místního regionuA
Frenštátsko - výuka místního regionuA
A
Obhájené magisterské práce: A
Komparace výuky regionální geografie Asie na francouzských a českých základních školáchA
Dolní oblast Vítkovic jako místo pro výuku geografie A
Učitelství geografie v terciárním vzdělávání v Česku a na Slovensku
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Hudební výchova - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Hudební výchova - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Dějiny artificiální a nonartificiální
hudby 20. a 21. století 1

2p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (P: 50%, C:
100%)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (G: 100%, P:
50%, C: 0%)

1 / ZS ZT

Repetitorium pěvecké a instrumentální
profesionality učitele hudební výchovy 1

0p + 2c + 0s Zkouška 4 MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (C: 50%)
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (G: 100%, C: 50%)

1 / ZS PZ

Dějiny artificiální a nonartificiální
hudby 20. a 21. století 2

2p + 1c + 0s Zkouška 5 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (P: 50%, C:
100%)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (G: 100%, P:
50%, C: 0%)

1 / LS ZT

Didaktika hudební výchovy pro střední
školy 1

1p + 2c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (G: 100%,
C: 100%)

1 / LS PZ

Didaktika hudební výchovy pro střední
školy 2

1p + 2c + 0s Zkouška 5 doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (G: 100%,
C: 100%)

2 / ZS PZ

Souvislá profesní praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - didaktické

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Aktuální problémy hudební pedagogiky 1p + 1c + 0s Zápočet 5 PhDr. David Kozel, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, C:
100%)

1 / ZS PZ

Sbormistrovská příprava učitele
hudební výchovy na střední škole s
metodikou

0p + 2c + 0s Zápočet 5 Mgr. Věra Marhevská, Ph.D. (C: 50%)
doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)

1 / ZS A

Psychologické aspekty hudební výchovy 1p + 0c + 0s Zápočet 5 doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 2 / ZS A
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Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - oborové

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Hudební estetika a komparatistika 1p + 1c + 0s Zápočet 4 PhDr. David Kozel, Ph.D. (P: 50%, C: 100%)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (G: 100%, P: 50%,
C: 0%)

1 / LS A

Hudební kultura regionu 1p + 1c + 0s Zápočet 4 prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (G: 100%, P:
100%, C: 50%)
prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (P: 0%, C: 50%)

1 / LS A

Repetitorium pěvecké a instrumentální
profesionality učitele hudební výchovy 2

0p + 2c + 0s Zápočet 4 MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (C: 50%)
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (G: 100%, C: 50%)

2 / ZS PZ

Repetitorium pěvecké a instrumentální
profesionality učitele hudební výchovy 3

0p + 2c + 0s Zápočet 4 MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (C: 50%)
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (G: 100%, C: 50%)

2 / LS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Hudební výchova s didaktikou:A
A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Obor (Hudební výchova)A
- Oborová didaktika (Didaktika hudební výchovy),A
- Teorie a praxe učitelské profese.A
A
Státní závěrečná zkouška obsahuje tyto části: dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století, didaktiku hudební výchovy, zkoušku z nástrojové hry a zpěvu a
obhajobu diplomové práce.A
a) Charakteristika a cíl diplomových prací: diplomovou prací prokáže student schopnost vypořádat se s přiměřeně náročným problémem z daného oboru. Při vlastním
řešení prohloubí student poznatky získané během studia o informace z odborné literatury. Během obhajoby DP prokáže student schopnost odborné prezentace.A
Téma DP volí student z jednoho ze dvou studijních oborů nebo z pedagogiky a psychologie.A
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A
b) Obsah a rozsah SZZ z hudební výchovy s didaktikou:A
1. Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století A
(zahrnuje okruhy z disciplin: Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století 1, Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století 2)A
2. Didaktika hudební výchovy A
(zahrnuje okruhy z disciplin: Didaktika hudební výchovy pro střední školy 1, Didaktika hudební výchovy pro střední školy 2; Aktuální problémy hudební pedagogiky)A
Část teoretická: znalost tematických okruhů zahrnujících hudebnědidaktickou problematiku hudebněvýchovné praxe střední školy. A
Část teoreticko-praktická: prezentace a obhajoba písemně zpracovaných a na souvislé praxi ověřených metodických námětů: a. nácvik jednohlasu a vícehlasu, b.
rytmický výcvik, c. intonační výcvik a základy sluchové analýzy, d. instrumentální výcvik, e. poslech hudby, f. hudebněpohybová a taneční výchova (zkušební látka
discipliny: Souvislá profesní praxe)A
3. Hra na nástroj: A
Student přednese jednu či více závažnějších klavírních skladeb libovolného stylového období v rozsahu min. 5 minut. Hra zpaměti podmínkou, výjimkou jsou polyfonní
skladby J. S. Bacha apod. (zkušební látka discipliny: Repetitorium pěvecké a instrumentální profesionality učitele hudební výchovy 1).A
4. Zpěv: A
Student zpaměti přednese dvě vokální skladby závažnějšího charakteru libovolného stylového období (zkušební látka discipliny: Repetitorium pěvecké a instrumentální
profesionality učitele hudební výchovy 1).A
A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tématických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
V navazujícím magisterském studiu se v rámci společného pedagogicko-psychologického základu studenti účastní hospitačních praxí v rámci předmětu Obecná
didaktika. Předmět poskytuje propojení teoretických poznatků získaných na přednáškách a diskutovaných v seminářích s přímým pozorováním vyučovacích hodin ve
vybraných středních školách. Cílem je osvojení si základních didaktických kategorií a jejich reflexe ve výukové praxi, která nabízí vysvětlení, zdůvodnění a konkrétní
praktické rady pro učitelovo projektování a realizaci vlastní učební jednotky. Provedená pozorování student individuálně dokumentuje a následně analyzuje v
hospitačních protokolech.A
A
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí PdF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu studované aprobace na různých typech středních škol a tyto náslechy
podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou portfolia.A
A
2) Průběžná praxe 2A
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Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu studované aprobace (pod vedením učitelů) na vybraném druhu středních škol. Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede si portfolio. A
A
3) Souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat kvalifikačních prací:A
Poslechový repertoár ve výuce hudební výchovy ve vybraném školském zařízení (střední pedagogická škola)A
Filmová biografie o hudebních osobnostech v rukou učitele hudební výchovy na středních školách;A
Využití sémantického diferenciálu v hudební výchově na středních školáchA
A
Témata obhájených prací:A
Tvardková, Gabriela. VŠKP jako problém - VŠKP na KHv PdF OU v letech 1965 až 2015. Vedoucí práce: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., 2016.A
Hrušková, Soňa. Jan Meisl a jeho tvorba pro akordeon. Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., 2016.A
Gattnarová, Monika. Víceletá gymnázia Moravskoslezského kraje a hudební aktivity jejich studentů organizované a spoluorganizované školou. Vedoucí práce: doc.
PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., 2014.A
A
A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací
Návrh témat rigorózních prací:A
Etnická hudba a její využití v hudební výchově na střední školeA
Aktuální trendy v profesní přípravě učitele hudební výchovy na střední školeA
Nonartificiální hudba v hudební výchově na střední školeA
A
Obhájené práce: rigorózní řízení nebylo akreditováno.A
A
Součásti SRZ a jejich obsah
Uchazeč vykoná v rámci státní rigorózní zkoušky před zkušební komisí obhajobu rigorózní práce v rozsahu 100 normostran a státní rigorózní zkoušku. A
Státní rigorózní zkouška se skládá z těchto částí: A
1. Hudební pedagogika a didaktika hudební výchovyA
2. Dějiny hudby a hudební kulturyA
3. Filozofie a estetika.A
Požadavky na rigorózní práci: vytvoření a veřejná obhajoba rigorózní práce (minimální rozsah 100 normostran vlastního textu) zaměřené hudebně pedagogicky
(hudebněA
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didakticky) s těmito znaky: původnost, novost a přínosnost pro obor (pro vědu či poznání vůbec), výsledky vlastních hudebně pedagogických bádání s adekvátními
didaktickými vyústěními, logičnost, vyváženost a systémovost, vysoká profesní a oborová odbornost, mimo jiné v oblasti oborového výzkumu, odborný styl a jazyková
správnost včetně termínů a adekvátní práce s termíny, cizími slovy a cizím jazykem, poznámkový aparát s funkcí vysvětlovací, doplňovací i citační, práce s prameny a
literaturou, citace a citáty, organizace pramenů, příp. jiného důkazního materiálu (přílohy, příklady a jiná dokladující zobrazení v textu a především pak samostatná
část Přílohy), jednotnost a čistota formy i obsahu, znalost reprografických pravidel, resp. dodržování formálního a obsahového zadání zadavatele (šablona OU).A
Otázky k jednotlivým částem SRZ jsou dispozici v Portálu OU.A
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Chemie - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)
B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Chemie - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Experiment v chemii 1p + 0c + 1s Zápočet 2 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (S: 50%)
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (S: 50%)

1 / ZS ZT

Didaktika chemie 1 2p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (S: 50%)
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (S: 50%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 2c + 0s Zápočet 2 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (C: 50%)

1 / LS PZ

Technika experimentální práce 1 0p + 4c + 0s Zápočet 4 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (C: 50%)

1 / LS PZ

Didaktika chemie 2 2p + 0c + 2s Zkouška 5 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (S: 50%)
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (S: 50%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 3c + 0s Zápočet 3 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (C: 50%)

2 / ZS PZ

Technika experimentální práce 2 0p + 4c + 0s Zápočet 4 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (C: 50%)

2 / ZS PZ

Vybrané problémy z didaktiky chemie 1 0p + 0c + 3s Zápočet 3 Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (S: 50%)
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, S:
50%)

2 / ZS PZ

Souvislá profesní praxe 0p + 4c + 0s Zápočet 5 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (C: 50%)

2 / LS PZ
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Povinně volitelné předměty - Oborově-didaktické předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Didaktické aspekty výuky chemie 1 0p + 0c + 2s Zápočet 2 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, S:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (S: 50%)

2 / ZS PZ

Internet a výuka chemie 0p + 0c + 2s Zápočet 2 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (G: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Vybrané problémy z didaktiky chemie 2 0p + 0c + 2s Zápočet 2 doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (G: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Didaktické aspekty výuky chemie 2 0p + 0c + 2s Zápočet 2 Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (S: 50%)
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, S:
50%)

2 / LS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
2 kreditů

Povinně volitelné předměty - Oborově-odborné předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Historie chemie 1p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, S:
100%)

1 / ZS A

Repetitorium z chemie 0p + 0c + 2s Zápočet 2 Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS A
Vybrané problémy z chemie 0p + 0c + 2s Zápočet 2 doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. (G: 100%, S:

70%)
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (S: 30%)

1 / LS A

Metody analytické chemie 0p + 4c + 0s Zápočet 3 doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. (G: 100%, C:
50%)
Mgr. Martin Mucha, Ph.D. (C: 50%)

2 / ZS A

Průmyslová chemie 2p + 0c + 0s Zkouška 4 doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

2 / ZS A

Návykové látky 1p + 0c + 1s Zápočet 2 RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (G: 100%, P: 50%, S:
50%)
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (P: 50%, S: 50%)

2 / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
6 kreditů
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Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoba diplomové práce,A
ii. zkouška z jednoho studijního oboru (chemie) s didaktikou,A
iii. zkouška z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část SZZ Chemie s didaktikou:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Oborová didaktika (didaktika chemie),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
- Chemie.A
Část SZZ Chemie s didaktikou navazuje na všechny povinné předměty profilujícího základu, které jsou součásti studijního plánu specializace Chemie. Obsahově
pokrývá páteřní chemické disciplíny: obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie. A
Student musí u části SZZ Chemie s didaktikou prokázat odpovídající teoretické znalosti dané chemické disciplíny a současně osvojení vědomostí, dovedností a návyků z
oborové didaktiky s návazností na učivo chemie střední školy.A
Podrobný seznam okruhů SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tematických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie je vymezeno ve studijním plánu (formuláři B-II) s
názvem Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru (s tím, že v souladu s Opatřením rektora č. 18/2017 má téma diplomové práce charakter vztahující
se k budoucí učitelské profesi absolventa, tzn. zejména se zaměřením na pedagogicko-psychologickou nebo oborově-didaktickou problematiku) nebo z učitelské
pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
Pro řádné ukončení navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ musí student získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu zvolené
specializace a úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku.A
Musí také absolvovat průběžnou a souvislou profesní praxi, která je realizována ve třech semestrech na různých druzích SŠ a částečně i na 2. st. ZŠ, jelikož dle zákona č.
563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele chemie pro všechny druhy středních škol a pro 2. st. základních
škol. Výběr škol, na kterých jsou realizovány průběžné pedagogické praxe, je v kompetenci garanta předmětu. Je však kladen důraz na to, aby se studenti v rámci
průběžných praxí seznámili s co největším spektrem různých druhů škol.A
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se
aktivně účastní náslechů na školách v hodinách chemie. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces žáků, tj.
dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. Během průběžné praxe studenti
vyplňují nestrukturované hospitační archy. Na základě pozorování hospitovaných učitelů si studenti vyberou nejvíce vyhovující styl výuky a zvolí si cvičného učitele pro
průběžnou profesní praxi 2. Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory. Evaluaci praxe provádí garant praxe se studenty průběžně.A
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V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny chemie. Díky vlastním výstupům a jejich
následným rozborům získávají praktické zkušenosti pro práci s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti projektovat,
realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů, vyplňují strukturované hospitační záznamy.
Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje edukační prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků chemie. Student
absolvuje náslech u vybraného cvičného učitele a následující vyučovací hodinu ve stejné třídě odučí sám za přítomnosti hospitujících spolužáků a vedoucího praxe.
Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory, vyhotovit přípravu vybraného celku učiva a její analýzu, absolvovat alespoň jeden samostatný
pedagogický výstup. Evaluaci praxe provádí garant praxe se studenty průběžně.A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jenž následuje po každém
náslechu i výstupu. Těchto rozborů se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, čímž opět získávají zkušenost s různými přístupy
k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit přístupy svých kolegů. A
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací
i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy. Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin chemie
a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé praxe. K
závěrečné konzultaci s oborovým didaktikem připraví student své portfolio, které obsahuje písemné přípravy výstupů, motivační úlohy, vlastní autoevaluaci každé
vyučovací hodiny, závěrečné hodnocení cvičného učitele praxe a vyplněný autoevaluační formulář.A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
a. Nové návrhy témat:A
Od řízeného objevování a poznávání k bádáníA
Badatelsky orientované vyučování v chemii s využitím počítačem podporovaných experimentůA
Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠA
b. Témata obhájených pracíA
Badatelsky orientované vyučování aplikované na výuku anorganické chemie na střední školeA
Počítačem podporovaný experiment v chemickém vzdělávání na SŠA
Analýza a možnosti využití vybraných didaktických prostředků ve výuce chemie na SŠA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Informatika - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Informatika - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Informační systémy 1 2p + 0c + 0s Zkouška 4 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / ZS PZ
Ročníkový projekt 1 0p + 2c + 0s Zápočet 4 RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. (C: 50%)

RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)
1 / ZS PZ

Didaktika informatiky 1 1p + 2c + 0s Zápočet 3 Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Statistické metody pro učitele
informatiky

2p + 1c + 0s Zápočet 4 Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (G: 30%, P: 25%, C:
50%)
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,
Ph.D. (G: 60%, P: 50%)
RNDr. Petr Bujok, Ph.D. (G: 10%, P: 25%, C:
50%)

1 / LS PZ

Didaktika informatiky 2 2p + 2c + 0s Zkouška 5 Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Souvislá profesní praxe 0p + 4c + 0s Zápočet 5 RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Oborově-didaktické předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Software ve vzdělávání 1p + 1c + 0s Zápočet 3 RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, C:
100%)

1 / ZS PZ

eLearning 0p + 2c + 0s Zápočet 3 Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Projektové vyučování s ICT 0p + 2c + 0s Zápočet 3 Ing. Eva Burianová, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Využití interaktivních a mobilních
ICT zařízení ve výuce matematiky a
informatiky

0p + 2c + 0s Zápočet 3 RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (C: 50%)

2 / LS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
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5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Oborově-odborné předměty - povinně volitelné

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Fuzzy modelování 2p + 2c + 0s Zkouška 6 RNDr. Martin Dyba, Ph.D. (P: 30%, C: 100%)
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (G: 100%, P: 70%)

1 / ZS ZT

Metody kódování, šifrování a
bezpečnosti dat

2p + 1c + 0s Zkouška 5 RNDr. Matej Zuzčák (C: 50%)
RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (G: 100%, P: 100%, C:
50%)

1 / ZS PZ

Návrhové vzory 2p + 2c + 0s Zkouška 6 doc. Ing. František Huňka, CSc. (G: 100%, P:
100%, C: 100%)

1 / ZS PZ

Vyčíslitelnost a složitost 1 2p + 2c + 0s Zkouška 6 doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,
Ph.D. (G: 100%, P: 100%, C: 100%)

1 / ZS ZT

Informační systémy 2 2p + 0c + 0s Zkouška 4 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / LS PZ
Ročníkový projekt 2 0p + 2c + 0s Zápočet 4 RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)

RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (C: 50%)
1 / LS PZ

Bezpečnost informačních systémů 1p + 2c + 0s Zápočet 4 RNDr. Matej Zuzčák (C: 50%)
RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (G: 100%, P: 100%, C:
50%)

2 / ZS PZ

Modelování a simulace 2p + 2c + 0s Zkouška 6 RNDr. Michal Janošek, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 100%)

2 / ZS PZ

Znalostní inženýrství 2p + 2c + 0s Zkouška 6 RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Expertní systémy 2p + 2c + 0s Zkouška 6 prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (G: 100%, P:
100%, C: 100%)

2 / LS ZT

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
I. obhajoby diplomové práce,A
II. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou, A
III. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou, A
IV. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část SZZ Informatika s didaktikou:A
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Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Oborová didaktika (didaktika informatiky),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
- Informatika.A
Část SZZ Informatika s didaktikou navazuje na všechny povinné a absolvované povinně volitelné předměty profilujícího a teoretického základu, které jsou součásti
studijní plánu specializace Informatika. Obsahově pokrývá páteřní informatické celky: Informační systémy a jejich bezpečnost, statistiku pro informatiky, vyčíslitelnost
a složitost, modelování a simulace, problematiku kódování a šifrování, znalostní inženýrství, expertní systémy, fuzzy logiku a modelování, programování a užití
návrhových vzorů. A
Student musí u části SZZ Informatika s didaktikou prokázat odpovídající teoretické znalosti dané informatické disciplíny a současně osvojení vědomostí, dovedností a
návyků z oborové didaktiky s návazností na učivo informatiky střední školy.A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tematických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-IIA
Další studijní povinnosti
Pro řádné ukončení navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ musí student získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu zvolené
specializace a úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku.A
Musí také absolvovat průběžnou a souvislou profesní praxi, která je realizována ve třech semestrech na různých druzích SŠ a částečně i na 2. st. ZŠ, jelikož dle zákona
č. 563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele informatiky pro všechny druhy středních škol a pro 2. st.
základních škol. Výběr škol, na kterých jsou realizovány průběžné pedagogické praxe, je v kompetenci garanta předmětu. Je však kladen důraz na to, aby se studenti v
rámci průběžných praxí seznámili s co největším spektrem různých druhů škol.A
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se
aktivně účastní náslechů na školách v hodinách informatiky. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces
žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. Celkem musí student
absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory, reflexi praxí a zúčastnit se závěrečného vyhodnocení průběžné praxe.A
V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny informatiky. Díky vlastním výstupům a
jejich následným rozborům získávají praktické zkušenosti práce s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti projektovat,
realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů. Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje edukační
prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků informatiky. Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů
s rozbory, účastnit se semináře, vyhotovit přípravu vybraného celku učiva a její analýzu, absolvovat alespoň jeden samostatný pedagogický výstup a zúčastnit se
závěrečného vyhodnocení průběžné praxe.A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jež následuje po každém
náslechu i výstupu. Těchto rozborů se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, čímž opět získávají zkušenost s různými přístupy
k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých kolegů. A
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací
i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy. Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin
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informatiky a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé
praxe. A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Témata obhájených VŠKP:A
Tvorba výukových materiálů pro programování na SŠA
Tvorba učebních materiálů pro iPadA
Využití tabletů ve výuceA
A
Návrhy nových VŠKP:A
Využití didaktických pomůcek ve výuce se zaměřením na robotikuA
Vliv a využití zařízení vhodných pro výukuA
Výuka programování na střední škole
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Matematika - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Metody řešení matematických úloh 0p + 2c + 0s Zápočet 2 RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. (C: 17%)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, C: 17%)
RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (C: 17%)
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (C: 15%)
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. (C: 17%)
Odborník Praxe (C: 17%)

1 / ZS PZ

Algebra a teoretická aritmetika 2p + 4c + 0s Zkouška 6 Ing. Ondřej Turek, Ph.D. (G: 100%, P: 100%)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (C: 50%)
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (C: 50%)

1 / LS ZT

Didaktika matematiky 1 1p + 2c + 1s Zápočet 3 RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (P: 50%)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, P: 50%,
S: 50%)
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (C: 100%, S: 35%)
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (S: 15%)

1 / LS PZ

Geometrie 2p + 2c + 0s Zkouška 6 RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. (P: 50%, C: 100%)
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. (G: 100%, P: 50%)

1 / LS ZT

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (C: 50%)

1 / LS PZ

Didaktika matematiky 2 1p + 3c + 0s Zkouška 5 RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (P: 50%)
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (C: 100%)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, P: 50%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 1s Zápočet 3 RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, C: 50%,
S: 100%)
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (C: 50%)

2 / ZS PZ

Seminář z algebry a teoretické
aritmetiky

0p + 1c + 1s Zápočet 2 RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (G: 100%, C:
50%, S: 50%)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (C: 50%, S: 50%)

2 / ZS PZ

Syntetická a konstrukční geometrie 0p + 2c + 1s Zkouška 2 Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (C: 60%, S: 100%)
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. (G: 100%, C:
40%)

2 / ZS PZ
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Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
Souvislá profesní praxe 0p + 4c + 0s Zápočet 5 RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%)

Odborník Praxe (C: 100%)
2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Oborově-didaktické předměty - povinně volitelné 

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Matematické soutěže a hry 0p + 0c + 1s Zápočet 2 RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (S: 15%)
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (S: 15%)
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (S: 30%)
doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. (G: 100%, S: 25%)
Odborník Praxe (S: 15%)

1 / ZS PZ

Vybrané kapitoly z historie matematiky 0p + 0c + 1s Zápočet 2 RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (G: 100%, S:
100%)

1 / ZS PZ

Odborný seminář pro učitele 0p + 0c + 1s Zápočet 2 RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ
Vybrané problémy z didaktiky
matematiky

0p + 0c + 1s Zápočet 2 RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (G: 100%, S: 40%)
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (S: 30%)
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (S: 30%)

1 / LS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
3 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část SZZ Matematika s didaktikou:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Oborová didaktika (didaktika matematiky),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
- Matematika.A
Část SZZ Matematika s didaktikou navazuje na všechny povinné předměty profilujícího základu, které jsou součásti studijní plánu specializace Matematika. Obsahově
pokrývá páteřní matematické disciplíny: algebra, geometrie, matematická logika, matematická analýza, pravděpodobnost a matematická statistika. A
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Student musí u části SZZ Matematika s didaktikou prokázat odpovídající teoretické znalosti dané matematické disciplíny a současně osvojení vědomostí, dovedností a
návyků z oborové didaktiky s návazností na učivo matematiky střední školy.A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tematických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
Pro řádné ukončení navazujícího studijního programu Učitelství pro SŠ musí student získat minimálně 120 kreditů v požadované struktuře dle studijního plánu zvolené
specializace a úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku.A
Musí také absolvovat průběžnou a souvislou profesní praxi, která je realizována ve třech semestrech na různých druzích SŠ a částečně i na 2. st. ZŠ, jelikož dle zákona
č. 563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele matematiky pro všechny druhy středních škol a pro 2. st.
základních škol. Výběr škol, na kterých jsou realizovány průběžné pedagogické praxe, je v kompetenci garanta předmětu. Je však kladen důraz na to, aby se studenti v
rámci průběžných praxí seznámili s co největším spektrem různých druhů škol.A
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se
aktivně účastní náslechů na školách v hodinách matematiky. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces
žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. Celkem musí student
absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory, reflexi praxí a zúčastnit se závěrečného vyhodnocení průběžné praxe.A
V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny matematiky. Díky vlastním výstupům a
jejich následným rozborům získávají praktické zkušenosti práce s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti projektovat,
realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů. Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje edukační
prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků matematice. Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů
s rozbory, účastnit se semináře zaměřeného na obsahovou a metodickou přípravu vybraných celků učiva souvisejících s tématy vedených vyučovacích hodin, vyhotovit
přípravu vybraného celku učiva a její analýzu, absolvovat alespoň jeden samostatný pedagogický výstup a zúčastnit se závěrečného vyhodnocení průběžné praxe.A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jež následuje po každém
náslechu i výstupu. Těchto rozborů se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, čímž opět získávají zkušenost s různými přístupy
k prezentaci vybraných témat a učí se zároveň reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých kolegů. A
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací
i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy. Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin
matematiky a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé
praxe.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
obhájené:A
Užití odhadu ve výuce matematiky. A
GeoGebra ve vybraných oblastech vysokoškolské matematiky. A
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Implementace matematiky do společenských her za účelem jejich využití ve výuce.A
A
návrhy:A
Motivační úlohy z deskriptivní geometrie pro gymnázia.A
Pohled do chápání žáků základních a středních škol v oblasti číselných oborů.A
Gemifikace hodin matematiky.A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Německý jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Gramatická analýza textu 0p + 0c + 2s Zkouška 4 Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS PZ
Literární směry 20. století 1p + 0c + 1s Zkouška 4 doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS PZ
Vývoj německého jazyka 1p + 0c + 0s Zápočet 2 prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (G: 100%, P:

100%)
1 / ZS ZT

Didaktika němčiny 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (G: 100%, S:
20%)
Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (S: 80%)

1 / LS PZ

Průběžná praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (C: 80%)
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (G: 100%, C:
20%)

1 / LS PZ

Textová lingvistika 0p + 0c + 2s Zkouška 3 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ
Vývojové tendence v jazyce 1p + 0c + 1s Zkouška 3 prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (G: 100%, P:

100%, S: 100%)
1 / LS ZT

Česko-německé jazykové srovnání ve
výuce

0p + 0c + 2s Zkouška 3 prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (G: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Didaktika němčiny 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (G: 100%, S:
20%)
Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (S: 80%)

2 / ZS PZ

Průběžná praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (C: 80%)
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (G: 100%, C:
20%)

2 / ZS PZ

Současná německá literatura pro
učitele

0p + 0c + 2s Zápočet 2 PhDr. Irena Šebestová, CSc. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS PZ

Souvislá praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (C: 80%)
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (G: 100%, C:
20%)

2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
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1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro specializaci Německý jazykA
A
a) Lingvistická část:A
Lingvistická část zahrnuje lingvistickou analýzu textu, v jejímž rámci jsou prověřovány znalosti gramatického systému německého jazyka a znalosti získané v
předmětech:A
- Gramatická analýza textuA
- Vývoj německého jazykaA
- Textová lingvistikaA
- Vývojové tendence v jazyceA
- Česko-německé jazykové srovnání ve výuceA
A
b) Literární část:A
V rámci literární části jsou na základě analýzy textu prověřovány znalosti základních etap literatury německy mluvících zemí, zejména znalosti získané v předmětech:A
- Literární směry 20. stoletíA
- Současná německá literatura pro učiteleA
A
c) Didaktická část:A
Didaktická část zahrnuje didaktickou analýzu učiva a analýzu pasáže, cvičení, úlohy apod. z vybrané učebnice; v rámci analýz budou prověřovány znalosti z těchto
okruhů:A
- Didaktika němčiny 1A
- Didaktika němčiny 2A
- Průběžná praxe 1A
- Průběžná praxe 2A
- Souvislá praxeA
A
Student po výběru obecného tématu a konkrétnějšího subtématu navrhne koncept vlastní výuky, zanalyzuje a vyhodnotí pojetí pasáže, cvičení, úlohy apod. z vybrané
učebnice, vyjmenuje možné metody výuky včetně alternativních, uvede učební strategie a možnosti testování a zkoušení v rámci vybraného subtématu.A
A
Př.: A
Zvolená otázka - obecné téma: GrammatikerwerbA
Doplňková otázka - konkrétní subtéma: Konjunktiv II, úroveň žáků B2A
A
Okruhy pro přípravu na SZZ pro přípravu konceptu:A
1. Geschichte und Methoden der Fremdsprachendidaktik / Dějiny a metody didaktiky cizích jazykůA
2. Alternative Methoden / Alternativní metody A
3. Lehrwerkanalyse / Analýza učebnice A
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4. Lernstrategien / Strategie učení A
5. Evaluation, Leistungsfeststellung, Testen und Prüfen / Evaluace, stanovení výkonu, testování a zkoušeníA
6. Unterrichtsvorbereitung / Příprava na výuku A
A
Okruhy pro přípravu na SZZ pro vlastní zkoušení (subtémata budou dodána pro vylosování při SZZ):A
1. Ausspracheschulung/ Nácvik výslovnosti A
2. Wortschatzerwerb/ Nabytí slovní zásoby A
3. Grammatikerwerb/ Nabytí gramatiky A
4. Hörverstehen/ Poslech s porozuměním A
5. Leseverstehen/ Čtení s porozuměním A
6. Sprechen/ Mluvení A
7. Schreiben/ Psaní A
8. Sehverstehen (Bild im Fremdsprachenunterricht)/ Porozumění viděnému (Obrázek ve výuce cizích jazyků) A
9. Landeskunde (Reálie)
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
1) Průběžná praxe 1A
Praxe navazuje na předchozí teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a obecné didaktice a koresponduje se souběžně získávanými kompetencemi
z oborové didaktiky. Má podobu série náslechů u vybraných učitelů německého jazyka na různých typech středních škol (gymnázium, SOŠ). Každý náslech následuje
rozbor hodiny, jehož se účastní praktik s oborovým didaktikem. Studenti získávají přehled o různorodosti kantorských osobností a jejich přístupů, učí se pozorovat,
analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat jednotlivé učitele. A
požadavky na studentaA
Absolvování předepsaného počtu (podle situace 5?6) náslechů, aktivní zapojení do analýz a hodnocení vyučovacích hodin, zpracování hospitačních záznamů, příprava a
realizace drobného pedagogického výstupu, reflexe realizovaného výstupu didaktikem a studentova sebereflexe výuky.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Praxe spočívá v úspěšné realizaci nejméně jednoho samostatného výstupu, tj. v odučení hodiny němčiny na střední škole pod vedením vybraného učitele. Výstup je
následován rozborem, jehož se účastní praktik, didaktik, vystupující student a jeho spolužáci, kteří tím získávají zkušenost s různými přístupy k prezentaci vybraných
témat a zároveň se učí reflektovat a kriticky posuzovat pokusy svých kolegů. A
Požadavky na studenta:A
Vystupující student svůj výstup připravuje (domluvs s cvičným učitelem, příprava hodiny a její konzultaci s didaktikem), úspěšně jej absolvuje, provádí sebereflexi své
výuky, zapojuje se do analýz a hodnocení vyučovacích hodin studentů skupinyA
A
3) Souvislá praxeA
Souvislou praxi zahrnující minimálně 15 vyučovacích hodin německého jazyka si student domlouvá sám, většinou na střední škole, kde studoval nebo kam by rád
nastoupil. V rámci praxe se studenti se plně zapojují do školního a event. mimoškolního života, asistují cvičnému učiteli při všech profesních činnostech, seznámí se s
pedagogickou dokumentací, hospitují ve výuce, konzultují s cvičným učitelem praxe postupy plánování výuky a realizaci vyučovacích hodin, které následně vyhodnocují.
A
Požadavky na studentaA
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Studenti po skončení praxe odevzdávají vlastní podklady pro výuku a hodnocení cvičného učitele. Stdenti provedou sebereflexi výuky při závěrečné konzultaci s
oborovým didaktikem.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1) Text im Lehrwerk DaF. Vergleichende Lehrwerkanalyse A
2) Text im Lehrwerk DaF. "Němčina pro jazykové školy nově" und "Tangram aktuell"A
3) Phraseologismen im Lehrwerk DaF. Sprechen Sie Deutsch? und TangramA
4) Grammatische Übungen und Aufgaben im Lehrwerk DaF. "Sprechen Sie Deutsch?" und "Tangram"A
A
Návrhy témat VŠKP:A
1) Präsentation von Fachinformationen in Lehrwerken am Beispielfach "Geschichte". Eine vergleichende Analyse aus deutsch-tschechischer PerspektiveA
2) Aufgabe im Lehrwerk DaF. Vergleichende AnalyseA
3) Textaufgaben im Lehrwerk DaF "Sprechen Sie Deutsch?" und die Anforderungen an Schüler/Schülerinnen im "Neuen Abitur
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Pedagogika - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Digitální gramotnost a digitalizace
vzdělávání

1p + 1c + 0s Zkouška 4 Mgr. Bc. Libor Klubal (P: 40%, C: 40%)
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. (G:
100%, P: 60%, C: 60%)

1 / ZS ZT

Didaktika pedagogiky 1 1p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (S: 50%)
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (G: 100%, P:
100%, S: 50%)

1 / LS PZ

Metodologie pedagogického výzkumu 1p + 0c + 1s Zkouška 4 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (S: 50%)
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (P: 50%, S: 50%)
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (G: 100%, P: 50%)

1 / LS ZT

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Didaktika pedagogiky 2 1p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (S: 50%)

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (G: 100%, P:
100%, S: 50%)

2 / ZS PZ

Management třídy a školy 1p + 0c + 1s Zkouška 4 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (S: 25%)
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (S: 25%)
PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 25%)
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (S: 25%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Souvislá profesní praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - didaktické

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Rozvoj klíčových kompetencí 1p + 0c + 1s Zápočet 4 Mgr. Milan Chmura, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Tvorba a revize školního vzdělávacího
programu

1p + 0c + 1s Zápočet 4 PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

2 / LS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
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5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - oborové

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Využívání odborných zdrojů 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová (C: 50%)
Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (G: 100%, C: 50%)

1 / LS A

Alternat. a autor. koncepce vzdělávání 1p + 0c + 1s Zkouška 4 PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (G: 100%, P: 80%,
S: 80%)
Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (P: 20%, S: 20%)

2 / ZS PZ

Teorie vzdělávání 1p + 0c + 0s Zkouška 3 doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (G: 100%, P: 100%) 2 / ZS A
Evaluace ve školství 1p + 0c + 0s Zkouška 3 doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (G: 100%)

PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (P: 50%)
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (P: 50%)

2 / LS A

Vzdělávací politika a management 1p + 0c + 1s Zkouška 4 Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (P: 30%, S: 30%)
PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (G: 100%, P: 70%,
S: 70%)

2 / LS ZT

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška pro studenty specializace Učitelství pedagogiky se skládá ze dvou, příp. tří částí: státní závěrečná zkouška z Pedagogiky, státní závěrečná
zkouška z Psychologie pro pedagogy a obhajoba diplomové práce, pokud si ji student zadá v rámci této specializace nebo psychologického základu studia učitelství. A
A
Obsah SZZ a tematická zadání diplomových prací korespondují s cíli a obsahem vyučovaných studijních předmětů. Jsou založeny na obsahu základních teoretických
předmětů (ZT) a dalších předmětů profilujícího základu studia (PZ). Státní závěrečná zkouška ze specializace Učitelství pedagogiky je zaměřená do dvou oblastí:A
A
A. Teoretické základy výuky a jejího zkoumání (zkušební okruhy vycházejí zejména z učiva předmětů Obecná didaktika, Kurikulum, Metodologie pedagogického
výzkumu, Digitální gramotnost a digitalizace vzdělávání a Management třídy a školy).A
B. Didaktika pedagogiky (zkušební okruhy vycházejí zejména z učiva předmětů Didaktika pedagogiky 1 a 2, Průběžná profesní praxe 1 a 2, Souvislá profesní praxe,
Inkluzivní speciální pedagogika a Náročné situace ve škole.A
A
První oblast ověřuje důkladné teoretické znalosti a dovednosti související s procesuální a obsahovou stránkou výuky, jejího vedení a zkoumání v aktuálním kontextu
současné informační společnosti. V rámci druhé oblasti se ověřuje didaktická znalost obsahu v oboru Pedagogika a výukové strategie uplatňované ve výuce oboru a
schopnost studenta aplikovat tyto znalosti na konkrétní výukové situace. A
A
Diplomovou práci si student specializace Učitelství pedagogiky zadává buďto z oboru Pedagogika na Katedře pedagogiky a andragogiky, nebo z pedagogicko-
psychologického základu studia na Katedře pedagogické a školní psychologie, Katedře sociální pedagogiky, příp. Katedře speciální pedagogiky. Diplomová práce ověřuje
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schopnost studenta používat osvojené znalosti a dovednosti při řešení odborných teoretických i praktických problémů. Diplomové práce v rámci specializace mají
teoreticko-empirický charakter, tzn. že řeší buďto výzkumný nebo aplikační problém, lze zadávat práce historicko-srovnávacího charakteru a výjimečně i teoretické
práce. Práce kompilačního typu nejsou přípustné. Při zpracování diplomové práce se student opírá mj. o poznatky a zpětnou vazbu, které získal ve dvou Seminářích k
diplomové práci.A
A
Další studijní povinnosti
Od druhého semestru student v každé studijní navazující magisterské specializaci absolvuje tři typy praxí. V případě Učitelství pedagogiky jsou to:A
Průběžná profesní praxe 1- 1. r., letní semestrA
Průběžná profesní praxe 2- 2. r., zimní semestrA
Souvislá profesní praxe - 2. r., letní semestr.A
Praxe probíhají v souladu s harmonogramem akademického roku Ostravské univerzity a ve spolupráci s Referátem praxí PdF OU. Katedra garantuje podmínky, obsah,
rozsah i organizaci pedagogické praxe. A
A
Průběžná praxe 1 (KPD/7PAX1) vytváří prostor pro posílení dosavadních oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a dovedností, přičemž
pomáhá nalézt koncept pro jejich vzájemné propojení. Předmět vede k obohacení studenta v rámci dovedností analyzovat, kriticky hodnotit a navrhnout vlastní učební
jednotku a slouží ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Student vykonává praxi na SŠ (příp. VOŠ) v předmětu
pedagogika, event. v předmětech tomuto učebnímu obsahu blízkých (např. v humanitním semináři, společensko-vědní epoše aj.). Obsahem praxe je krátká náslechová
činnost, na níž navazují menší ohraničené pedagogické výstupy v souladu s časovým plánem a pokyny oborového didaktika. Role cvičného učitele je pomoci reflektovat,
analyzovat a kriticky hodnotit výukové aktivity studenta. Student se také seznamuje s chodem školy a dalšími nepřímými povinnostmi pedagoga (administrativními,
organizačně-provozními, asistenčními aj.).A
A
Průběžná praxe 2 (KPD/7PAX2) navazuje na dovednosti získané Průběžnou praxí 1 a ověřuje kvalitu dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání. Student
je schopen navrhnout, analyzovat a kriticky hodnotit vlastní učební jednotku, přičemž respektuje paradigma oboru i pedagogicko-psychologické aspekty výuky
a individuální potřeby studentů. Jádrem praxe jsou výuka v předmětu pedagogika, příp. v předmětech obsahově blízkých (viz výše), a její následná reflexe třemi
subjekty ? studentem, oborovým didaktikem a učitelem/supervizorem. Všechny aktivity směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a spolupodílejí se na završení
studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe.A
A
Souvislá profesní praxe (KPD/7PAX3) je plánována na 5 týdnů. Představuje završení oborové a didaktické přípravy pro vstup do reálného pedagogického terénu a
kvalitní zvládnutí učitelské profese. Student zabezpečuje výuku předmětu pedagogika na SŠ (příp. VOŠ), ale zapojuje se i do dalších profesních povinností učitele - např.
pomáhá při dozorech, vedení školní dokumentace, přípravě pomůcek, tvorbě plánů pro studenty se spec. vzdělávacími potřebami aj.). Fyzicky je praxe vedena cvičným
učitelem/supervizorem, který aktuálně studentovi radí a podává zpětnou vazbu. Po ukončení praxe zpracuje na odbornou práci studenta hodnocení. Souvislá praxe
probíhá bez prezenční účasti didaktika, ten je však nápomocen konzultacemi a kooperací se cvičným učitelem.A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrhy nových témat kvalifikačních prací:A
1. Názory veřejnosti na roli učitele v současné školeA
2. Domácí vzdělávání žákůA
3. Sociometrické vztahy ve školní tříděA
4. Alternativní vzdělávací programy v Moravskoslezském krajiA
5. Problémové chování ve školeA
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A
Obhájené kvalifikační práce:A
1. Diagnostika úrovně tvořivosti a podnikavosti dětí a mládeže České republiky (Kristová Kateřina - DP, 2017, VP: Malach Josef)A
2. Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech používaných ve výchově k občanství na 2. stupni ZŠ (Škuta Vlastimil - DP, 2017, VP: Sikorová Zuzana)A
3. Strategie vysokoškolských studentů při učení se z odborného textu (Bártová Lucie - DP, 2016, VP: Červenková Iva)A
4. Výukové metody a jejich užití v předmětu Pedagogika na SŠ (Hesová Petra - DP, 2017, VP: Červenková Iva)A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Polský jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Frazeologie 1p + 0c + 1s Zkouška 3 doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (G: 100%,
P: 100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Stylistika polštiny pro učitele 1p + 0c + 1s Zkouška 3 doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (G: 100%,
P: 100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Synchronní konfrontace pol. a č. 0p + 0c + 2s Zápočet 2 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / ZS PZ
Vybrané kapitoly z polské literatury 1 1p + 0c + 1s Zkouška 3 Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,

S: 100%)
1 / ZS PZ

Vývoj polského jazyka 1p + 0c + 1s Zkouška 3 prof. PhDr. Mieczyslaw Balowski, CSc. (G:
100%, P: 100%)
PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (S: 100%)

1 / ZS ZT

Didaktika polského jazyka 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / LS PZ

Průběžná pedagogická praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

1 / LS PZ

Vybrané kapitoly z polské literatury 2 1p + 0c + 1s Zkouška 3 Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

1 / LS PZ

Didaktika polského jazyka 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Jazyková kultura polštiny pro učitele 1p + 0c + 1s Zápočet 2 prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Martyna Radlowska-Obrusník (S: 100%)

2 / ZS ZT

Průběžná pedagogická praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

2 / ZS PZ

Česko-polské literární vztahy 0p + 0c + 1s Zápočet 2 Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / LS PZ
Souvislá pedagogická praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (G: 100%, C:

100%)
2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
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Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Polský jazyk.A
A
Student musí prokázat velmi dobrou jazykovou úroveň, znalost odborné terminologie a schopnost jejího adekvátního používání a rovněž velmi dobrou celkovou orientaci
v dané problematice, vše na úrovni zkušeného uživatele jazyka C2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. SZZ prověřuje zejména teoretické znalosti, které
student získal během studia programu Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ. SZZ je vedena v polštině. Obhajoba diplomové práce a jednotlivé části SZZ jsou
hodnoceny samostatnou známkou (A-F). Otázky si studenti losují. A
A
SZZ se skládá ze tří částí, které se zaměřují na následující okruhy:A
A
1) Polský jazyk - ústní část (je zaměřena na problematiku polského jazyka v synchronním a diachronním průřezu a zahrnuje problematiku z oblasti polské fonetiky a
fonologie, morfologie, lexikologie, syntaxe, stylistiky, jazykové kultury a historického vývoje polského jazyka získané v předmětech Jazyková kultura polštiny pro učitele,
Stylistika polštiny pro učitele, Vývoj polského jazyka, Frazeologie, Synchronní konfrontace polštiny a češtiny);A
A
2) Polská literatura - ústní část (prověřuje znalosti studentů z teorie a dějin polské literatury a obsahuje i tematické okruhy ze starší a současné polské literatury
získané v předmětech Vybrané kapitoly z polské literatury 1-2, Česko-polské literární vztahy);A
A
3) Didaktika polského jazyka a literatury - ústní část je zaměřena na problematiku metodiky vyučování programu. Tematické okruhy vycházejí především z předmětů
Didaktika polského jazyka 1-2.
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) průběžná praxe 1A
Absolvování náslechů hodin polského jazyka a literatury pod vedením učitele na SŠ. Seznámení studentů s prostředím školy a třídy. Na šesti hospitovaných hodinách
získávají důležité informace o studentech, individuálním přístupu učitele ke studentům s různými poruchami učení, např. dyslexie a dalšími dysfunkcemi. Studenti
se zúčastňují výuky v hodinách polštiny a v následujících rozborech společně s didaktikem a vyučujícím hodiny analyzují. Tato následná reflexe pedagogické praxe je
důležitou složkou výuky v předmětu. A
A
2) průběžná praxe 2A
Student úzce spolupracuje při přípravě vyučovací hodiny s vyučujícím střední školy. Důkladně se seznámí s probíraným učivem, aby mohl plynule navázat na výuku
nové látky. Cílem je také eliminovat na minimum rušivé vlivy, které by změna vyučujícího mohla znamenat pro studenty. Posluchač se v průběhu praxe seznamuje s
některými součástmi základní pedagogické dokumentace - učebními osnovami, učebními plány, třídní knihou. Naučí se pořídit zápis odučené vyučovací hodiny do třídní
knihy. Studenti se vystřídají ve výuce celých hodin, nebo jejich částí. Je možné realizovat samostatné vyučovací pokusy i ve dvojicích. Po výstupu následuje analýza
hodiny za přítomnosti učitele školy, didaktika OU a celé skupiny. Tato následná reflexe pedagogické praxe je důležitou složkou výuky v předmětu.A
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A
3) souvislá praxeA
Hlavní cíl spočívá v tom, aby se student podrobněji seznámil se základními údaji o škole, s prostředím školy a aby na základě didaktických, pedagogických a
psychologických vědomostí pod vedením učitelů připravoval a realizoval různé typy vyučovacích hodin. Hlavním účelem praxe praktikujících studentů je ověřování
vzdělávacích a výchovných schopností při práci ve třídě. Cíl spočívá také v plnění běžných školních povinností a podrobném seznámení s administrativní stránkou praxe.
Student dostane příležitost k prostudování a vyplňování pedagogické dokumentace o studentech, katalogových a osobních listin, třídních výkazů, žádostí a různých
vyšetření studentů, třídních knih atd., to vše se zřetelem k jejich efektivnímu využití v učitelské praxi.A
Během praxe se student učí základním didaktickým dovednostem:A
- plánovat učivo,A
- formulovat výchovně-vzdělávací cíl,A
- vhodně motivovat žáky,A
- volit odpovídající formy a metody výuky,A
- volit odpovídající materiální didaktické prostředky,A
- pracovat se základní pedagogickou dokumentací,A
- provádět pedagogickou diagnostiku vhodnými metodami, a to jak s jednotlivými žáky, tak se skupinami žáků i celými třídami.A
Student získává první zkušenosti z vlastní výchovně-vzdělávací činnosti ve škole. V průběhu praxe se učí zvládnout techniku samostatného vedení různých typů
vyučovacích hodin při povinné, volitelné i zájmové činnosti.A
Student během praxe sestavuje konspekty odučených hodin, které následně po ukončení praxe odevzdává oborovému didaktikovi, společně je analyzují, student sděluje
své dojmy, zdary i nezdary během výuky. Tato průběžná i následná reflexe pedagogické praxe je důležitou složkou výuky a přípravy studenta.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1) Historia i tendencje rozwojowe szkolnictwa mniejszościowego na ZaolziuA
2) Czytelnictwo w języku polskim wśród dzieci i młodzieży gimnazialnej na terenie ZaolziaA
3) Edukacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie i w Republice CzeskiejA
A
Návrh témat VŠKP:A
1) Naturalna dwujęzyczność w polskich rodzinach na ZaolziuA
2) Frazeologia w tekstach ogłoszeń przedwyborczychA
3) Specyfika metaforyki w poezji dziecięcejA
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Psychologie - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Psychologie zdraví 1p + 1c + 0s Zkouška 4 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%)
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. (P: 50%, C: 50%)
PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (P: 50%, C: 50%)

1 / ZS PZ

Výchova k partnerství a rodičovství 1p + 1c + 0s Zápočet 4 PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (C: 100%)
doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

1 / ZS ZT

Didaktika psychologie 1 1p + 0c + 1s Zápočet 3 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (S: 100%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (G: 100%, C: 70%)
Mgr. Lenka Novotná (C: 30%)

1 / LS PZ

Didaktika psychologie 2 1p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (S: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (G: 100%, C: 70%)
Mgr. Lenka Novotná (C: 30%)

2 / ZS PZ

Psychodiagnostika 1p + 0c + 1s Zkouška 4 PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (P: 50%, S: 100%)
doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (G: 100%, P:
50%)

2 / LS ZT

Souvislá profesní praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (G: 100%, C: 70%)
Mgr. Lenka Novotná (C: 30%)

2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - didaktické

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Didaktika průřezových témat 1p + 0c + 1s Zápočet 4 PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

2 / ZS PZ

Sociálně patologické jevy v prostředí SŠ 1p + 1c + 0s Zápočet 4 PhDr. Jan Svoboda (P: 50%, C: 100%) 2 / LS PZ
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Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (G: 100%, P:
50%)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - oborové

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Psychologická pomoc v krizi 1p + 1c + 0s Zápočet 4 PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (G: 100%, P: 50%, C:
50%)
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (P: 50%, C: 50%)

1 / LS A

Kariérové poradenství 1p + 0c + 1s Zkouška 4 PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (P: 50%, S: 100%)
PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (G: 100%, P: 50%)

2 / ZS A

Agrese a násilí 1p + 0c + 0s Zápočet 4 PhDr. Pavel Škobrtal, PhD. (G: 100%, P: 100%) / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Psychologie:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Obor (Psychologie)A
- Oborová didaktika (Didaktika psychologie),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
A
Zkoušený student/studentka si vylosuje jednu otázku z každého ze dvou tematických okruhů.A
A
1. Teoretické psychologické disciplíny (obecná psychologie, psychologie osobnosti, dějiny psychologie, sociální psychologie)A
2. Aplikované psychologické disciplíny (pedagogická psychologie, psychologie zdraví a nemoci, psychologie rodiny, psychodiagnostika, adiktologie apod.)A
A
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Podrobný seznam všech otázek SZZ, z nichž jsou příslušné okruhy sestaveny je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tématických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.
Další studijní povinnosti
V navazujícím magisterském studiu se v rámci společného pedagogicko-psychologického základu studenti účastní hospitačních praxí v rámci předmětu Obecná
didaktika. Předmět poskytuje propojení teoretických poznatků získaných na přednáškách a diskutovaných v seminářích s přímým pozorováním vyučovacích hodin ve
vybraných středních školách. Cílem je osvojení si základních didaktických kategorií a jejich reflexe ve výukové praxi, která nabízí vysvětlení, zdůvodnění a konkrétní
praktické rady pro učitelovo projektování a realizaci vlastní učební jednotky. Provedená pozorování student individuálně dokumentuje a následně analyzuje v
hospitačních protokolech.A
A
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí PdF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu studované aprobace na různých typech středních škol a tyto náslechy
podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou portfolia.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu studované aprobace (pod vedením učitelů) na vybraném druhu středních škol. Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede si portfolio. A
A
3) Souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat kvalifikačních prací:A
- Šikana a agrese ve školním kontextuA
- Kvalita života učitelů na středních školách A
- Strategie zvládání stresu u studentů učitelských a neučitelských oborů.A
A
Jedná se o novou specializaci, zatím nebyly obhájeny žádné VŠKP.A
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Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Ruský jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Ruská literatura 2. poloviny 20. století 1p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (G: 100%, P: 100%)
Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (S: 100%)

1 / ZS ZT

Seminář praktického jazyka 0p + 0c + 2s Zápočet 2 PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. (G: 100%, S:
100%)

1 / ZS PZ

Didaktika ruštiny 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,
P: 100%, S: 100%)

1 / LS PZ

Mezijazyková interference 1p + 0c + 1s Zápočet 4 Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 1 / LS PZ
Průběžná pedagogická praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,

C: 100%)
1 / LS PZ

Vývojové tendence v současné ruštině 1p + 0c + 1s Zkouška 5 Mgr. Lukáš Plesník (S: 100%)
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,
P: 100%)

1 / LS ZT

Didaktika ruštiny 2 1p + 0c + 1s Zkouška 5 doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,
P: 100%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Pedagogická komunikace v ruštině 0p + 0c + 2s Zkouška 5 doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,
S: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná pedagogická praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,
C: 100%)

2 / ZS PZ

Souvislá pedagogická praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G: 100%,
C: 100%)

2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Ruský jazyk.A
A
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Student musí prokázat velmi dobrou jazykovou úroveň, znalost odborné terminologie a schopnost jejího adekvátního používání a rovněž velmi dobrou celkovou orientaci
v dané problematice, vše na úrovni zkušeného uživatele jazyka C2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. SZZ prověřuje teoretické znalosti, které student
získal během studia programu Učitelství pro střední školy ? specializace Ruský jazyk.A
SZZ se skládá ze tří části, jež jsou vedeny ústní formou zkoušení v ruštině (část lingvistická a literárněvědná) a češtině (část oborově-didaktická). A
A
Části SZZ:A
1) lingvistická část je zaměřena na problematiku ruského jazyka v synchronním a diachronním průřezu a zahrnuje problematiku z oblasti ruské fonetiky a fonologie,
morfologie, lexikologie, syntaxe, stylistiky, historického vývoje ruského jazyka a jeho vývojových tendencí;A
2) literárněvědná část prověřuje znalosti studentů z teorie a dějin ruské literatury a obsahuje i tematické okruhy ze starší a současné ruské literatury;A
3) oborově-didaktická část prověřuje oborově-didaktické znalosti teorie cizojazyčného vyučování, orientaci v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro
výuku ruského jazyka (zejména v rámci učebnic ruského jazyka dostupných na českém trhu), v metodách výuky ruského jazyka. V oblasti oborově-didaktických
dovedností zkouška prověřuje schopnost transformace vědomostí z oblasti ruské filologie do učiva (tj. stanovení cílů výuky, interpretaci a strukturaci učiva, výběr
vhodných forem, učebních pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků).
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) průběžná praxe 1A
V rámci praxe studenti sledují formou náslechů zkušené učitele ruštiny přímo ve vyučovací hodině a pozorují jejich učební styl, pedagogické přístupy a postupy, rozdíly
mezi jednotlivými typy vyučovacích hodin, vzájemné vztahy a spolupráci učitele se žáky a opačně. Své postřehy zaznamenávají do pozorovacích archů. A
Veškeré postřehy z náslechů studenti zaznamenávají do hospitačního záznamu, konzultují je s oborovým didaktikem a cvičným učitelem v rámci následného rozboru
a také v semináři z didaktiky ruštiny. Tato průprava studentům pomáhá ve druhé fázi, kdy se poprvé zkušebně dostávají do role učitele v rámci samostatných
vyučovacích pokusů. A
A
2) průběžná praxe 2A
V rámci samostatných vyučovacích pokusů se studenti poprvé dostávají do role učitele ruského jazyka, navazují na přípravnou fázi, která probíhala v předchozím
semestru. Studenti realizují své první vyučovací pokusy v částech (mikrovýstup) či v celých vyučovacích hodinách. Každý student absolvuje minimálně jeden samostatný
výstup za semestr. A
Studenti kontaktují cvičného učitele, seznámí se s tematickým celkem, tématem a cílem hodiny, zapůjčí si učebnice a podle pokynů pedagoga zpracují písemnou
přípravu. Tuto poté konzultují s oborovým didaktikem a před vlastním výstupem i s cvičným učitelem a provedou případné úpravy. Bezprostředně po výstupu následuje
analýza výkonu studenta v rámci rozboru hodiny, jehož se účastní jak oborový didaktik, tak studenti dané studijní skupiny.A
A
3) souvislá praxeA
Během souvislé praxe má student poznat úkoly učitele v podmínkách školní třídy a školy v jejich komplexnosti. Na počátku praxe student hospituje u cvičného učitele
a za jeho pomoci se seznamuje s výchovně-vzdělávací situací ve třídě. V dalších dnech se posluchač cvičí ve vedení různých typů vyučovacích hodin ruského jazyka,
ověřuje si své vzdělávací a výchovné schopnosti při práci ve třídě, má možnost si zkusit plnění běžných školních povinností. Student se učí základním didaktickým
dovednostem při výuce ruštiny, jako např. plánovat učivo, formulovat výchovně vzdělávací cíl, vhodně motivovat žáka, volit odpovídající formy a metody výuky, volit
odpovídající materiální didaktické prostředky, provádět pedagogickou diagnostiku vhodnými metodami. Student by se měl taktéž seznámit s administrativní stránkou
pedagogického procesu a pedagogickou dokumentací.A
požadavky na studenty: A
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Na počátku souvislé pedagogické praxe student zašle rozvrh své souvislé praxe oborovému didaktikovi (garantovi praxe). A
Oborový didaktik na základě zaslaných rozvrhů provádí formou přímých hospitací kontrolu studentů praktikujících na školách spojenou s reflexí průběhu praxe a s
reflexí realizovaných vyučovacích pokusů. Během hospitací oborového didaktika, příp. jeho kolegů na cvičných školách, kde studenti konají souvislou pedagogickou
praxi, se uskutečňují setkání a jednání nejen s cvičnými učiteli praxí, ale i s vedením dané střední školy a ostatními vyučujícími. V rámci specializace ruský jazyk se
tento způsob hospitací na středních školách velmi osvědčil a má více než dvacetiletou tradici. A
V průběhu souvislé praxe si student průběžně zpracovává portfolio ze specializace ruský jazyk, jehož součástí jsou: A
- písemné záznamy z vyučovacích hodin, při kterých student hospituje u cvičného učitele; A
- písemné záznamy z přípravy a reflexe realizace 20 vyučovacích hodin ze specializace ruský jazyk; A
- písemné záznamy mimovyučovacích a mimoškolních činností;A
- písemně zpracovaná zápočtová listina pro specializaci ruský jazyk; A
- potvrzené Hodnocení závěrečné souvislé pedagogické praxe cvičným učitelem ze specializace ruský jazyk.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1. Hra v učebnicích ruského a německého jazykaA
2. Významné ruské osobnosti současnosti (praktická kapitola učebnice ruštiny)A
3. Problematika lexikálního učiva v současných českých učebnicích ruského jazykaA
A
Návrhy témat VŠKP:A
1. Nové informační technologie ve výuce ruského jazykaA
2. Srovnávací analýza nových učebnic ruského jazyka na českém trhuA
3. Kulturologické minimum ve výuce ruského jazyka
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Sbormistrovství - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Dějiny sborového zpěvu 1 1p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (C: 50%)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (G: 100%, P:
100%, C: 0%)
prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (C: 50%)

1 / ZS ZT

Rozbor sborových skladeb 1p + 1c + 0s Zkouška 4 PhDr. David Kozel, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, C:
50%)
doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (C: 50%)

1 / ZS PZ

Dějiny sborového zpěvu 2 1p + 1c + 0s Zkouška 5 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (C: 50%)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (G: 100%, P:
100%)
prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (C: 50%)

1 / LS ZT

Didaktika sborového zpěvu 1 1p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (C: 50%)
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 50%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Didaktika sborového zpěvu 2 1p + 1c + 0s Zkouška 5 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (C: 50%)

doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
C: 50%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Souvislá profesní praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - didaktické

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Hlasová výchova v pěveckém sboru s
metodikou

1p + 1c + 0s Zápočet 5 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (G: 100%, P: 50%, C:
50%)
MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (P: 50%, C: 50%)

1 / ZS PZ

Repetitorium klavírní přípravy
sbormistra s metodikou

0p + 1c + 0s Zápočet 5 PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
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Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - oborové

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Studium soudobých partitur 2p + 0c + 0s Zápočet 4 doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / ZS PZ
Dirigování kantát 0p + 2c + 0s Zápočet 4 Mgr. Věra Marhevská, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS A
Příprava magisterského koncertu 0p + 2c + 0s Zápočet 4 PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (G: 100%, C:

100%)
2 / ZS PZ

Klavirní repetitorium pro sbormistry 0p + 1c + 0s Zápočet 4 PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Sbormistrovství:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Obor (Sbormistrovství)A
- Oborová didaktika (Didaktika sborového zpěvu),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
A
SZZ Sbormistrovství tvoří 3 okruhy: A
1. absolventský magisterský koncert: A
a) sbormistrovský absolventský koncert s pěveckým sborem v délce minimálně 60 minut, jehož program vychází ze základních požadavků sborové dramaturgie,
podmínkou je uvedení cyklické sborové skladby (zahrnuje látku z předmětů: Příprava magisterského koncertu, Hlasová výchova v pěveckém sboru s metodikou), A
b) sbormistrovská interpretační analýza skladeb provedených na absolventském koncertě (zahrnuje látku z předmětů: Rozbor sborových skladeb, Studium soudobých
partitur),A
2. didaktika sborového zpěvu (zahrnuje látku z předmětů: Didaktika sborového zpěvu 1, 2), A
3. dějiny sborového zpěvu (zahrnuje látku z předmětů: Dějiny sborového zpěvu 1, 2). A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
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Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tématických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
V rámci pedagogicko-psychologické přípravy je završením bakalářského studia v absolventském ročníku výkon praxe na středních školách. Ta je plánována v souladu
s harmonogramem příslušného akademického roku a je administrativně zajišťována Referátem praxí PdF OU. Praxe je koncipována zejména jako hospitační aktivita,
přičemž cílí na předměty studentovy aprobace. Zároveň má však zprostředkovat edukační realitu ve své komplexnosti. Proto je její součástí participace studentů na
asistenčních a organizačně-provozních úkonech s cílem poznat různé konotace učitelovy práce a její celkovou profesní náročnost. A
V rámci předmětu KPD/4RAPX tak studenti nejprve prostudují odborné dokumenty spojené s výkonem učitelovy práce, dále se seznámí s kurikuárními materiály, které
jsou v daném zařízení užívány. Následně v součinnosti s pozorovaným učitelem analyzují a diskutují přípravy jeho hodin, užité výukové a hodnotící strategie, zorientují
se v třídní dokumentaci, dostupných elektronických systémech a ve výkaznictví. Jsou seznamováni s tvorbou individuálních plánů studentů, pomáhají při přípravě
pomůcek, asistují při individuálních aktivitách nebo se spolupodílejí na organizaci skupinové výuky. Jsou vítány i aktivity, které studenty zapojí i do nepřímých
výukových činností (jednání s rodiči, schůzky metodiků, porady sboru apod.) a činností mimoškolních (účast v kroužcích, besídkách, příprav olympiád apod.). A
Student je na praxi vybaven především základními teoretickými znalostmi z obecné pedagogiky a psychologie a dovednostmi z oblasti pedagogiky sociální. Rozvíjí
rovněž své dosud akademicky nabývané kompetence diagnosticko-intervenční a komunikativní. Hospitovaná témata a jejich reflexe v pozorované výuce jsou v souladu s
předchozím absolvováním povinných předmětů pedagogicko-psychologického základu (výuka jako proces; komunikace a interakce ve výuce; motivace k učení a podpora
žákových učebních strategií; materiální didaktické prostředky; škola a školní třída). Důraz je kladen na reflektivní a sebereflektivní techniky a schopnost analytického
uvažování o výuce. Praxe je plánována na 2 výukové týdny v LS. Předmětem hospitací jsou střední školy v režimu fakultních institucí s cílem nabídnout studentům
příklady dobré praxe a konstruktivisticky vedenou výuku.A
A
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat kvalifikačních prací:A
Problematika hlasové výchovy v dětských a mládežnických sborových tělesechA
Problematika interpretace vybraného sborového dílaA
Komplexní analýza rozsáhlého sborového či vokálně-instrumentálního díla nebo cykluA
A
Témata obhájených prací:A
Krcháková, Zuzana. Hlasová výchova v mládežnickém pěveckém sboru a její význam. Vedoucí práce Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., 2017.A
Adamovich, Olesia. Osobnost skladatele Dmitrije Anatoljeviče Batina a jeho sborové dílo. Vedoucí práce Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., 2014. A
Mička, Tomáš. Hudební sdružení Krnov, návrat ke kořenům hudební spolupráce. Vedoucí práce Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., 2014. A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Španělský jazyk - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Dějiny a společnost ve španělské
literatuře

2p + 0c + 1s Zkouška 3 dr hab. Maksymilian Drozdowicz (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Praktická cvičení ze španělštiny 1 0p + 2c + 0s Zápočet 2 Lic. Begoňa García Ferreira (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS PZ
Vývojové tendence v současné
španělštině

1p + 0c + 1s Zkouška 3 Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, S:
100%)

1 / ZS PZ

Dějiny a společnost v latinskoamerické
literatuře

2p + 0c + 1s Zkouška 3 dr hab. Maksymilian Drozdowicz (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / LS ZT

Didaktika románských jazyků 1 0p + 0c + 2s Zápočet 3 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 30%)
Lic. Begoňa García Ferreira (S: 35%)
Mgr. Monika Kuchnová (S: 35%)

1 / LS PZ

Praktická cvičení ze španělštiny 2 0p + 2c + 0s Zkouška 2 Lic. Begoňa García Ferreira (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Průběžná pedagogická praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Monika Kuchnová (C: 35%)

Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, C: 30%)
Lic. Begoňa García Ferreira (C: 35%)

1 / LS PZ

Aktuální tendence ve výuce španělštiny 0p + 0c + 2s Zápočet 5 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 30%)
Lic. Begoňa García Ferreira (S: 35%)
Mgr. Monika Kuchnová (S: 35%)

2 / ZS PZ

Didaktika románských jazyků 2 0p + 0c + 2s Zkouška 5 Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, S: 30%)
Lic. Begoňa García Ferreira (S: 35%)
Mgr. Monika Kuchnová (S: 35%)

2 / ZS PZ

Lexikologie a lexikografie 1p + 0c + 1s Zkouška 3 Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G: 100%, P: 100%, S:
100%)

2 / ZS PZ

Průběžná pedagogická praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Monika Kuchnová (C: 35%)
Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, C: 30%)
Lic. Begoňa García Ferreira (C: 35%)

2 / ZS PZ

Souvislá pedagogická praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Monika Kuchnová (C: 35%)
Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G: 100%, C: 30%)
Lic. Begoňa García Ferreira (C: 35%)

2 / LS PZ
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Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Španělský jazyk:A
A
Během státní závěrečné zkoušky se prověřují znalosti nabyté v didaktických disciplínách (Didaktika románských jazyků 1-2, Aktuální tendence ve výuce španělštiny).
Zohledněny jsou také klíčové lingvistické disciplíny absolvované v rámci studia tohoto navazujícího programu (Vývojové tendence v současné španělštině, Lexikologie a
lexikografie). Studenti u zkoušky taktéž prokazují znalosti z literárně-kulturních disciplín (Dějiny a společnost ve španělské a latinskoamerické literatuře). U zkoušky
se zároveň ověřuje dosažená úroveň jazykové kompetence (C2 podle SERR) nabytá v prakticky zaměřených předmětech (Praktická cvičení ze španělštiny 1-2). A
SZZ tvoří tři části.A
1. Didaktika španělského jazyka - zkouška probíhá v češtině A
2. Lingvistika - komplexní lingvistická analýza s ohledem na didaktický přístup k normativní gramatice - zkouška probíhá ve španělštiněA
3. Literatura - pohovor o přečtených knihách (40 položek), jejich zasazení do literárního, kulturního a historického kontextu - zkouška probíhá ve španělštiněA
Tematické okruhy k SZZ jsou zveřejněny na Portálu OU.
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách, popř. na 2 stupni ZŠ.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Studenti absolvují průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených základních a středních školách či víceletých gymnáziích. Realizují náslechy a drobné pedagogické
výstupy podle časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi
vlastních pedagogických výstupů v hodinách španělského jazyka. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A
Studenti si podle pokynů didaktika si vedou pedagogický deník, který je součástí závěrečné evaluace a ve kterém rozebírají a hodnotí jednotlivé náslechové hodiny. A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách španělského jazyka (ZŠ, SŠ, víceletá gymnázia) ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce
kolegů, aktivně se zapojí do následného rozboru a hodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového
didaktika a cvičného učitele, konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. Průběžně se seznamují s chodem školy a
dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A
Studenti si podle pokynů didaktika si vedou pedagogický deník, který je součástí závěrečné evaluace a ve kterém rozebírají a hodnotí jednotlivé náslechové hodiny i
vlastní výuku. U ústního pohovoru na konci semestru shrnou své postřehy z praxe.A
A
3) Souvislá pedagogická praxeA
Studenti absolvují souvislou praxi v hodinách španělského jazyka na základních a středních školách či víceletých gymnáziích ve stanovené době a časovém rozsahu.
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
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o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů v předmětu španělský jazyk a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s praxí,
v písemné (případně elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí strategii
svého dalšího vzdělávání.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP: A
1) Los manuales de E/LE en el mercado checo: valoración metodológicaA
2) El humor en el lenguaje de Facebook A
3) El buen uso de la lengua espa?ola actual y las herramientas de consulta lingüísticaA
A
Návrhy témat VŠKP: A
1) Las canciones en la ense?anza-aprendizaje de ELE.A
2) Dise?o y adaptación de actividades de comprensión auditiva y lectora en la ense?anza de ELE.A
3) El trabajo cooperativo en la oralidad y escritura en la clase de ELE.A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Tělesná výchova - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Antropomotorika a aplikovaná
statistika

1p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (C: 100%)
Mgr. Roman Farana, Ph.D. (G: 100%, P: 100%)

1 / ZS PZ

Biomechanika pohybu člověka 1p + 1c + 0s Zkouška 2 doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)
Doktorand Doktorand (C: 100%)

1 / ZS ZT

Fyziologie pohybu člověka 1p + 1c + 0s Zkouška 2 PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (G: 100%, P: 100%)
Doktorand Doktorand (C: 100%)

1 / ZS PZ

Oborová didaktika 1 1p + 0c + 1s Zápočet 3 PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D. ()
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

1 / LS PZ

Průběžná profesní praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D. ()
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, C: 100%)

1 / LS PZ

Řízení pohybu a motorické učení 1p + 1c + 0s Zkouška 2 Mgr. Roman Farana, Ph.D. (G: 50%, P: 50%, C:
10%)
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 50%, P: 50%, C:
10%)
Doktorand Doktorand (C: 80%)

1 / LS PZ

Výzkumné otázky v kinantropologii 2p + 0c + 0s Zápočet 2 doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

1 / LS ZT

Oborová didaktika 2 1p + 0c + 2s Zkouška 5 PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D. ()
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, P: 100%,
S: 100%)

2 / ZS PZ

Průběžná profesní praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D. ()
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, C: 100%)

2 / ZS PZ

Etika v kinatropologii 1p + 0c + 0s Zkouška 2 PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

2 / LS PZ

Souvislá profesní praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D. ()
Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, C: 100%)

2 / LS PZ
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Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Didaktika atletiky 0p + 1c + 0s Zápočet 1 Mgr. Marie Valová, Ph.D. (C: 90%)
doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. (G: 100%, C:
10%)

2 / ZS PZ

Didaktika gymnastiky 0p + 1c + 0s Zápočet 1 Mgr. Roman Farana, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Didaktika lyžování 0p + 7c + 0s Zápočet 1 doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Didaktika plavání 0p + 1c + 0s Zápočet 1 Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Didaktika sportovních her 0p + 1c + 0s Zápočet 1 Mgr. Michal Sebera (C: 90%)

doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. (G: 100%, C:
10%)

2 / ZS PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
5 kreditů

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty - internacionalizace

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Analýza polohy a pohybu člověka 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) / PZ
Diagnostika kardiorespiračních funkcí
při zátěži

0p + 1c + 0s Zápočet 2 PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (G: 100%, C: 100%) / PZ

Fyziologie sportovní činnosti 0p + 0c + 1s Zápočet 2 PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) / PZ
Psychologie pohybu člověka 1p + 0c + 0s Zkouška 2 doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. (G: 100%, P:

100%)
/ PZ

Zahraniční mobilita 0p + 0c + 52s Zápočet 4 doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (G: 100%, S:
100%)

/ PZ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
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A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Tělesná výchova a sport:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Obor (Tělesná výchova a sport)A
- Oborová didaktika (Didaktika tělesné výchovy),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
A
Cílem teoretické zkoušky je ověřit u studenta přehled získaných znalosti a dovednosti ze základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu v rámci tří
tematických okruhů. A
Zkoušený student/studentka si vylosuje jednu otázku z každého ze tří tematických okruhů. Každá otázka obsahuje klíčová slova vymezující její rozsah. Tematický okruh
1: Biomechanika, fyziologie (Biomechanika pohybu člověka, Fyziologie pohybu člověka), tematický okruh 2: Didaktika tělesné výchovy (Oborová didaktika, didaktiky
klíčových oblastí pohybové aktivity), tematický okruh 3: Předměty společného kinantropologického základu (Řízení pohybu a motorické učení, Výzkumné otázky v
kinantropologii, Etika v kinantropologii).A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tématických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
V navazujícím magisterském studiu se v rámci společného pedagogicko-psychologického základu studenti účastní hospitačních praxí v rámci předmětu Obecná
didaktika. Předmět poskytuje propojení teoretických poznatků získaných na přednáškách a diskutovaných v seminářích s přímým pozorováním vyučovacích hodin ve
vybraných středních školách. Cílem je osvojení si základních didaktických kategorií a jejich reflexe ve výukové praxi, která nabízí vysvětlení, zdůvodnění a konkrétní
praktické rady pro učitelovo projektování a realizaci vlastní učební jednotky. Provedená pozorování student individuálně dokumentuje a následně analyzuje v
hospitačních protokolech.A
A
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí PdF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu studované aprobace na různých typech středních škol a tyto náslechy
podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou portfolia.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu studované aprobace (pod vedením učitelů) na vybraném druhu středních škol. Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
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výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede si portfolio. A
A
3) Souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat kvalifikačních prací:A
- Kvalitativní biomechanická analýza zvolené pohybové dovednostiA
- Integrovaný způsob výuky sportovních herA
- Analýza antropometrických parametrů a tělesného složení ve vztahu k motorické výkonnosti žáků základních škol.A
A
Témata obhájených prací:A
- Pohybová aktivita žáků středních škol (Karolína Svrčinová, PaedDr. Hana Klimtová Ph.D., 2017)A
- Kinematika kolenních kloubů při běhu u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachy (Jan Plešek, doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., 2016)A
- Přístupy trenérů sportovní gymnastiky v procesu motorického učení gymnastických dovedností (Tereza Kinclová, Mgr. Roman Farana, Ph.D., 2016)A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Výtvarná výchova - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Moderní umělecká kultura v
souvislostech 1

1p + 0c + 2s Zkouška 3 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Plošné výtvarné formy - kresba, malba 0p + 3c + 0s Zápočet 2 Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

1 / ZS PZ

Moderní umělecká kultura v
souvislostech 2

1p + 0c + 2s Zkouška 3 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / LS ZT

Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1 1p + 0c + 1s Zápočet 4 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / LS PZ

Nová média v umění 1p + 1c + 0s Zkouška 2 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Milan Cieslar, PhD. (C: 100%)

2 / ZS ZT

Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2 1p + 0c + 1s Zápočet 4 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Tvorba a interpretace výtvarného
artefaktu

0p + 2c + 1s Zápočet 2 Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (G: 100%, S:
100%)
Mgr. Tomáš Koudela (C: 100%)

2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Digitální technologie v umění 1p + 2c + 0s Zápočet 3 MgA. Jiří Žižka (C: 100%)
doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P: 100%)

1 / ZS A

Prostorové výtvarné formy 0p + 3c + 0s Zápočet 3 prof. Ivo Chovanec, akad. sochař (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS A
Galerijní edukace 0p + 0c + 3s Zápočet 3 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS A
Klasická a digitální fotografie 0p + 3c + 0s Zápočet 3 MgA. Jiří Žižka (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
Interdisciplinární edukační programy 0p + 0c + 2s Zápočet 3 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
4 kreditů
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Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část SZZ Výtvarná výchova:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Obor (Výtvarná výchova)A
- Oborová didaktika (Didaktika výtvarné výchovy),A
- Teorie a praxe učitelské profese,A
A
Státní závěrečná zkouška ve studijním programu sestává z následujících oborových okruhů:A
A
I. Výtvarný obor. Předmětem zkoušky jsou odborné znalosti a dovednosti získané v povinných předmětech (Plošné výtvarné formy - kresba, malba, Nová média v umění,
Tvorba a interpretace výtvarného artefaktu) a zvolených povinně volitelných předmětech (Prostorové výtvarné formy, Digitální technologie v umění, Klasická a digitální
fotografie).A
A
II. Moderní umělecká kultura. Předmětem zkoušky jsou odborné znalosti a dovednosti získané v povinných předmětech (Moderní umělecká kultura v souvislostech 1 a
2, Nová média v umění)A
A
III. Oborová didaktika. Předmětem zkoušky jsou odborné znalosti a dovednosti získané v povinných předmětech (Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1 a 2) a zvolených
povinně volitelných předmětech (Galerijní edukace, Interdisciplinární edukační programy). A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tématických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ. A
A
Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
V navazujícím magisterském studiu se v rámci společného pedagogicko-psychologického základu studenti účastní hospitačních praxí v rámci předmětu Obecná
didaktika. Předmět poskytuje propojení teoretických poznatků získaných na přednáškách a diskutovaných v seminářích s přímým pozorováním vyučovacích hodin ve
vybraných středních školách. Cílem je osvojení si základních didaktických kategorií a jejich reflexe ve výukové praxi, která nabízí vysvětlení, zdůvodnění a konkrétní
praktické rady pro učitelovo projektování a realizaci vlastní učební jednotky. Provedená pozorování student individuálně dokumentuje a následně analyzuje v
hospitačních protokolech.A
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A
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí PdF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu studované aprobace na různých typech středních škol a tyto náslechy
podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou portfolia.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu studované aprobace (pod vedením učitelů) na vybraném druhu středních škol. Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede si portfolio. A
A
3) Souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat kvalifikačních prací: A
Spojení digitalizovaného obrazu a zvuku ve výtvarné výchově; A
Intermédia a multimédia ve výtvarné výchově,A
Vizuální poezie ve výtvarné výchově.A
A
A
Témata obhájených prací: A
Street art ve výtvarné výchově (autor: Hana Sakmarová; rok obhajoby: 2012; vedoucí: Dr. Dáša Lasotová), A
Vyřezávaný objekt - moje rodina (autor: Eliška Zejdová; rok obhajoby: 2017; vedoucí: Dr. Milan Cieslar); A
Významy, významové struktury a hermeneutická identita výtvarného uměleckého díla v dialogu žáků a studentů: zprostředkování současné sakrální architektury
(autor: Daniela Pietraszová; rok obhajoby: 2015; vedoucí: Dr. Danuše Sztablová).
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah
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Označení studijního plánu Výtvarná výchova SŠ a ZUŠ - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Dějiny a teorie nových médií 1p + 0c + 1s Zkouška 4 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / ZS ZT

Plošné výtvarné formy - kresba, malba 0p + 3c + 0s Zápočet 4 Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (G: 100%, C:
100%)

1 / ZS PZ

Moderní umělecká kultura v
souvislostech

1p + 0c + 2s Zkouška 4 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / LS ZT

Prostorové výtvarné formy 0p + 3c + 0s Zápočet 4 prof. Ivo Chovanec, akad. sochař (G: 100%, C:
100%)

1 / LS PZ

Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1 1p + 0c + 2s Zápočet 6 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

1 / LS PZ

Digitální technologie v umění 1p + 2c + 0s Zápočet 4 MgA. Jiří Žižka (C: 100%)
doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)

2 / ZS PZ

Nová média v umění 1p + 1c + 0s Zkouška 4 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, P:
100%)
Mgr. Milan Cieslar, PhD. (C: 100%)

2 / ZS ZT

Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2 1p + 0c + 2s Zkouška 8 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

2 / ZS PZ

Interdisciplinární edukační programy 1p + 0c + 2s Zápočet 6 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, P:
100%, S: 100%)

2 / LS PZ

Povinně volitelné předměty - Povinně volitelné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Ateliérová tvorba - malba 0p + 3c + 0s Zápočet 5 Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS A
Ateliérová tvorba - prostor 0p + 3c + 0s Zápočet 4 prof. Ivo Chovanec, akad. sochař (G: 100%, C: 100%) 1 / ZS A
Ateliérová tvorba - grafika 0p + 3c + 0s Zápočet 4 PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS A
Ateliérová tvorba - kresba 0p + 3c + 0s Zápočet 4 PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (G: 100%, C: 100%) 1 / LS A
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Název předmětu rozsah způsob

ověř.
počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.

základ
Filmové umění 0p + 0c + 3s Zápočet 4 doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS A
Galerijní edukace 0p + 0c + 3s Zápočet 6 PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (G: 100%, S: 100%) 2 / ZS A
Klasická a digitální fotografie 0p + 3c + 0s Zápočet 5 MgA. Jiří Žižka (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS A
Ateliérová tvorba - materiálová tvorba 0p + 3c + 0s Zápočet 4 Mgr. Milan Cieslar, PhD. (G: 100%, C: 100%) 2 / LS A
Tvorba a interpretace výtvarného
artefaktu

0p + 2c + 1s Zápočet 4 Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (G: 100%, S: 100%)
Mgr. Tomáš Koudela (C: 100%)

2 / LS A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
8 kreditů
Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
A
i. obhajoby diplomové práce,A
ii. zkoušky z jednoho studijního oboru s didaktikou,A
iii. zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou,A
iv. zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie.A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro část SZZ Výtvarná výchova:A
Obsah této části SZZ tvoří následující tematické okruhy určené pro oblast vzdělávání Učitelství v Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství:A
- Obor (Výtvarná výchova)A
- Oborová didaktika (Didaktika výtvarné výchovy),A
- Teorie a praxe učitelské profese.A
A
SZZ Výtvarné výchovy tvoří 3 okruhy: A
1. výtvarný oborA
2. Moderní umělecká kulturaA
3. Oborová didaktikaA
A
Podrobný seznam všech otázek SZZ je pro studenty zveřejněn na Portálu OU.A
A
Vymezení obsahu základních tématických okruhů pro část zkoušky z druhého studijního oboru s didaktikou je uveden ve studijním plánu (formuláři B-II) příslušné
specializace. Vymezení obsahu základních tématických okruhů části zkoušky z učitelské pedagogiky a psychologie ve studijním plánu (formuláři B-II) s názvem
Učitelství pro střední školy - společný základ.A
A
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Téma diplomové práce může student volit z jednoho či druhého oboru s didaktikou nebo z učitelské pedagogiky a psychologie, návrhy jsou součástí příslušných
studijních plánů formuláře B-II.A
Další studijní povinnosti
V navazujícím magisterském studiu se v rámci společného pedagogicko-psychologického základu studenti účastní hospitačních praxí v rámci předmětu Obecná
didaktika. Předmět poskytuje propojení teoretických poznatků získaných na přednáškách a diskutovaných v seminářích s přímým pozorováním vyučovacích hodin ve
vybraných středních školách. Cílem je osvojení si základních didaktických kategorií a jejich reflexe ve výukové praxi, která nabízí vysvětlení, zdůvodnění a konkrétní
praktické rady pro učitelovo projektování a realizaci vlastní učební jednotky. Provedená pozorování student individuálně dokumentuje a následně analyzuje v
hospitačních protokolech.A
A
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí PdF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) Průběžná praxe 1A
Student absolvuje v průběhu letního semestru předepsaný počet náslechů (6 náslechů) v předmětu studované aprobace na různých typech středních škol a tyto náslechy
podrobí písemnému rozboru. V průběhu praxe si vede zápisy formou portfolia.A
A
2) Průběžná praxe 2A
Studenti připraví a realizují předepsaný počet vyučovacích hodin předmětu studované aprobace (pod vedením učitelů) na vybraném druhu středních škol. Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník a vede si portfolio. A
A
3) Souvislá praxeA
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Témata některých obhájených prací:A
Street art ve výtvarné výchově; A
Vyřezávaný objekt ve výtvarné výchově - moje rodina; A
Barva ve vizuálně obrazných představách dětí mladšího školního věku; A
Významy, významové struktury a hermeneutická identita výtvarného uměleckého díla v dialogu žáků a studentů: zprostředkování současné sakrální architektury.A
A
Návrh budoucích témat kvalifikačních prací:A
Využití 3D tiskárny ve výtvarné výchově; A
Tvorba (digitálního) komiksu ve výtvarné výchově; A
Digitální postprodukce ve výtvarné výchově.A
A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací
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Součásti SRZ a jejich obsah
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Základy společenských věd - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Označení studijního plánu Základy společenských věd - specializace (rok platnosti 2018, verze 1)

Povinné předměty

Název předmětu rozsah způsob
ověř.

počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil.
základ

Aplikovaná ekonomie 0p + 2c + 0s Zápočet 4 PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc. (G: 100%, C:
100%)

1 / ZS PZ

Neuroetika 2p + 0c + 0s Zápočet 4 doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (G: 100%, P: 100%) 1 / ZS ZT
Současné náboženské směry 2p + 0c + 0s Zkouška 4 doc. ThDr. Tomáš Novotný (G: 100%, P: 100%) 1 / ZS ZT
Didaktika ZSV 1 0p + 2c + 0s Zápočet 3 Mgr. Slavoj Tomeček (G: 100%, C: 100%) 1 / LS PZ
Průběžná praxe 1 0p + 1c + 0s Zápočet 2 Mgr. Jana Trčková (C: 100%)

Mgr. Slavoj Tomeček (G: 100%, C: 100%)
1 / LS PZ

Umění a kýč 1p + 1c + 0s Zápočet 4 prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (G: 100%, P:
100%, C: 100%)

1 / LS ZT

Didaktika ZSV 2 0p + 2c + 0s Zkouška 5 Mgr. Slavoj Tomeček (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Klíčové kompetence ve výuce ZSV 0p + 2c + 0s Zápočet 5 Mgr. Slavoj Tomeček (G: 100%, C: 100%) 2 / ZS PZ
Průběžná praxe 2 0p + 1c + 0s Zápočet 3 Mgr. Jana Trčková (C: 100%)

Mgr. Slavoj Tomeček (G: 100%, C: 100%)
2 / ZS PZ

Souvislá praxe 0p + 5c + 0s Zápočet 5 Mgr. Slavoj Tomeček (G: 100%, C: 100%) 2 / LS PZ

Součásti SZZ a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z těchto odděleně klasifikovaných částí:A
1) zkouška z učitelské pedagogiky a psychologie,A
2) zkouška z jedné specializace (aprobace);A
3) zkouška z druhé specializace (aprobace);A
Součástí SZZ je obhajoba VŠKP, která probíhá v rámci jedné z uvedených částí (podle zaměření práce).A
A
Vymezení obsahu základních tematických okruhů pro specializaci Základy společenských věd A
A
Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá z těchto tematických okruhů:A
1. Filozofie a společenské vědy ? myšlenkové koncepty a praktické aplikaceA
2. Oborově didaktický okruh: Průřezová témata ve výuce společenských věd a jejich didaktické zpracování v podobě přípravy modelové hodiny. A
A
ad 1) Z prvního okruhu si studenti losují jednu z osmi otázek. Po patnáctiminutové přípravě před komisí provedou prezentaci a budou připraveni vysvětlit a obhájit
své odborné teze. Od studenta se v odpovědích neočekává podávání přehledu faktografických znalostí (ty byly prověřovány u zkoušky bakalářské a předpokládají se ?
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stejně jako povědomí o dobových souvislostech, orientace v odborné literatuře a schopnost používat odbornou terminologii), spíše se hodnotí schopnost vyhmátnout
podstatné problémy a typické metody, příznačné pro danou epochu či pro debatu o vybrané problematice v daném oboru. Těžiště odpovědi může spočívat v prezentaci
určitého problému, na němž student předvede, že rozumí tomu, oč v dané době či oblasti jde. Důraz se klade na schopnost vidět problematiku humanitních věd jak v
dějinné (diachronní), tak v systematické (synchronní) perspektivě. Hodnotí se originalita koncepčního zpracování tématu, vystižení podstatného, přehlednost, logická
provázanost a proporční vyváženost, srozumitelná a kultivovaná prezentace.A
1. Problémy filozofieA
2. Věda a náboženstvíA
3. Etické problémy dneškaA
4. Umění jako interpretace světaA
5. Problémy ekonomieA
6. Současná religiozitaA
7. Problémy politické teorieA
8. Problémy sociologieA
A
ad 2) Součástí Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia jsou tzv. Průřezová témata. (RVPG je ke stažení např. na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání v
Praze.) Jedná se o tato průřezová témata: A
1. Osobnostní a sociální výchova A
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech A
3. Multikulturní výchova A
4. Environmentální výchova A
5. Mediální výchova A
Průřezová témata jsou rozdělena do okruhů, jež nabízejí vždy několik témat pro zpracování. A
Student si pro každé průřezové téma připraví návrh vyučovací hodiny podle zadané osnovy. Návrhy odevzdá v určeném termínu ve třech vyhotoveních na sekretariát
katedry filozofie. U státní zkoušky si vylosuje jedno z průřezových témat a bude schopen představit možnosti zařazení obsahu tohoto průřezového tématu do celku
vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Zároveň bude připraven zodpovědět všechny dotazy komise týkající se odborných znalostí z oboru jednotlivých
společenských věd, souvisejících s daným průřezovým tématem. Následně podrobně objasní postup tvorby přípravy svého návrhu vyučovací hodiny a prokáže všechny
důležité odborné a oborově didaktické znalosti, nutné ke kvalitní přípravě a provedení vyučovací jednotky.A
Konkrétní témata jednotlivých vyučovacích hodin mohou vypadat například takto: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky; Psychosociální aspekty interkulturality;
Genius loci a ochrana lokálních (regionálních) přírodních a kulturních hodnot; Jak poznáme mediální manipulaci?; Sekty a nová náboženství mladých; Spor o muslimské
šátky ? multikulturalita, nebo střet civilizací?; Evropa v síti mezinárodně politických a globálně ekonomických vztahů; Marginalizace a exkluze. Majoritní společnost a
cizinci; Může být pomoc druhým lidem zajímavým koníčkem?; Kdo a proč dnes potřebuje azyl?
Další studijní povinnosti
Povinnou součástí studia jsou profesně zaměřené praxe. Po organizačně-administrativní stránce zajišťuje odborné praxe referát praxí FF OU. Praxe jsou obvykle
realizovány zejména na gymnáziích a odborných středních školách.A
A
1) průběžná praxe 1A
Studenti absolvují náslechy podle časového plánu a pokynů oborového didaktika ve stanovených středních školách. Z každého náslechu zhotovují záznam podle předem
dané osnovy. Následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími
pracovními povinnostmi pedagoga. A
A
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2) průběžná praxe 2A
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách svého aprobačního oboru ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce kolegů, aktivně se zapojí do
následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového didaktika a cvičného učitele, konzultují přípravu výuky, po její
realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A
A
3) souvislá praxeA
Pod vedením zkušených učitelů na vybrané škole se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něj. Prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s
dalšími dostupnými materiály o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s
praxí, v písemné (případně elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Obhájené VŠKP:A
1) Výuka filozofie na gymnáziích. A
2) Výuka politologie na gymnáziu.A
3) Politická korektnost - ideál, nebo strašák. A
A
Návrh témat VŠKP:A
1) Práce s textem ve výuce společenských věd.A
2) Využití ikonického materiálu ve výuce společenských věd.A
3) Pedagogické a didaktické přístupy k výuce společenskovědních témat.A
A
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací

Součásti SRZ a jejich obsah



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

112

B-III - Charakteristika studijního předmětu



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

113

KHI / 3APMD - 2018 : Aktuální problémy moderních dějin

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktuální problémy moderních dějin
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem udělení absolutoria bude účast na seminářích a úspěšné absolvování zkoušky.
Garant předmětu prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (50%), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Na přednáškách budou studenti seznamováni s vybranými společenskými procesy a problémy, které byly důležité zejména pro evropskou civilizaci v 19. a 20. století.

Obsah:
Obyvatelstvo v 19. století: demografická revoluce, migrace, vystěhovalectví, urbanizace A
A
Hlavní rysy ekonomického vývoje v 19. století. Zrod moderního průmyslu, surovinová základna a energie, rozvoj dopravy a komunikacíA
A
Přechod od tradiční k moderní občanské společnosti. Modernizační teorie, změna společenských struktur, volební právo a politická participace, alfabetizace a nárůst
vzdělanosti, sekularizaceA
A
Národnostní otázka v 19. století. Národní státy a mnohonárodnostní impéria. Nacionalismus jako integrační ideologie A
A
Dělnická a sociální otázka, příjmová nerovnostA
A
Židé v Evropě v 19. století: mezi emancipací a antisemitismemA
A
Náboženství ve 20. století. Pacem in terris, ekumenické cesty. Kolonie jako oblasti k "exportu sekularizace" a "importu kultur". Islámský fundamentalismus, export
terorismuA
A
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Věk extrémů aneb sekularizované 20. století plné obětí. Světové války. Sociální experimenty fašismu, komunismu, nacismu. Holocaust, gulagy, kulturní revoluce v Číně,
genocidyA
A
Světověk globalizace a její důsledky. Ekonomické krize, ropný šok. Ekonomická reakce A
neoliberalismus ("thatcherismus") a svobodná ruka trhu. Ekologická reakce, přelidnění světaA
A
Rozpad východního bloku a SSSR. Solidarita, glasnosť, perestrojka. Exodus z NDR, Sametová revoluce v ČSSR, svržení Ceauşesca v Rumunsku. Konflikty na Kavkaze,
rusko-čečenská válkaA
A
Sexuální revoluce. Hnutí mládeže přelomu 60. a 70. let, hnutí hippies, druhý demografický přechod, rozpad rodiny, opožděná reakce v postsovětském světěA
A
A

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- A1 - Přednáška

Hodnotící metody:
- Ústní zkouška

Výsledky učení:
Student získá povědomí o komplikovaných procesech, které byly směrodatné pro vývoj evropské civilizace v 19. a 20. století. Získá základní faktografické znalosti a
návod pro kritický a nejednostranný náhled.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARON, R. Historie XX. století. Prah.
• CAMERON, R. Stručné ekonomické dějiny světa. Praha, 1996.
• ČECHUROVÁ, J. ? RANDÁK, J. A KOL. .: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, 2014.
• DINER, D. Porozumět dvacátému století. Brno, 2010.
• FISCH, J. Europa zwischen Wachstum und Gleichheit 1850-1914. Stuttgart, 2002.
• HIPPEL, W. VON ? STIER, B. Europa zwischen Reform und Revolution 1800-1850. Stuttgart, 2012.
• HLAVAČKA, M. A KOL. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I. a II. díl. Praha, 2014.
• HOBSBAWM, E. Věk extrémů. Praha, 1998.
• OSTERHAMMEL, J. Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2011.
• TERNON, Y. Genocidy 20. století. Praha, 1997.
Doporučená literatura:
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• ALLYN, DAVID. Make Love, Not War: The Sexual Revolution: An Unfettered History. 2000.
• ARON, R. Opium intelektuálů. Praha, 2001.
• CESARANI, D. Final solution: the fate of the Jews 1933-49. London, 2016.
• GARTNER, LLOYD P. History of the Jews in Modern Times. Oxford, 2001.
• MOULIS, V. A KOL. Vznik, krize a rozpad východního bloku. Praha, 1991.
• PĚKNÝ, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha, 2001.
• PIKETTY, T. Kapitál v 21. století. Praha, 2015.
• on-line katalogy knihoven
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KMA / 7ATEA - 2018 : Algebra a teoretická aritmetika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Algebra a teoretická aritmetika
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen zkouškou, která sestává z písemné části (zaměřené na řešení úloh a prokázání znalosti základních definic a vět) a ústní části (věnované pohovoru k
řešení písemky a teoretickým otázkám). A
A
Garant předmětu Ing. Ondřej Turek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : Ing. Ondřej Turek, Ph.D. (100%)
Cvičící : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%), RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je věnován výstavbě číselných oborů a práci s algebraickými strukturami.A
A
Poznámka: Tento předmět nebo jeho část může být přednášena/cvičena v anglickém jazyce. Zda v daném akademickém roce bude výuka v AJ realizována, může student
ověřit dotazem u tajemníka katedry při registraci předmětu.

Obsah:
1. Základní pojmy z teorie množin důležité pro výstavbu číselných oborů.A
2. Výstavba přirozených čísel. Peanovy axiomy.A
3. Algebraické struktury s jednou binární operací. A
4. Vlastnosti přirozených čísel. Zápis v pozičních soustavách.A
5. Podílová grupa. Konstrukce celých čísel.A
6. Algebraické struktury se dvěma binárními operacemi. Celá čísla jako okruh a obor integrity.A
7. Vlastnosti celých čísel. Dělitelnost, kongruence.A
8. Fermatova věta, pseudoprvočísla, Carmichaelova čísla, Eulerova věta. Eukleidovy okruhy.A
9. Podílové těleso. Konstrukce tělesa racionálních čísel. A
10. Konstrukce reálných čísel jako zúplnění čísel racionálních - Dedekindovy řezy.A
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11. Konstrukce reálných čísel jako zúplnění čísel racionálních - topologické zúplnění s využitím cauchyovských posloupností. A
12. Algebraicky úplné těleso. Konstrukce komplexních čísel.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovních

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student zná a chápe základní pojmy teorie množin vztahující se k výstavbě číselných oborů,A
zná a chápe výstavbu přirozených čísel pomocí Peanových axiomů,A
zná vlastnosti a vztahy mezi základními typy algebraických struktur s jednou a dvěma binárními operacemi,A
zná a chápe výstavbu celých čísel jako podílové grupy,A
zná a chápe pojem podílového tělesa a konstrukce racionálních čísel,A
zná a chápe konstrukci reálných čísel pomocí Dedekindových řezů,A
zná a chápe konstrukci reálných čísel jako zúplnění tělesa racionálních čísel,A
zná pojem algebraicky uzavřeného tělesa a rozumí konstrukci tělesa komplexních čísel.
Student umí provádět operace s přirozenými čísly v Peanově aritmetice,A
umí dokazovat tvrzení užitím matematické indukce,A
dovede sestrojit podílovou grupu k libovolné pologrupě s krácením,A
dokáže nalézt největšího společného dělitele dvou prvků a řešit kongruence a soustavy kongruencí,A
umí sestrojit podílové těleso k danému oboru integrity,A
dovede sestrojit zúplnění metrického prostoru,A
je zběhlý v práci s komplexními čísly v algebraickém i goniometrickém tvaru.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BLAŽEK,J. A KOL. Algebra a teoretická aritmetika I. SPN Praha, 1983.
• BLAŽEK,J. A KOL. Algebra a teoretická aritmetika II. SPN Praha, 1985.
• VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Teoretická aritmetika. OU, Ostrava, 2007.
Rozšiřující literatura:

• BALCAR, B, ŠTĚPÁNEK, P. Teorie množin. Academia Praha, 2001.
• DAVID S. DUMMIT, RICHARD M. FOOTE. Abstract algebra, 3rd. edition. 2004. ISBN 978-0471-43334-7.
Doporučená literatura:
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• BARTL, D. Úvod do teorie množin a logiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.
• BOTUR, M. Úvod do aritmetiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
• KONEČNÁ, KOSTRA, POMP. Grupy a okruhy. Skripta PřF OU, Ostrava 2003
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KAA / 3DIAN - 2018 : Analýza diskursu pro učitele

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Analýza diskursu pro učitele
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
80% účast ve výuce.A
Seminární práce: student vypracuje analýzu textu v rozsahu 4 - 5 normostran; žánr textu, diskursní doménu i metodu analýzy si student volí sám dle svých preferencí,
musí však zohlednit relevanci pro učitelskou přípravu a učitelskou praxi. Vlastní analýza textu zahrne také možné aplikace ve výuce angličtiny jako cizího jazyka.
Seminární práce se odevzdává vyučujícímu v tištěné podobě nejpozději 20. ledna příslušného roku.A
Absolvování písemné zkoušky:A
V písemném testu student prokáže zvládnutí základní terminologie oboru a orientaci v problematice výzkumu v dané oblasti. Předpokládá se schopnost studenta
aplikovat poznatky v dílčích analýzách krátkých textů, popřípadě ilustrovat teoretické pojmy praktickými příklady. Rozsah požadovaných znalostí je vymezen
programem přednášek a seminářů.A
A
K datu zkoušky student odevzdá dvě anglicky psané anotace shrnující obsah přečtených studií nebo kapitol z odborné literatury relevantních pro probíraná témata
předmětu (viz seznam literatury, po konzultaci možnost vlastního výběru titulu). A
Rozsah přečtených textů celkem musí činit celkem minimálně 60 stran, anotace ( každá anotace v rozsahu 150 - 200 slov) není výpiskem, ale shrnutím psaným
vlastními slovy studenta.
Garant předmětu Mgr. Renata Tomášková, Dr.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Renata Tomášková, Dr. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům inspirativní a solidní lingvistické zázemí pro moderní výuku anglického jazyka: ukázat text jako jednotku mezilidské
komunikace a jeho svázanost s jazykovým i mimojazykovým kontextem, na jakých principech je vystavěn a jak v komunikaci funguje, které faktory ovlivňují jeho
porozumění a interpretaci adresátem. Studenti se seznámí s různými přístupy k analýze textu, které budou demonstrovány na rozborech autentických jazykových
projevů různých stylů a žánrů. Výběr písemných i mluvených projevů k analýze i zaměření analýz vycházejí z potřeb budoucích učitelů angličtiny jako cizího jazyka a
relevance pro učitelskou praxi.

Obsah:
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1. Pojem diskurs a text, význam analýzy diskursu ve studiu učitelství cizích jazyků a ve výuce cizího jazyka.A
2. Konstitutivní vlastnosti textu, jazykový a mimojazykový kontext.A
3. Gramatické a lexikální prostředky koheze, kohezní prostředky a jejich stylistická platnost, kohezní řetězce a jejich role v kompozici textu.A
4. Hledání textové koherence: default principle of coherence, pojem inference, explicitnost a implicitnost v jazykové komunikaci, informační struktura textu: pořádek
slov a funkční větná perspektiva, tematické posloupnosti v textu.A
5. Jazykové funkce, forma a funkce v jazykové komunikaci, sémantický a pragmatický význam, kooperativní a zdvořilostní princip. A
6. Teorie řečových aktů a analýza textu, ilokuční síla promluvy a textu.A
7. Konverzační analýza a interakční pragmatika, interkulturní pragmatická analýza.A
8. Znalosti o světě a text: teorie schémat a produkce a recepce textu, tzv. expectation-driven understanding.A
9. Hallidayova škola a sociální podmíněnost jazyka, jazykové metafunkce a jejich kontextualizace.A
10. Koncept žánru a metodologie žánrové analýzy, webové žánry a proměna a vývoj žánrového repertoáru; žánry relevantní pro výuku angličtiny jako cizího jazyka n a
střední škole.A
11. Multimodální analýza diskursu: pojem modu a typy modů, spoluvytváření významu interakcí textu a obrazu, multimodální gramotnost.A
12. Kritická analýza diskursu a kritické čtení. A
13. Analýza textu a gender, genderová lingvistika, genderové aspekty ve výuce cizího jazyka.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)

Hodnotící metody:
- Didaktický testA
- IA2 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu se student orientuje v základních možných přístupech k analýze textu a relevantní literatuře dané oblasti.
Absolventi kurzu dokážou odlišit text od nekoherentního sledu vět a podložit svá rozhodnutí validními argumenty. Jsou schopni identifikovat v konkrétních textech
kohezní prostředky a dokážou je sami funkčně a stylisticky vhodně používat. Rozpoznají nekoherentní úseky v textu a jsou schopni navrhnout úpravy vedoucí k
nápravě. Studenti ovládají kritické čtení textu: odhalí pravděpodobné komunikační cíle, které text sleduje, stejně jako strategie, jimiž se autor snaží své cíle naplnit.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BARTON, D. AND LEE, C. (2013). Language Online. Investigating Digital Texts and Practices. London: Routledge.
• BAX, S. Discourse and Genre. Analysing Language in Context. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
• BEAUGRANDE, R., DRESSLER, W. Introduction to Text Linguistics. London: Longman Gr. Ltd., 1981.
• BHATIA, V. J. Worlds of Written Discourse. A Genre-Based View. London and New York: Continuum, 2004.
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• COOK, G. Discourse. Oxford: Oxford Univesity Press, 1990.
• COOK, G. Discourse and Literature. Oxford: Oxford Univesity Press, 1995.
• DANEŠ, F. Typy tématických posloupností v textu. In: Slovo a slovesnost 29. s. 125 -141., 1968.
• DUŠKOVÁ, L. A Contrastive View of Grammatical Means of Textual Cohesion. In: KOŘENSKÝ, J., HOFFMANNOVÁ, J. Text and The Pragmatic Aspects of

Language. Linguistica X. Praha, 1984.
• FAIRCLOUGH, N. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press., 1993.
• FAIRCLOUGH, N. Language and Power (2nd ed.). London: Longman, 2001.
• FAIRCLOUGH, N. Media Discourse. London: Ewald Arnold, 1995.
• GILTROW, J., STEIN, D. Genres in the Internet. Innovation, evolution, and genre theory. In: J. Giltrow & D. Stein Genres in the Internet. Issues in the theory of

genre (pp. 1-25). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009.
• HALLIDAY, M. A. K., HASAN, R. Cohesion in English. London: Longman Gr. Ltd., 1976.
• HALLIDAY, M.A.K., HASAN, R. Language, Context and Text. Oxford: OUP, 1989.
• HOEY, M. Textual Interaction. An introduction to to written discourse analysis. London and New York: Routledge, 2001.
• HOLMES, J., MARRA, M. Relational practice in the workplace: Women´s talk or gendered discourse? In: Language in Society. Vol. 33, N. 3, London and New York:

Cambridge University Press, 2004.
• HOMOLÁČ, J. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: UK, 1996.
• HOPKINSON, C., SEDLÁŘOVÁ, L., TOMÁŠKOVÁ, R., WILAMOVÁ, S., ZAPLETALOVÁ, G. Communication Strategies in Text and Talk. Ostrava: University

of Ostrava, 2009.
• HOPKINSON, CH., TOMÁŠKOVÁ, R., BLAŽKOVÁ, B. Power and persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2011.
• KARHANOVÁ, K. Funkce mezitextového navazování v novinách. In: Slovo a slovesnost. 60, 1999.
• KRESS G.; LEEUWEN VAN T. Reading Images: The grammar of visual design. London, 2006.
• KRESS, G. (2010). Multimodality A social semiotic approach to contemporary communication.
• LEVINSON, S. C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
• PÍPALOVÁ, R. On Cohesion and Coherence in a Selected Fairy-Tale Sample. In: GRMELOVÁ, A., FARRELL, M., ed. Prague Conference on Linguistics and Literary

Studies (10 May 2002) Proceedings. Praha: UK, 2002.
• SANTINI, M. Characterizing Genres of Web Pages: Genre Hybridism and Individualization. In 40th Annual Hawaii International Conference on System. Accessible

at http://www.itri.brighton.ac.uk/~Marina.Santini/, 2007.
• SIMPSON, P. Language through Literature. An Introduction. London: Routledge, 1997.
• STUBBS, M. Discourse Analysis. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
• TANNEN, D. Framing in Discourse. Oxford: Oxford Univesity Press, 1993.
• TANNEN, D. Gender and Discourse. Oxford: Oxford Univesity Press, 1994.
• TÁRNYIKOVÁ, J. From Text to Texture. Olomouc: UP, 2002.
• TOMÁŠKOVÁ, R. Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. Ostrava: OU, 1999.
• URBANOVÁ, L. Implicit and Explicit Dialogue Structure in Fiction. In: Linguistica Pragensia. Vol. XII/2, 2002.
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• URBANOVÁ, L. On Expressing Meaning in English Conversation. Brno: MU, 2003.
• ZAPLETALOVÁ, G., MALČÍKOVÁ, T., BIZOŇ, D. Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice. Ostrava:

Ostravská univerzita, 2011.
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KTV / 7ANST - 2018 : Antropomotorika a aplikovaná statistika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Antropomotorika a aplikovaná statistika
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných v průběhu semestru, teoretického testu a
docházky (100-51 bodů (E) "započteno"; 50-0 bodů (F) "nesplnil/a"). A
1. Aktivní účast na cvičeních (maximálně 2 absence povoleny) A
2. Prezentace seminárního úkolu - 0 - 50 bodůA
3. Úspěšné splnění závěrečného testu 0 - 50 bodůA
Garant předmětu Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : Mgr. Roman Farana, Ph.D. (100%)
Cvičící : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cíle předmětu je seznámit studenty s teorií rozvoje a diagnostiky pohybových schopností, dovedností a tělesné zdatnosti, jejich zvláštnostem v různých cílových
skupinách osob.

Obsah:
ObsahA
PřednáškyA
1. Antropomotorika (vědní obor, cíle, interdisciplinární vztahy)A
2. Diagnostika motoriky 1 (fáze diagnostického procesu)A
3. Diagnostika motoriky 2 (škálování a normování výsledků)A
4. Silové schopnostiA
5. Vytrvalostní schopnosti A
6. Koordinační schopnostiA
7. FlexibilitaA
8. Rychlostní schopnosti a hbitost (agility)A
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9. Pohybové dovednostiA
10. Pohybový výkon, motorická a sportovní výkonnostA
11. Ontogeneze motoriky člověkaA
12. Pohybová lateralitaA
13. Základní metody sledování motorického vývojeA
A
SeminářA
1. Práce v semináři, náležitosti seminárních úkolů (forma a obsah).A
2. Testování silových schopností a statistické zpracování datA
3. Testování vytrvalostních schopností a statistické zpracování datA
4. Testování rychlostních schopností a statistické zpracování datA
5. Testování koordinačních schopností a statistické zpracování datA
6. Testování flexibility a statistické zpracování datA
7. Testování pohybových dovedností a statistické zpracování datA
8. Škálování pohybových dovedností a statistické zpracování datA
9. Testování motorické docility a statistické zpracování dat A
10. Testování pohybové laterality a statistické zpracování datA
11. Normování a bodování motorické výkonnostiA
12. Diagnostika hbitosti (agility) a statistické zpracování datA
13. Závěrečný zápočtový testA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Umí stanovit dle teoretických poznatků, úrovně senzomotorického vývoje a individuálních potřeb svěřených osob. Umí využívat metody kinantropologické diagnostiky
pohybových schopností a dovedností v korekci průběžného i finálního řešení problémů. Dokáže věcně i statisticky zhodnotit významnost dosažených změn.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAIBACH, P., REID, G., & COLLIER, D. H. Motor Learning and Development. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011.
Doporučená literatura:
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• MULLINEAUX, D. R., BARTLETT, R. M., & BENNETT, S. Research design and statistics in biomechanics and motor control. Journal of Sports Sciences, 19,

739-760., 2001.
• O´DONOGHUE. Statistics for Sport Studies and Exercise Studies: An introduction. Routledge, New York: Taylor and Francis Group, 2012.
• SCHMIDT, R. A., & LEE, T. D. Motor Control and Learning-A Behavioral Emphasis (5th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics., 2011.
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KFI / 3APEK - 2018 : Aplikovaná ekonomie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aplikovaná ekonomie
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K udělení zápočtu je zapotřebí připravit a také prakticky provést tři prezentace. Studující samostatně volí vždy jedno téma z daných okruhů - problémy aplikace
teoretických východisek marginalistické teorie, aktualizace některého z "konfliktů" v oblasti makroekonomie a politiky, problematika ekonomické gramotnosti včetně
přípravy praktického cvičení (například sestavení domácího rozpočtu, výpočtu splátky úvěru...). Předpokládané schéma "přednášky": teorie, konkrétní příklad, různá
politická řešení problému. Hodnocena bude obsahová i formální podoba příspěvku, rovněž kvalita přednesu. Studující si na předem ohlášená témata připravují písemně
zpracované vstupy do diskuze, aktivně se zúčastní praktických cvičení.A
A
Kromě literatury uvedené v rámci předcházejících ekonomických kurzů KFI/DEKTE a KFI/SEKTE je ke kursu doporučena rovněž další základní a doporučená
literatura, viz níže.
Garant předmětu PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je připravit studující k samostatnému vedení a přípravě výuky ekonomie na středních školách. Předpokládá se nejen schopnost prakticky uplatnit
témata probíraná v předcházejících ekonomických kurzech (kursy KFI/DEKTE, KFI/SEKTE v rámci bakalářského studia) s důrazem na aplikování těchto poznatků
na současné ekonomické či politické problémy, ale také samostatné vyhledávání aktuálních ekonomických témat (modelových situací) rozvíjejících "ekonomickou
gramotnost" studentů v rámci výukových standardů středních školy, gymnázií. Důraz je kladen na problematiku "světa práce", osobního profesního života, řešení
rozličných životních situací v rámci praktického ekonomického provozu. Jako hosté budou v rámci kurzu přizváni k diskuzi nejen vyučující středních škol, ale také
ekonomové rozmanitých profesí (bankovnictví, účetnictví, rozpočtové politiky...).

Obsah:
Etická dimenze ekonomie. Teorie a praxe. Vyplatí se poctivé podnikání? A
Mikroekonomie a makroekonomie - aplikování základních teoretických poznatků na konkrétní situaci ČR, EU. A
Trh versus centrálně řízená ekonomika.A
Politika a ekonomie, problematika veřejných statků a teorie veřejné volby. A
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Orientace ve světě financí. Bankovní operace, funkce ČNB, půjčky, pojištění, investice, úspory. Práva spotřebitele. Praktické důsledky inflace.A
Vedení účetnictví. Daně. Ekonomická gramotnost.A
Problematika rozpočtu v rámci státní či komunální politiky. Domácí rozpočet, domácí hospodaření. A
Ekonomie a ekologie. Jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. A
Fiskální a monetární politika.A
Pracovně právní vztahy. Mezilidské vztahy na pracovišti. A
Komunikace a informační technologie.A
Nezaměstnanost. Úřad práce. Výběr povolání. Žádost o zaměstnání.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- E4 - Didaktické hryA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Studující se orientuje v hlavních oblastech a tématech aplikované ekonomie, je připraven zpracovávat a prezentovat aktuální témata ekonomické gramotnosti v rámci
výuky na střední škole. Je schopen formulovat argumenty podporující permanentní potřebu znalosti "světa práce" člověka svobodné tržní ekonomiky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HOLMAN, R. Ekonomie, 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.
• HOLMAN, R. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C. H. Beck, 2008.
• HOLMAN, R., POSPÍCHALOVÁ, D. Úvod do ekonomie pro střední školy. Praha: C. H. Beck, 2012.
• KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha: Eduko, 2014.
Doporučená literatura:

• ČÁMSKÝ P., SEMBDNER J., KRUTILOVÁ D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál, 2011.
• ČMOLÍK, J. V. Mít, či nemít? Peníze. Praha: Jiří Vokáč Čmolík, 2014.
• DVOŘÁK, J., HOŠEK, M., TAKÁREK, P. Společenské vědy pro střední školy, 3. díl. Brno: Didaktis, 2011.
• DVOŘÁK J., HOŠEK M., TAKÁREK P. Společenské vědy pro střední školy 3. díl. Brno: Didaktis, 2011.
• FOTR, J., HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada, 2009.
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• FOTR J., SOUČEK I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada, 2009.
• HILL, N. Myšlením k bohatství. Praha: Pragma, 2002.
• HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 2005.
• CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada, 2006.
• INTERNETOVÉ ZDROJE, PŘÍKLADY:. Finanční noviny, Ekonomika.idnes.cz, Novinky.cz, Sfinance.cz, internetová verze týdeníku Ekonom, Investujeme.cz,

Banky.cz, Moderní Obec, Osobní Finance, Půjčky přehledně
• JANKOVSKÝ, M., KOREC, E. Co je v domě, není pro mě! Aneb jak investovat do nemovitostí bez rizika a bez starostí. Praha: Ekospol, 2014.
• KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., ČECHOVÁ J., MACHÁČKOVÁ J. Ekonomie pro gymnázia. Praha: Eduko, 2013.
• KOTLÁN, I. Aplikovaná hospodářská politika. Praha: SOKRATES, 2009.
• KROUTIL, J. Domácí rozpočet. Brno: Computer Press, 2006.
• KUNSTOVÁ, R. Efektivní správa dokumentů. Praha: Grada, 2008.
• KUNZ, V. Ekonomika pro střední školy. Ostrava: Mirago, 2001.
• KUNZ, V. Maturujeme z ekonomie: základy znalostí každého ekonoma. Ostrava: Mirago, 1998.
• MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2015. Praha: Grada, 2015.
• ONLINE UČEBNICE EKONOMIE:. http://www.euroekonom.cz/ekonomie.php
• PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
• PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005.
• RUBÁKOVÁ, V. Účetnictví pro úplné začátečníky. Praha: Grada, 2015.
• SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. Pole, 2009.
• ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech: cvičebnice. Zlín: CEED, 2012.
• ZLÁMAL, J. Ekonomie nejen k maturitě. 1. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 2010.
• ZLÁMAL, J. Ekonomie nejen k maturitě. 2. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 2012.
• Časopisy: Politická ekonomie (VŠE, Praha)
• Hospodářské noviny či ekonomické přílohy běžného denního tisku
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Název studijního předmětu Biomechanika pohybu člověka
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení: A
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (A 91-100 bodů, B 81-90 bodů, C 71-80 bodů, D 61-70 bodů, E 51-60 bodů, F 0-50 bodů). Student může získat
díky průběžného hodnocení v semestru 25 bodů, které se mu započítávají do výsledku zkoušky (celkového hodnocení).A
A
1. Písemná zkouškaA
Písemná zkouška probíhá pomocí testu v systému MOODLE. Každému studentovi je vygenerováno systémem 25 otázek. (správně zodpovězena otázka = 2 body) Celkový
počet bodů z testu je 50.A
2. Vypracování seminárních úkolů (0-50 bodů)A
Předpokládá se docházka na semináře v rozsahu alespoň 80% z celkového počtu seminářů.A
Garant předmětu doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (100%)
Cvičící :  Doktorand Doktorand (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Biomechanika pohybu člověka navazuje na Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení z bakalářského stupně studia. Zatímco v Základech biomechaniky
sportu a tělesných cvičení jsou řešeny převážně účinky vnějších sil na člověka, sportovce, při pohybu, Biomechanika pohybu člověka se zabývá především účinky sil
vnitřních. Propojení poznatků z fyzikálního základu biomechaniky s pohybovým systémem člověka a metodologií biomechanického výzkumu může být východiskem
ke koncipování diplomových prací. Základní způsobilostí studentů po absolvování tohoto kurzu je schopnost využít poznatky a dovednosti pro zvyšování výkonnosti a
prevenci zranění při lidském pohybu. Navíc je student schopen využít znalostí a dovedností při tvorbě odborných textů v oblasti kinantropologie.

Obsah:
1. Biomechanika člověka a její důležitost z hlediska prevence a zvyšování výkonnosti.A
2. Mechanické vlastnosti svalově kosterního systému (cvičení: A
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3. Vlastnosti kostí a pohybová aktivita (cvičení: rozbor článku Pohybová aktivita a zdraví kostí a jeho aplikace v tělocvičně studenti si vyzkouší typický protokol pro
rozvoj a u udržení hustoty kostí)A
4. Klouby, jejich klasifikace, struktura, stabilita a flexibilita (cvičení: měření rozsahů pohybu v kloubech staticky a dynamicky)A
5. Svaly, mikrostruktura, makrostruktura (Cvičení Sonografie vybraného svalu a jeho kontrakce)A
6. Svalové akce, role svalů a svalová kontrakce (Cvičení: posilovna a různá cvičení při kterých jsou vysvětleny role jednotlivých svalů při pohybu)A
7. Faktory, které ovlivňují svalovou sílu - Svalová mechanika (délka svalu, rychlost kontrakce, čas, předpětí, výkon, typy svalů, únava) (cvičení: tělocvična a hody s
různě těžkými projektily a diskuse k výsledkům)A
8. Nervový systém motorická jednotka a svalová kontrakce (cvičení: rozbor článku)A
9. Nervový systém proprioreceptory a reflexy a jejich aplikace (v tělocvičně protahování ukázka a protahovací a zkracovací cyklus)A
10. Kvalitativní biomechanická analýza ke zlepšení techniky (aplikace na vybraném sportovním pohybu)A
11. Kvalitativní biomechanická analýza ke zlepšení tréninku (v posilovně analýza silových cvičení)A
12. Kvalitativní biomechanická analýza pro porozumění vývoje zranění (v laboratoři na běhátku a základní aplikace)A
13. Technologie v biomechanice (v laboratoři, ukázky technologií)

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- Písemná zkouška

Výsledky učení:
- Umí definovat základní fyzikální veličiny používané v biomechanice biologických materiálůA
- Umí popsat vztah napětí a protažení obecně a specificky pro biologické materiályA
- Rozumí základním mechanickým vlastnostem kostí, šlach, vazů, chrupavek a svalůA
- Umí popsat funkce kosterního systémuA
- Umí klasifikovat kloubyA
- Umí popsat vlastnosti synoviálních kloubůA
- Umí vyjmenovat faktory, které přispívají ke stabilitě kloubuA
- Umí vyjmenovat faktory, které přispívají k flexibilitě kloubuA
- Umí popsat tři typy svalové tkáněA
- Umí popsat funkce kosterních svalů a jejich strukturu (mikro-makro)A
- Popsat role jednotlivých svalůA
- Vysvětlit vztahy mezi faktory, které ovlivňují svalovou síluA
- Popsat vztahy mezi výkonem svalů a zátěží a rychlostí kontrakceA
- Vyjmenovat části nervového systémuA
- Definovat motorickou jednotkuA
- Definovat strategie nervového systému ke kontrole svalové kontrakceA
- Popsat funkce proprioreceptorůA
- umí vysvětlit základní biomechanické principy, které pomáhají při zvyšování pohybového výkonu. A
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- umí stanovit, dle teoretických poznatků, úrovně senzomotorického vývoje a individuálních potřeb svěřených osob relevantní frekvenci, intenzitu, rozsah a obsah
tělesného zatížení pro zdravý růst a udržení hustoty kostíA
- umí využít znalostí z biomechaniky k redukci známých rizikových faktorů akutních i chronických zranění svalově kosterního systému při sportu, tělesném cvičení i
základní lokomoci. A
- Umí interpretovat výsledky základních metod měření pohybu a interakce svalově kosterního systému s okolím při tělesném cvičení a základní lokomociA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANDAČKA, D. Kinetická analýza lidského pohybu. Ostravská univerzita, 2011.
• MCGINNIS, P. M. Biomechanics of sport and exercise. Champaign: Human Kinetics, 2013. ISBN 978-0736089104.
Rozšiřující literatura:

• HAMILL, J. KNUTZEN, K.M. Biomechanical Basis of Human Movement. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. ISBN 978-1451177305.
Doporučená literatura:

• HAMILL, J. KNUTZEN, K.M.  Biomechanical Basis of Human Movement. London: Williams and Wilkins, 1995. ISBN 0-683-03863-X.
• JANDAČKA, D. UHLÁŘ, R. Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení. Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7360-944-5.
• MCGINNIS, P. M. Biomechanics of sport and exercise. 2.vyd,Champaign: Human Kinetics, 2005. ISBN 0-7360-5101-5.
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KRS / 3DSLA - 2018 : Dějiny a společnost v latinskoamerické literatuře

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny a společnost v latinskoamerické literatuře
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast na seminářích (80 %), pravidelná příprava na hodinu (četba, plnění zadaných úkolů), vykonání závěrečné ústní zkoušky v rozsahu probraných okruhů a
doporučené literatury, která bude hodnocena A-F (pro úspěšné splnění je nutné dosáhnout alespoň 70 %).
Garant předmětu dr hab. Maksymilian Drozdowicz
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : dr hab. Maksymilian Drozdowicz (100%)
Vede seminář : dr hab. Maksymilian Drozdowicz (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je podat stručný přehled dějin a literatury Latinské Ameriky od nejstarších dob až po současnost. Důraz je kladen na historické mezníky ovlivňující
dějiny a literaturu kontinentu, vliv Latinské Ameriky ve světě, kulturní dědictví, umění od XV. až po XXI. století, hispánské umění a architekturu, zvyky a tradice.A

Obsah:
1. Prehistoria - "Popol Vuh".A
2. Conquista - "Brevísima relación de la destrucción de las Indias".A
3. Barroco - Sor Juana Inés de la Cruz.A
4. Independencia - "El matadero".A
5. Dictadura - "Facundo. Civilización y barbarie".A
6. Crisis social - "Altazor o el viaje en paracaídas".A
7. Dios - "Divino Narciso".A
8. Buenos Aires - "Aguasfuertes porteňas".A
9. Los indígenas - José Maria Arguedas.A
10. Mujer - "La casa de los espíritus".A
11. Muerte - "Pedro Páramo".A
12. Magia - Alejo Carpentier.A
13. Bohemia - "Rayuela".
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouška

Výsledky učení:
Student zná základní rysy historie latinskoamerické literatury, nejdůležitější vývojová období a umělecké směry. Zná hlavní představitele této literatury. Je schopen
interpretovat historicko-kulturní kontext analyzovaných děl.
Student umí posoudit realitu Latinské Ameriky. Umí analyzovat literární texty.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BARRERA, T. (ED.). Historia de la literatura hispanoamericana. 2008.
• SHIMOSE, P. Historia de la literatura latinoamericana. Madrid: Editorial Playor, 1989.
Doporučená literatura:

• DROZDOWICZ, M. Antología de textos latinoamericanos. Ostrava: FF OU, 2011.
• DROZDOWICZ, M. Manual básico de literatura latinoamericana. Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7368-947-6.
• OLIVIO JIMÉNEZ, J. (ED.). Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea: 1914-1987. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
• VÁZQUEZ, G., DÍAZ, N. M. Historia de América Latina. Madrid: SGEL, 2000.
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KRS / 3DSSP - 2018 : Dějiny a společnost ve španělské literatuře

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny a společnost ve španělské literatuře
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast na seminářích (80 %), pravidelná příprava na hodinu (četba, plnění zadaných úkolů), vykonání závěrečné ústní zkoušky v rozsahu probraných okruhů a
doporučené literatury, která bude hodnocena A-F (pro úspěšné splnění je nutné dosáhnout alespoň 70 %).
Garant předmětu dr hab. Maksymilian Drozdowicz
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : dr hab. Maksymilian Drozdowicz (100%)
Vede seminář : dr hab. Maksymilian Drozdowicz (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět se zabývá španělskou historií a jejím promítnutím do literárních děl. Na vybraných dílech španělské literatury je komentován historický a společensko-
politický kontext.

Obsah:
1. Prehistoria - "Numancia".A
2. La cultura de la corte - las obras de Alfonso X el Sabio.A
3. La sociedad en la Edad Media - "Cantar de Mío Cid", romances, cánatigas de amigo.A
4. Siglos de Oro - novelas ejemplares de Miguel de Cervantes.A
5. Monarquía - "Fuenteovejuna".A
6. Honra - "Alcalde de Zalamea", "La casa de Bernarda Alba".A
7. Identidad nacional - Mariano José de Larra, novelas de Pérez Galdós.A
8. Religión - "San Manuel Bueno, mártir".A
9. Problema de la mujer - Rosa Montero, Ana María Matute, Carmen Martin Gaite.A
10. Problema de Espaňa - Pío Baroja, "Árbol de la ciencia".A
11. Guerra Civil - Ana María Matute "Primera memoria", "Si te decen que caí".A
12. Problema de la democracia - "Familia de Pascual Duarte".A
13. Nacionalismos en la literatura espaňola.
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouška

Výsledky učení:
Student zná základní rysy historie španělské literatury, nejdůležitější vývojová období a umělecké směry. Zná hlavní představitele této literatury. Je schopen
interpretovat historicko-kulturní kontext analyzovaných děl.
Student umí posoudit realitu Španělska. Umí analyzovat literární texty.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALVAR, C., MAINER, J. C., NAVARRO, R. Breve historia de la literatura espaňola. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
• BĚLIČ, O., FORBELSKÝ, J. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN, 1983.
• MARÍN, J. M., REY HAZAS, A. Antología de la literatura espaňola hasta el siglo XIX. Madrid: SGEL, 1992.
Doporučená literatura:

• MACHOVÁ, K. Introducción a la cultura y civilización de Espaňa. Ostrava: OU, 2007.
• MLČOCH, J. Dějiny španělské literatury 2. Ostrava, 2012. ISBN 987-80-7464-5.
• SAWICKI, P., FIALOVÁ, I. Dějiny španělské literatury 1. &.
• UBIETO ARTERA, A. (EDIT.). Dějiny Španělska. Praha: Lidové noviny, 1995.
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KVV / 7PJDT - 2018 : Dějiny a teorie nových médií

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny a teorie nových médií
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: teoretická část: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; praktická část: dovednostní test
ověřující interpretační dovednosti; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o proměnách výrazových prostředků výtvarného umění v druhé polovině 20. století, které souvisely
s nástupem tzv. nových médií. Studenti získají představu o kulturním, ideovém a technologickém kontextu používání nových médií v umění, obzvláště o vlivu tzv.
digitální revoluce na uměleckou tvorbu, a dovednost zohlednit tyto jevy při samostatné interpretaci výtvarných děl vzniklých od šedesátých let 20. století do současnosti.

Obsah:
1. Chápání nových médií v umění; teoretická východiska a problémy. A
2.- 3. Prehistorie nových médií v umění: futurismus, Duchamp, avantgardní kinematografie. A
4.- 5. Intermédia; performance, happening, akcionismus.A
6. Fluxus.A
7. Nová média mezi uměním a mediálním průmyslem.A
8.- 9. Videoart. A
10.- 11. Videoinstalace.A
12.- 13. Digitální a internetové umění. A

Vyučovací metody:
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- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních myšlenek a pojmů teorie médií a (umělecké) komunikace; A
- zásadních teoretických a terminologických problémů spojených s používáním "nových" médií v umění;A
- vztahu umělců vyjadřujících se prostřednictvím "nových" médií k předcházející umělecké tradici;A
- avantgardních myšlenek, postupů a postojů, které umělce pracující s "novými" médii ovlivnily;A
- uměleckých východisek performance, happeningu a akcionismu;A
- významu hnutí Fluxus;A
- svébytného charakteru videoartu a videoinstalace;A
- povahy digitálního a internetového umění.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- při interpretaci výtvarných děl vyjadřujících se prostřednictvím "nových" médií zohlednit jejich technologickou a kulturní podmíněnost a vztah ke společenské situaci a
umělecké tradici;A
- srovnat svébytné výrazové prostředky jednotlivých uměleckých proudů využívajících "nová" média a vysvětlit jejich význam;A
- objasnit dynamiku technologického vývoje, který používání "nových" médií v umění podmínil;A
- na základě porozumění tzv. digitální revoluci samostatně kontextualizovat změny estetických a etických postojů umělců během druhé poloviny 20. století a na počátku
21. století;A
- samostatně interpretovat nadcházející změny digitální vizuální kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FRICKEOVÁ, CHRISTIANE. Nová média. In: Umění 20. století. Ed. Ingo F. Walther. Praha: Slovart a Taschen, 2011. ISBN 978-80-7391-572-8.
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• KOL. AUTORŮ. Umění a nová média. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5639-8.
• MEIXNEROVÁ, MARIE(ED.). #mm net art / Internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru reprezentace. Olomouc: Pastiche Filmz, 2014. ISBN

978-80-87662-06-9.
• RUSH, MICHAEL. New Media in Art. London: Thames & Hudson, 2014. ISBN 978-0-500-20378-1.
• ORBIS FICTUS. Nová média v současném umění. Katalog 2. výroční výstavy Sorosova centra současného umění - Praha 1995 - 1996. Praha: Nakladatelství

OSWALD. ISBN 80-85433-26-5.
Rozšiřující literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• CARTWRIGHT, LISA A STURKEN, MARITA. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-556-1.
• DVOŘÁK, TOMÁŠ (ED.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8.
• MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura: reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektrického věku a elektronické revoluce. Brno: Jota,

2008. ISBN 978-80-7217-128-6.
• MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9.
Doporučená literatura:

• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVE-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,
postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.

• HANSEN, MARK B.N. New Philosophy for New Media. Massachusetts, MIT Press, 2006. ISBN 0-262-08321-3.
• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
• JENKINS, HENRY. Convergence Culture. New York: New York University Press, 2008. ISBN 978-0814742952.
• MIRZOEFF, NICHOLAS. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN ISBN 978-80-200-1.
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KHV / 7DAN1 - 2018 : Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinová práce apod.), student je povinen zúčastnit se přímé výuky předmětu (minimálně 80% účast) a aktivně vstupovat do výuky (při
diskusi, párové a skupinové práci atp.) plní dílčí úkoly zadané vyučujícím, klade otázky v průběhu výkladu, zapojuje se do dílčích aktivit během výuky, zapojuje se do
rozhovorů a diskusí, účastní se interakcí při skupinové práci studentů.A
písemná zkouška v rozsahu probíraného obsahu a studijní literaturyA
Garant předmětu prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 0% cvičící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (50%), doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (50%)
Cvičící : prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (0%), doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět proniká do obecné problematiky artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století (sociokulturní paradigmata, estetický prostor, klíčové trendy, směry, školy
a způsoby vyjadřování) v co nejširším kontextu všeobecně kulturním a historickém. Seznamuje se s vybranými klíčovými hudebními problémy, trendy, osobnostmi
a díly: nonartificiální hudba jako "problém", nonartificiální hudba problematika pramenů a literatury k tématu, film jako prostředek popularizace hudby 20. a 21.
století, vybrané fenomény artificiální hudby 20. století. Důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky
interdisciplinárně.

Obsah:
1. Organizace semestru, koordinace výukového plánu, sonda do historicko-estetických znalostí studentů, požadavky pro udělení zápočtu, odborná literaturu ke studiu,
prameny k problematice hudby 20. a 21. století, problematika dalšího (doktorského) studia na KHv PdF OU,A
2. Umění 1. poloviny 20. století sociokulturní paradigma, estetický prostor repetitorium klíčových trendů, směrů, škol a způsobů vyjadřování 1.,A
3. Umění 1. poloviny 20. století sociokulturní paradigma, estetický prostor repetitorium klíčových trendů, směrů, škol a způsobů vyjadřování 2.,A
4. Umění 2. poloviny 20. století sociokulturní paradigma, estetický prostor opakování klíčových trendů, směrů, škol a způsobů vyjadřování 1.,A
5. Umění 2. poloviny 20. století sociokulturní paradigma, estetický prostor opakování klíčových trendů, směrů, škol a způsobů vyjadřování 2.,A
6. Nonartificiální hudba jako "problém" (terminologický, obsahový, sociální, estetický, pedagogický);A
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7. Nonartificiální hudba problematika pramenů (databáze, žebříčky) a literatury k tématu (lexika, monografie, internetové zdroje informací, produkce televizní
dokumenty, fiktivní dokumenty),A
8. Film jako prostředek popularizace hudby 20. a 21. století,A
9. Vybrané fenomény artificiální hudby 20. století 1.,A
10. Vybrané fenomény artificiální hudby 20. století 2.,A
11. Vybrané fenomény nonartificiální hudby 20. století 1.,A
12. Vybrané fenomény nonartificiální hudby 20. století 2.,A
13. Udělení zápočtu písemná zkouška.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- problematiky historického vývoje evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století (klíčové trendy, směry, školy a způsoby vyjadřování v co nejširším
kontextu všeobecně kulturním a historickém);A
- charakteristiky dobového kontextu evropského umění, v němž se rozvíjela artificiální a nonartificiální hudba 20. a 21. století;A
- vymezení jednotlivých hudebních stylů a žánrů evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století;A
- hudebněvyjadřovacích prostředků evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století.;A
- klíčových skladatelských osobností evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století, jejich kompozičního díla včetně uměleckého přínosu evropskému
skladatelskému umění 20. a 21. století;A
- z oblasti interpretačních přístupů v evropské artificiální hudbě a nonartificiální hudbě 20. a 21. století;A
- v sociokulturních paradigmatech umění 1. a 2. poloviny 20. století, v oblasti nonartificiální hudby jako "problému";A
- filmu jako prostředku popularizace hudby;A
- vybrané problémy artificiální hudby 20. století; toto vše v intencích definovaného obsahu učiva a stanovené studijní literatury.A
Student dokáže:A
- analyzovat hudební kompozice artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století prostřednictvím nepřipraveného poslechu bez předchozí přípravy (od děl pozdně
romantických k současnosti);A
- vyjadřovat své názory na artificiální a nonartificiální hudbu 20. a 21. století relevantně k tématu;A
- reagovat adekvátně příkladovými hudebními doklady a historiografickou kasuistikou;A
- používat výstižný důkazní materiál k argumentaci v kontextu časově prostorového kontinua 20. a 21. století A
- aktivně sledovat hudební a šířeji kulturní dění ve světě, v České republice a především pak v regionu (divadla, koncerty, festivaly, workshopy, přednášky atd.); toto vše
v intencích definovaného obsahu učiva a stanovené studijní literatury.A
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HORÁKOVÁ, MARIE. Stručný přehled vybraných oblastí moderní populární hudby: minislovník - charakteristika - vývoj - profily. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2025-7.

• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. 20. století (1). Praha: Euromedia Group - Ikar, 2006. ISBN 80-249-0808-5.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. 20. století (2). Praha: Euromedia Group - Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.
• NAVRÁTIL, MILOŠ. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. ISBN 80-85300-26-5.
• SADIE, STANLEY (ED.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 1-20. London: Macmillan, 1980.
Rozšiřující literatura:

• DORŮŽKA, LUBOMÍR. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: Opus, 1978.
• KOTEK, JOSEF. Neuchopitelný Josef Váchal, Nová tiskárna Pelhřimov 2008 ISBN: 978-80-86559-94-0
• POLEDŇÁK, IVA, MATZNER, ANTONÍN, WASSERBERGER, IGOR A KOL. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I., Část věcná. Praha, 1983.
• SMOLKA, JAROSLAV (ED.). Dějiny hudby. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902912-0-1.
• AllMusic. Record Reviews, Streaming Song, Genres & Bands. [online]. [Cit. 23.10.2017]. 2017.
Doporučená literatura:

• FUKAČ, JIŘÍ A JIŘÍ VYSLOUŽIL (EDS.). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
• LEVY, JOE. Rolling Stone: 500 nejlepších alb všech dob. Praha: BB art, 2007. ISBN 978-80-7381-206-5.
• LINDAUR, VOJTĚCH A ONDŘEJ KONRÁD. Bigbít. Praha: Torst. ISBN 80-7215-148-7.
• MAZUREK, JAN (ED.). Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN

978-80-7368-776-2.
• ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Filmová biografie o hudebních osobnostech jako křižovatka žánrů. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013. ISBN

978-80-89555-25-3.
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KHV / 7DAN2 - 2018 : Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7DAN1 - Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1

A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinová práce apod.), student je povinen zúčastnit se přímé výuky předmětu (minimálně 80% účast) a aktivně vstupovat do výuky (při
diskusi, párové a skupinové práci atp.) plní dílčí úkoly zadané vyučujícím, klade otázky v průběhu výkladu, zapojuje se do dílčích aktivit během výuky, zapojuje se do
rozhovorů a diskusí, účastní se interakcí při skupinové práci studentů.A
ústní zkouška v rozsahu probíraného obsahu a studijní literatury, včetně obsahu a studijní literatury 7DAN1 Dějiny artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století
1.A
Garant předmětu prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 0% cvičící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (50%), doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (50%)
Cvičící : prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (0%), doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět proniká do obecné problematiky artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století (problémy, přístupy, stylové a kompoziční trendy, klíčové osobnost a
zásadní díla) v co nejširším kontextu všeobecně kulturním a historickém. Seznamuje především s vybranými klíčovými hudebními problémy, trendy, osobnostmi a díly:
minulá a současná hudební (kulturní) Ostrava a Ostravsko, nonartificiální hudba přehled klíčových trendů, stylů, žánrů, osobností a projektů, nonartificiální hudba v
někdejším Československu a regionu, dějiny hudby 20. a 21. století jako problém didaktický, biografismus a film jako prostředky popularizace hudby, muzikál a romská
hudba a možnosti jejího využití v současné školní praxi. Důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky
interdisciplinárně.

Obsah:
1. Organizace semestru, koordinace výukového plánu, sonda do historicko-estetických znalostí studentů, požadavky pro udělení zkoušky, odborná literaturu ke studiu,
prameny k problematice hudby 20. a 21. století a regionálního hudebního životy Ostravy a Ostravska, problematika dalšího (doktorského) studia na KHv PdF OU,A
2. Hudba 20. a 21. století repetitorium problémů, přístupů, stylových a kompozičních trendů, klíčových osobností a zásadních děl,A
3. Současná hudební (kulturní) Ostrava a Ostravsko kulturní a hudební instituce, umělecká tělesa a interpreti, festivaly, přehlídky a soutěže, činnost vzdělávacích
institucí a osvětových společností, A
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4. Vybrané fenomény ostravské hudební kultury sonda historická (20. století),A
5. Nonartificiální hudba přehled klíčových trendů, stylů, žánrů, osobností a projektů,A
6. Nonartificiální hudba v někdejším Československu, Ostrava a Ostravsko v kontextu vývoje a současnosti nonartificiální hudby,A
7. Dějiny hudby 20. a 21. století jako problém didaktický, metodika poslechu hudby na středních školách,A
8. Hudba jako "svět jinakosti" biografismus jako prostředek poznání dějin hudby,A
9. Filmová biografie o hudebních osobnostech jako prostředek poznání dějin hudby,A
10. Filmový hudební dokument, fiktivní dokument, filmová opera a vizualizace hudby a jejich využití při studiu dějin hudby,A
11. Muzikál jako žánr integrace a možnosti jejího využití v současné školní praxi,A
12. Fenomén hudba a film, filmová hudba, filmový soundtrack,A
13. Romská hudba a kultura a možnosti jejího využití v současné školní praxi se zohledněním potřeb regionu.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- problematiky historického vývoje evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století s významným důrazem na český a regionální kontext;A
- dobových souvislostí evropského a domácího umění, v němž se rozvíjela artificiální a nonartificiální hudba 20. a 21. století a vymezení jednotlivých jejích hudebních
stylů a žánrů a jejich hudebněvyjadřovacích prostředků;A
- znalostmi klíčových skladatelských osobností evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století a jejich kompozičního díla včetně uměleckého přínosu s
aplikací v oblasti studia dějin hudby prostřednictvím aktuálních témat, prostředků a forem (biografismus film, muzikál, romská hudba);A
- z oblasti interpretačních přístupů v evropské artificiální hudbě a nonartificiální hudbě 20. a 21. století;A
- z dějin hudby 20. století z hlediska didaktického, muzikálu jako žánru integrace, biografismu jako prostředku poznání dějin hudby;A
- z oblasti filmového hudebního dokumentu, filmové opery muzikálu a filmové a romské hudby; toto vše v intencích definovaného obsahu učiva a stanovené studijní
literatury.A
Student dokáže:A
- analyzovat hudební kompozice artificiální a nonartificiální hudby 20. a 21. století prostřednictvím nepřipraveného poslechu bez předchozí přípravy;A
- vyjadřovat své názory na artificiální a nonartificiální hudbu 20. a 21. století relevantně k tématům (region, film, muzikál);A
- reagovat adekvátně příkladovými hudebními doklady a historiografickou kasuistikou;A
- používat výstižný důkazní materiál k argumentaci v kontextu časově prostorového kontinua 20. a 21. století;A
- aktivně sledovat hudební a šířeji kulturní dění ve světě, v České republice a především pak v regionu (divadla, koncerty, festivaly, workshopy, přednášky atd.); toto vše
v intencích definovaného obsahu učiva a stanovené studijní literatury.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. 20. století (1). Praha: Euromedia Group - Ikar, 2006. ISBN 80-249-0808-5.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. 20. století (2). Praha: Euromedia Group - Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.
• MAZUREK, JAN (ED.). Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN

978-80-7368-776-2.
• NAVRÁTIL, MILOŠ. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. ISBN 80-85300-26-5.
• SADIE, STANLEY (ED.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians 1?20. London: Macmillan, 1980.
Rozšiřující literatura:

• COOKE, MERVYN. Dějiny filmové hudby. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-87292-14-3.
• FUKAČ, JIŘÍ A JIŘÍ VYSLOUŽIL (EDS.). Slovník české hudební kultury. aha: Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
• POLEDŇÁK, IVA, MATZNER, ANTONÍN, WASSERBERGER, IGOR A KOL. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I., Část věcná. Praha, 1983.
• ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby. 2012.
• ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Hudba jako svět jinakosti?! aneb Proč být jiný ve světě hudby není vůbec na škodu. Ostravská univerzita: Pedagogická fakulta, 2014.

ISBN 978-80-7464-660-7.
Doporučená literatura:

• KUSÁK, JIŘÍ. Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV). Banská
Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-755-6.

• POLEDŇÁK, IVAN. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. 2. nezměněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1256-X.
• ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Slyšet, cítit a dotýkat se ... Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7368-569-0.
• AllMusic. Record Reviews, Streaming Song, Genres & Bands. [online]. 2017.
• Bigbít: Internetová encyklopedie rocku. [online]. [Cit. 23.10.2017]. 2017.
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KCJ / 3UKDA - 2018 : Dějiny lingvistiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny lingvistiky
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou pro absolvování předmětu je vypracování seminární práce a písemný test (min. 70% úspěšnost).A
A
Garant předmětu doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Na přednáškách budou představeny klíčové mezníky a etapy vývoje jazykovědy od starověku do současnosti. V kontextu světové jazykovědy bude prezentován vývoj a
proměny české lingvistiky ve 20. století.A
V předmětu bude kladen důraz nejen na osvojevní nových znalosti, ale zejména na kritickou interpretaci daných jevů v širším historickém kontextu.A

Obsah:
1. Počátky zájmu o jazyk v předhistorickém období a ve starověku.A
2. Zájem o jazyk ve středověku. A
3. Hlavní směry jazykovědy v 19. století.A
4. Strukturální lingvistika, Ferdinand de Saussure.A
5. Pražský a kodaňský strukturalismus.A
6. Lingvistika první poloviny 20. stol. v USA.A
7. Generativní gramatika a její vývojové etapy.A
8. Teorie mluvních aktů.A
9. Komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice.A
10. Kognitivní a konstrukční lingvistika.A
11. Kvantitativní lingvistika.A
12. Korpusová lingvistika.A
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13. Forenzní lingvistikaA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
dovednost referovat o zvoleném tématuA
schopnost vnímat vývoj lingvistiky ve vztahu k vývoji jiných věd - psychologie, kybernetiky, filozofie, kognitivní vědy aj.A
znalost důležitých mezníků ve vývoji lingvistikyA
znalost nejvýznamnějších lingvistických škol 20. stoletíA
znalost vývoje lingvistického myšlení od počátků zájmů o jazyk po začátek 21. století
dovednost kriticky interpretovat textA
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
• HELBIG, G. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha: Academia, 1991.
• PLESKALOVÁ, J. - KRČMOVÁ, M. - VEČERKA, R. - KARLÍK, P. (EDS.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007.
Rozšiřující literatura:

• KORTMANN, B. - AUWERA, J. VAN DER, (EDS.). The languages and linguistics of Europe: a comprehensive guide. Berlin: De Gruyter Mouton, 2011.
• LEVELT, W. J. M. A history of psycholinguistics: the pre-Chomskyan era. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
• SEUREN, P. A. M. Western Linguistics. Oxford : Blackwell, 1998.
Doporučená literatura:

• BROWN, K. (ED.). Encyclopedia of Language and Linguistics 1-14. Oxford: Elsevier, 2006.
• DE SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1996.
• U základů pražské jazykové školy. Praha: Academia, 1970.
• Z klasického období pražské školy 1925-1945. Praha: Academia, 1972.
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KHI / 3DMD1 - 2018 : Dějiny materiální a duchovní kultury 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny materiální a duchovní kultury 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
průběžné studium doporučené literaturyA
orientace v tématice přednášek a probíraných problémechA
úspěšné zvládnutí ústní zkoušky
Garant předmětu doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 50% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (50%), Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. (50%)
Vede seminář : doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (50%), Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsahem přednášky je seznámení s pojmem kultura, náčrt definic, určení vztahu dějin kultury k dalším oborům a disciplínám (dějiny umění, etnografie, etnologie,
archeologie, antropologie atd.). Přehled dějin kultury se zaměřením na vývoj materiální a duchovní kultury v českých zemích ve středoevropském kontextu od raného
středověku po konec třicetileté války (1648). Součástí předmětu je též samostatná rozšiřující domácí příprava studenta formou samostudia vybraných odborných prací k
dané problematice.

Obsah:
Přednášky budou vedeny v rámci níže uvedených problémových os:A
- pojem kultura, vztah kultury k dalším společenským a humanitním vědámA
- přehled moderního bádání na poli kulturních dějinA
- středověká kultura, její duchovní rámec a projevy v oblasti hmotné kultury (středověké umění, stavitelství)A
- kultura každodenního života ve středověku (odívání, stavování, zdravotnictví, hygiena?)A
- středověk a jeho mentální vybavení (strach, smrt, duševní nemoc, lidé na okraji, intelektuálové)A
- kultura počátků novověku (humanismus, renesanční kultura, umění a stavitelství)A
- kultura každodenního života v novověkuA
- kultura, umění, mentalita doby baroka a rokoka
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Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Ústní zkouška

Výsledky učení:
Absolvent se bude orientovat v problematice vývoje materiální a duchovní kultury od odbobí raného středověku až do poloviny 17. století. Bude znát základní literaturu i
odbornou terminologii.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Rozšiřující literatura:

• FROLEC, V. Výroční obyčeje. Brno, 1995.
Doporučená literatura:

• ARIÉS, P. Centuries of childhod: a socioal history of family life. New York: Vintage Books, 1962. ISBN 0-394-70286-7.
• ARIÉS, PH.:. Dějiny smrti I., II. Praha, 2000.
• BURCKHARDT, J. Kultura renesance v Itálii. Praha, 2013.
• BURKE, P. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha 1996
• BURKE, P.:. Co je kulturní historie?. Praha, 2011.
• BURKE, P.:. Variety kulturních dějin. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.
• BURKE, PETER. Lidová kultura v raněnovověké Evropě. Praha: Argo, 2005.
• BURKE, PETER. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2008.
• BŮŽEK, V. (EDD.). Opera historica 4. Příspěvky ke každodenní kultuře novověku. České Budějovice, 1995.
• DARNTON, R.:. Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Praha, 2013.
• DEFOE, D. Deník morového roku. Praha, 1982.
• DELUMEAU, J. Hřích a strach. Pocity viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha, 1993.
• DELUMEAU, J. Strach na Západě ve 14. - 18. století. Praha, 1997.
• DELUMEAU, J. Kultura a každodenní život v raném novověku 16.- 18. století. Praha, 1999.
• DELUMEAU, J. Strach na západě ve 14. - 18. stol. I. Praha, 1997.
• DELUMEAU, J.:. Dějiny ráje a zahrada rozkoše. Praha, 2003.
• DELUMEAU, J.:. Tisíc let štěstí. Praha, 2010.
• DUBY, G. Vznešené paní z 12. století. I., II., III., Praha 1997, 1999
• DUBY, G. Neděle u Bouvines 27. červenec 1214. Praha, 1997.
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• DUBY, G. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9.
• DÜLMEN VAN, R.:. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha, 2002.
• DÜLMEN VAN, R.:. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.- 18. století), I.-III., Praha 1999, 2006.,. Praha.
• ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku. Praha, 2001.
• GEREMEK, B. Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdentsví. Praha, 1999.
• GINZBURG, C. Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha, 2000.
• GINZBURG, C.:. Benedanti. Čarodějnictní a venkovské kulty 16.-17. století. Praha, 2002.
• GINZBURG, C.:. Noční příběh. Sabat čarodějnic. Praha, 2003.
• GOFF. LE J.; SCHMITT, J. - C. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002.
• GUREVIČ, A. Nebe, peklo, svět.Cesty k lidové kultuře středověku. H&H, Praha, 1996.
• GUREVIČ, A.:. Jedinec a společnost středověkého západu. Praha, 2016.
• GUREVIČ, A. J. Kategorie středověké kutury. Praha, 1978.
• HEERS, J.:. Svátky bláznů a karnevaly. Praha, 2006.
• HEROUT, J. Slabikář návštěvníků kulturních památek. Praha, 1982.
• HRUBÁ, M.:. Zvonění na svatou Alžbětu. Praha, 2011.
• HUIZINGA, J. Podzim středověku. Jinočany: H&H, 1999.
• KLÁPŠTĚ, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005.
• KOLDINSKÁ, M. Každodennost renesančního aristokrata. Praha-Litomyšl, 2001.
• LE GOFF, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha, 1999.
• LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha, 1991.
• LE ROY LADURIE, E. Masopust v Romansu od hromnic po popeleční středu 1579 - 1580. Praha, 2001.
• MUCHEMBLED. Dějiny Ďábla. Praha, 2008.
• NESLÁDKOVÁ, L. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích. Ostrava, 1996.
• NEUMANN, S. K. Dějiny ženy. Praha, 1999.
• NIKLÍČEK, L. Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví. Praha, 1979.
• NODL, M.-ŠMAHEL, F. Člověk českého středověku. Praha: ARGO, 2002.
• NORBERT OHLER. Válka a mír ve středověku. Praha, 2004.
• OHLER, N. Umírání a smrt ve středověku. Praha, 2001.
• OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Praha, 1999.
• OZMENT, S.:. Purkmistrova dcera. Skandál v německém městě 16. století. 2015.
• PASTOUREAU, M.:. Medvěd. Dějiny padlého krále. Praha, 2011.
• PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury. I/1, 2, II/1, 2 (1995, 1998). Praha, 1985.
• PETRÁŇ, J - PETRÁŇOVÁ, L. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, 2000.
• PO-CHIA HSIA, RONNIE. Trident 1475. Praha, 2015.
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• SCHMITT, J. Revenanti. Praha, 2002.
• SCHMITT, J. - C. Svatý chrt. Praha, 2007.
• SCHMITT, J. - C. Svět středověkých gest. Praha, 2004.
• SMETÁNKA, Z. Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha 1992
• ŠMAHEL, F. Mezi středověkem a renesancí. Praha, 2002.
• UBRIO, K. Dcery Eviny. Historie evropské ženy. Havlíčkův Brod, 1994.
• WALKER, CAROLINE. Svatá hostina a svatý půst. Praha, 2017.
• ZÍBRT, Č. Staročeské umění kuchařské. Praha, 1927.
• ZÍTEK, O. Lidé a móda. Praha, 1962.
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KHV / 7DSZ1 - 2018 : Dějiny sborového zpěvu 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny sborového zpěvu 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
účast ve výuce: 80%;A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci),A
seminární práce: zpracovává vybranou problematiku z oblasti dějin sborového zpěvu od počátků do konce klasicistního období. Konkrétní téma seminární práce bude
zvoleno na základě domluvy s vyučujícím předmětu.A
Garant předmětu prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 0% cvičící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (100%)
Cvičící : prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (50%), prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (0%), doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Výuka předmětu zajišťuje poznání vývoje evropského sborového zpěvu od samých začátků ve středověku do konce 18. století. Přihlíží k podmínkám vývoje vokální a
vokálně-instrumentální hudby sborové nejen v evropském kontextu, ale i ve vývoji sborové hudby na našem území, včetně jejího provádění v chrámových a klášterních
prostorách (literátská bratrstva), ale i ve světském prostředí (Rožmberská kapela, císařská dvorní kapela Rudolfa II., zámecká barokní divadla apod.). Největší důraz je
však kladen na praktické poslechové poznání typických děl uvedeného žánru v období gotiky, renesance, baroka a klasicismu.

Obsah:
1. Metodologické problémy výuky předmětu (dobová tvorba a její provádění).A
2. Středověký bohoslužebný zpěv - gregoriánský chorál.A
3. Evropská polyfonie 14.-16. stol.; od neimitační polyfonie gotiky k imitačním technikámA
renesance.A
4. Nadčasovost pařížského zvukomalebného chansonu (Cl. Janequin) a tvorba dalších autorůA
(Gombert, Clemens non Papa aj.).A
5. Mešní a motetová tvorba G. P. da Palestriny, Orlanda di Lassa, Philippa de Monteho ad. A
6. Čeští polyfonici Kryštof Harant z Polžic, Jan Trajan Turnovský, Jiří Rychnovský a další.A
Literátská bratrstva a vhled do prováděcí praxe doborých pěveckých těles) A
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7. Benátská technika vícesborové provozovací praxe /cori spezzati/ a její aktuálnost doA
současnosti (od A. Willaerta k G. Gabrielimu).A
8. Nadčasovost chromatických madrigalů (C. Gesualdo da Venosa, Cl. Monteverdi).A
9. Místo a význam sboru v barokní opeře, oratoriu a kantátách; jedinečnost pašijovéA
a motetové tvorby J. S. Bacha; vrcholná oratorní díla G. F. Händela, výjimečnost mešníA
tvorby J. D. Zelenky.A
10. Klasicistní sborová tvorba duchovní a světská; liturgická tvorba W. A. Mozarta, oratorníA
díla J. Haydna.A
11. Vokálně-instrumentální díla L. van Beethovena.A
12. Skladatelské osobitosti českých pastorel v prostředí venkovských lokalit; liturgická díla A
chrámových kůrů a klášterních konventů v Čechách (F. X. Brixi). A
13. Závěrečné shrnutí problematiky.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovor

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- metodologických problémů dějin sborového zpěvu;A
- kontinuity historického vývoje evropského a českého sborového zpěvu v jednotlivých časových etapách, a to od středověku do konce 18. stoletíA
- klíčových sborových kompozic gotiky, renesance, baroka, klasicismu;A
- charakteristických skladebných atributů vybraných reprezentativních sborových kompozic gotiky, renesance, baroka, klasicismu;A
- typologických a stylových oblastí sborové hudby uvedených časových období;A
- nejvýznamnějších děl od gotiky po klasicismus.A
Student dokáže:A
- identifikovat jednotlivé stylové oblastí tvorby z okruhu sborového zpěvu od středověku do konce 18. stoletíA
- určit, čím se liší od sebe jednotlivé styly, druhy a žánry sborového zpěvu v daných obdobích a je schopen identifikovat reprezentativní ukázky sborové tvorby v
jednotlivých slozích, od hudby gotické, přes renesanci, baroko až k vrcholnému klasicismu;A
- na základě poslechu kriticky analyzovat, hodnotit typické skladebné atributy sborových skladeb sledovaných historických období a komparovat historické slohy ve
vývoji evropského a českého sborového zpěvu od středověkých chorálů po klasicismus.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv I. Brno: Masarykova univerzita, 1990.
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• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv II. Brno: Masarykova univerzita, 1992.
• ČERNUŠÁK, GRACIÁN. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1972.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby I. Evropský středověk. Praha: Ikar, 2005. ISBN 80-249-0524-8.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby II. Renesance. Praha: Ikar, 2005. ISBN 80-249-0615-5.
• MAZUREK, JAN. Stručné dějiny české hudby. Ostrava: Repronis, 1997. ISBN 80-7042-116-9.
• MAZUREK, JAN. Stručné dějiny evropské hudby. Ostrava: Montanex, 1992. ISBN 80-85300-84-2.
• NAVRÁTIL, MILOŠ. Dějiny hudby. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-143-3.
• SMOLKA, JAROSLAV (ED.). Dějiny hudby. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902912-0-1.
Rozšiřující literatura:

• BERKOVEC, JIŘÍ. České pastorely. Praha: Editio Supraphon, 1987.
• BERKOVEC, JIŘÍ. Jakub Jan Ryba. Jinonice: Nakladatelství H & H. ISBN 80-8587-97-0.
• BUKOFZER, MANFRED F. Hudba období baroka. Bratislava: Opus, 1986.
• PEČMAN, RUDOLF. Georg Friedrich Händel. Praha: Supraphon, 1985. ISBN 02-008-85.
• ZAVARSKÝ, ERNEST. Johann Sebastian Bach. Praha: Supraphon, 1979. ISBN 02-149-79.
Doporučená literatura:

• EINSTEIN, ALBERT. Od renesance k hudbě dneška. Praha: Supraphon, 1968.
• KOUBA, JAN. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Editio Supraphon, 1988.
• LÉBL, VLADIMÍR A KOL. Hudba v českých dějinách. Praha: Editio Supraphon, 1988.
• MICHELS, ULRICH. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.
• NAVRÁTIL, MILOŠ. Charakteristika hudebního baroka. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85780-59-9.
• TYRRELL, JOHN, SADIE, STANLEY. The New Grove dictionary of music and musicians 1-28. London: Macmillan, 2001.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny sborového zpěvu 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
účast ve výuce: 80%;A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci),A
Ústní zkouška: okruhy na základě probíraného obsahu předmětu Dějiny sborového zpěvu 1, 2A
a studijní literatury.A
Garant předmětu prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (100%)
Cvičící : prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (50%), doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplína zajišťuje adekvátní poznání vývoje českého i evropského sborového zpěvu 19. a 20. století, a to nejen skladatelské tvorby pro sborová tělesa, ale i dějin
měšťanských pěveckých spolků a dalších amatérských či profesionálních těles v Evropě i v českých zemích. Důraz je přitom kladen na praktické (poslechové) poznání
typických skladeb uvedeného žánru i období.

Obsah:
1. Uvedení do problematiky dějin sborového hnutí od poloviny 19. století v Evropě i českých zemích.A
2. Romantická sborová tvorba, duchovní a světská. Kantátová a oratorní tvorba F. Mendelssohna-A
Bartholdyho, J. Brahmse, H. Berlioze, A. Brucknera a dalších romantických skladatelů.A
3. Sbory v operách C. M. von Webera, R. Wagnera, G. Verdiho a dalších romantických skladatelů. A
4. Sborová tvorba B. Smetany.A
5. Sbory A. Dvořáka.A
6. J. B. Foerster - zakladatel moderní české sborové tvorby.A
7. Janáčkovy sbory mužské, ženské, smíšené.A
8. Janáčkovy kantáty a mše.A
9. Sborová tvorba skladatelů první generace české hudební moderny - V. Novák, J. Suk. A
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10. B. Martinů - sborový skladatel.A
11. Současná světová sborová tvorba.A
12. Současná česká sborová tvorba.A
13. Závěrečné shrnutí problematiky. A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovor

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- dějin sborového zpěvu v jednotlivých časových etapách, a to od 19. století do současnosti;A
- klíčových sborových kompozic od 19. století do současnosti;A
- sborového díla českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa Suka a jejich
skladatelského přínosu pro rozvoj české hudební kultury;A
- typických skladebných atributů vybraných reprezentativních sborových kompozic v časovém období od 19. století do současnostiA
- typologických a stylových oblastí sborové hudby uvedených obdobíA
- vývoje sborového hnutí od poloviny 19. století do současnosti. A
Student dokáže:A
- rozpoznat jednotlivé stylové oblastí tvorby z okruhu sborového zpěvu, a to od 19. století do současnosti;A
- určit, čím se liší od sebe jednotlivé styly, druhy a žánry sborového zpěvu v uvedených obdobích;A
- identifikovat reprezentativní ukázky sborové tvorby v jednotlivých slozích, od hudby 19. století do současnosti;A
- na základě poslechu kriticky analyzovat, hodnotit typické skladebné atributy sborových skladeb sledovaných historických období a komparovat historické slohy ve
vývoji evropského a českého sborového zpěvu od 19. století do současnosti.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv I. Brno: Masarykova univerzita, 1990.
• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv II. Brno: Masarykova univerzita, 1992.
• ČERNUŠÁK, GRACIÁN. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1972.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (1). Praha: Ikar, 2006. ISBN 80-249-0808-5.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2). Praha: Ikar, 2007. ISBN 80-249-0808-5.
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• MAZUREK, JAN. Stručné dějiny české hudby. Ostrava: Repronis, 1997. ISBN 80-7042-116-9.
• MAZUREK, JAN. Stručné dějiny evropské hudby. Ostrava: Montanex, 1992. ISBN 80-85300-84-2.
• NAVRÁTIL, MILOŠ. Dějiny hudby. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-143-3.
• SMOLKA, JAROSLAV (ED.). Dějiny hudby. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902912-0-1.
• VALOVÝ, EVŽEN. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno: UJEP, 1972.
Rozšiřující literatura:

• BUČEK, MILOSLAV A KOL. Sbormistr Josef Veselka. Roma: Křesťanská akademie Řím, 2000. ISBN 80-86036-25-1.
• DRÁBEK, VÁCLAV. Vilém Steinman a české sborové umění. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1997. ISBN 0862-4461.
• GREGOR, VLADIMÍR. Obrozenská hudba na Moravě a ve Slezsku. Praha: Editio Supraphon, 1983.
• SMOLKA, JAROSLAV. Smetanova vokální tvorba. Praha: Editio Supraphon, 1980.
• STEINMETZ, KAREL. Jan Šoupal ? sbormistr, pedagog a člověk. Olomouc: Vydavatelství UP, 1997. ISBN 80-7067-770-8.
• ŠTĚDROŇ, MILOŠ. Leoš Janáček a hudba 20. století. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1917-7.
• TUČAPSKÝ, ANTONÍN. Mužské sbory Leoše Janáčka a jejich interpretační tradice. Praha: SNP, 1972.
• ZOUHAR, ZDENĚK. Sborové dílo Bohuslava Martinů. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0693-1.
Doporučená literatura:

• LÉBL, VLADIMÍR A KOL. Hudba v českých dějinách. Praha: Editio Supraphon, 1988.
• MICHELS, ULRICH. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.
• NAVRÁTIL, MILOŠ. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. ISBN 80-85300-26-5.
• TYRRELL, JOHN, SADIE, STANLEY. The New Grove dictionary of music and musicians 1-28. London: Macmillan, 2001.
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KDU / 3DPVK - 2018 : Didaktické prostředky v procesu výuky dějin výtvarné kultury

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktické prostředky v procesu výuky dějin výtvarné kultury
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na výuce a realizace zadaného úkolu - tvorba portfolia z pracovních listů, didaktických prostředků aj. z prostředí galerií, muzeí, památek. Účast na
exkurzi. Zápočet proběhne ústní formou - prezentace deníku, rozbor pomůcek a přehled probrané látky.
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty s materiálními i nemateriálními didaktickými prostředky ve výuce dějin výtvarné kultury, jako s prostředky, které zajišťují,
podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. Zvláštní důraz bude kladen na nácvik využití didaktických prostředků z autentického prostředí muzeí, galerií,
kulturních památek. Studenti si budou v rámci celého semestru shromažďovat běžně dostupné didaktické prostředky do portfolia, vybrané příklady poslouží při
závěrečné reflexi příkladů dobré praxe. Možnosti využitelnosti průmyslového dědictví jako didaktického prostředku ve výuce dějin výtvarné kultury budou studentům
demonstrovány na exkurzi do zpřístupněné technické památky.A
A

Obsah:
1. Didaktické prostředky ve výuce dějin výtvarné kultury základní pojmy, historický vývoj (metoda výuky, vyučovací forma, didaktická zásada, instalace, autenticita,
didaktická technika, technický model aj)A
2. Didaktické prostředky a jejich současné pojetí (hodnocení didaktických prostředků J. Maňák, G. Petty, P. Šobáňová aj.)A
3. Informační sítě muzeí, galerií a památkové péče pro výběr vhodného didaktického prostředku k výuce dějin výtvarné kultury (CES, Katalog památek, Registr VCPD
aj)A
4. Nehmotné a nehmotné prostředky v procesu dějin výtvarné kulturyA
5. Příprava, realizace a reflexe - autentické učení v procesu výuky dějin výtvarné kulturyA
6. Příprava, realizace a reflexe - interiérové instalace památkových objektů v procesu výuky dějin výtvarné kulturyA
7. Příprava, realizace a reflexe - projektové učení v procesu výuky dějin výtvarné kulturyA
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8. Příprava, realizace a reflexe - E learning v procesu výuky dějin výtvarné kulturyA
9. Příprava, realizace a reflexe Oral history v procesu výuky dějin výtvarné kulturyA
10. Pracovní listy v procesu výuky dějin výtvarné kultury reflexe vybraných materiálů, prezentace studentů, ukázky porfolií A
11. Pracovní listy v procesu výuky dějin výtvarné kultury reflexe vybraných materiálů, prezentace studentů, ukázky portfoliíA
12. Odborná exkurzeA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- F6 - ExkurzeA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student zná:A
- základní hmotné a nehmotné didaktické prostředky ve výuce dějin výtvarné kultury,A
- možnosti a specifika didaktických prostředků v prostředí kulturních památek, muzeí a galerií,A
- možnosti a specifika práce s metodami a prostředky oral history a autentického učení,A
- základní informační sítě z prostředí galerií, muzeí a prostředí kulturních památek (CES, Katalog památek, VCPD aj.)
Student dovede:A
- využít informačních zdrojů z prostředí muzeí, galerií a kulturního dědictví pro výběr vhodného didaktického prostředku pro výuku dějin výtvarné kultury, A
- vytvořit pracovní list pro výuku dějin výtvarné kultury,A
- kriticky hodnotit didaktické prostředky z prostředí autentického učení,A
- vybrat vhodný didaktický prostředek v souladu s vyučovací metodou a cíli ve výuce dějin výtvarné kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVLŮJOVÁ, HANA, PETR HUDEC A MARTINA INDROVÁ. Památky nás baví 1-5. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-905631-6-2.
• HUDEC, PETR, ED. Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění. Praha: Národní památkový ústav, 2016. ISBN 978-807480-067-2.
• JŮVA, VLADIMÍR. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996.

ISBN 80-85931230.
• SVOBODOVÁ, JARMILA A KOL. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86633-81-7.
Doporučená literatura:

• BOBEK, KAREL. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2011. ISBN 978-80-87104-86-6.
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• HANA HAVLŮJOVÁ, MARTINA INDROVÁ, KATEŘINA CHARVÁTOVÁ, PETR HUDEC, PETR HAVRLANT, KVĚTA JORDÁNOVÁ, PETR SVOBODA,

EVA NEPRAŠOVÁ, ANNA SVOBODOVÁ, DAGMAR WIZOVSKÁ, TOMÁŠ WIZOVSKÝ, LIBOR KARÁSEK A NADĚŽDA REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ.
Interaktivní odborná mapa edukačních programů na památkových objektech v České republice. online, 2015. ISBN bez ISBN.

• SEIFERT, ANG LEE - SEIFERT, THEODOR - SCHMIDT, PAUL. Aktivní imaginace :práce s fantazijními obrazy a jejich vnitřní energií. Praha: Portál, 2004.
ISBN 80-7178-845-7.
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KAA / 3DID1 - 2018 : Didaktika anglického jazyka 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika anglického jazyka 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je vyučován v anglickém jazyce a zakončen zápočtem. Zápočet je podmíněn:A
1. 80 % účastí na semináříchA
2. prezentací krátkého didaktického celku před fiktivní třídou (tzv. microteaching v délce 15 minut)A
3. 75 % úspěšností v testu z tzv. positive classroom interactionA
4. předložením metodického portfolia A
Garant předmětu Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je získání a rozšíření znalostí z oblasti procesu výuky a osvojování si cizího jazyka. Studenti získají přehled o psycholingvistických teoriích, historických
vyučovacích metodách a jejich dopadu na moderní vyučovací metody. Důraz bude kladen na výuku efektivního rozvoje lingvistických a komunikativních kompetencí,
na motivačně-edukační zásady, dále bude stěžejní pojetí konstruktivismu jako moderního paradigmatu vzdělávání, bude představen model TPACK a způsob využití
moderních technologií ve výuce. V rámci tématu týkajícího se učebních pomůcek se student seznámí s tvorbou a využitím a hodnocením didaktických materiálů, získá
zkušenosti z výstupů před fiktivní třídou a osvojí si některé dovednosti nutné pro úspěšnou práci učitele.

Obsah:
1. Diachronní přehled metod a přístupů k výuce jazyka.A
2. Moderní vyučovací metody. A
3. Význam učitele ve 21. století.A
4. Motivace a úspěch v učebním procesu. Učební styly a strategie.A
5. Pedagogická komunikace verbální a neverbální. Interakce učitel a žák. A
6. Konstruktivní zpětná vazba, klima třídy.A
7. Učební pomůcky, didaktické materiály. A
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8. Písně a jejich smysluplné využití ve výuce angličtinyA
9. Didaktické hry a jejich smysluplné využití ve výuce angličtinyA
10. Rozvoj lingvistických dovedností: výuka výslovnosti na pozadí ELFA
11. Rozvoj lingvistických dovedností: výuka slovní zásobyA
12. Rozvoj lingvistických dovedností: výuka gramatikyA
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- E5 - Výuka dramatemA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
Student rrovná psychologické směry a historické přístupy k výuce jazyka v minulosti, respektuje specifické potřeby žáků.
Student demonstruje způsoby výuky jazykových prostředků, diskutuje na základě nabytých poznatků o metodách výuky angličtiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• CARTER, R., MCCARTHY, M. Vocabulary and Language Teaching. London: Longman, 1998.
• ELLIS, R. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1986.
• FABER, A., MAZLISH, E. How to Talk So Kids Can Learn
• HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 2001.
• KOPŘIVOVI. Respektovat a být respektován
• RICHARDS, J., RODGERS, T. Approaches and Methods in Language Teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
• ROD, E. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1996.
• UR, P. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
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KBE / 7DBI1 - 2018 : Didaktika biologie 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika biologie 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, bude-li splněna následující podmínka:A
- úspěšné absolvování ústní zkoušky
Garant předmětu Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 80% přednášející
Vyučující
Přednášející : Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. (80%), Mgr. Milan Koch, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je naučit studenty chápat význam základních principů "nové školy", především ve vazbě na pojetí biologického vzdělání na 2. stupni základních škol
a na středních školách, jež představuje základní východisko při rozhodování učitele biologie v oblasti koncipovaných cílů výuky, volby metod a organizace vyučování,
způsobu komunikace se žákem i způsobu jeho hodnocení.

Obsah:
Úvod do studia didaktiky biologie, vztah obecné a oborové didaktiky.A
A
Cíle a obsah výuky didaktiky biologie v intencích platných učebních dokumentů základní školská legislativa, Rámcový vzdělávací program z hlediska školského zákona,
Obsah RVP pro střední vzdělávání, Školní vzdělávací program, tematický plán učitele, rámcový učební plán (stanovení hodinové dotace).A
A
Vzdělávací obsah předmětu dle RVP, průřezová témata dle RVP, cíle biologického vzdělávání na SŠ, očekávané výstupy vědomostí, dovedností a postojů žáka SŠ,
mezipředmětové vazby pro biologii.A
A
Klíčové kompetence definice klíčových kompetencí (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské, kompetence pracovní), stanovení klíčových kompetencí předmětu biologie; vytváření a rozvoj oborových kompetencí z biologie a jejich didaktická
specifika vzhledem k mentální úrovni žáka na SŠ; přírodovědná gramotnost.A
A
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Didaktické zásady vymezení didaktických zásad, historický pohled na didaktické zásady, rozdělení didaktických zásad, konkrétní ukázky didaktických zásad ve výuce
biologie a aplikace logických postupů v pojmotvorném procesu biologických pojmů na SŠA
A
Metody procesu vyučování učení se z hlediska etap výuky biologie, metody aktivního učení se dělení výukových metod, klasifikace výukových metod, výukové metody z
hlediska etap výuky, organizace výukových metod, výběr vhodné výukové metody.A
A
Moderní didaktické metody, moderní organizace vyučování frontální a skupinová výuka, projektová výuka, týmová výuka, metoda aktivního učení, metody
brainstormingu, metody inscenační, metody situační, didaktická hra, problémová výuka, učení v životních situacích, otevřená výuka, demokratická výuka, badatelsky
orientovaná výuka.A
A
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými legislativa, diagnostika, didaktické zásady práce s uvedenými skupinami žáků,
didaktické metody, inkluzivní pedagogika v přírodovědném vzdělávání.A
A
Materiálně technické zabezpečení výuky didaktické prostředky, materiálně-didaktické pomůcky (učebnice, informačně-komunikační technologie, školní experimentální
systémy, webové portály pro výuku), bezpečnost práce.A
A
Projektování výuky biologie cestou didaktické analýzy učiva, modelování jednotlivých etap výuky modelování jednotlivých etap výuky (struktura vyučovací hodiny,
příprava učitele, sebereflexe), didaktická analýza učiva biologie, motivace žáků z hlediska přípravy vyučovací hodiny.A
A
Didaktická činnost učitele kontrola a hodnocení vědomostí, dovedností a postojů žáků klasické diagnostické metody, hodnocení žáků (průběžné a závěrečné stupně
hodnocení a klasifikace), slovní hodnocení, pozitiva a negativa hodnocení a klasifikace žáků, problémy s klasifikací (neprospěch, opakování ročníku, komisionální
zkoušení).A
A
Evaluace a sebereflexe práce učitele, DVPP pro biology.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- ovládá didaktickou teorii procesu vyučování - učení se v biologiiA
- prezentuje vlastní úvahy o možnostech efektivní realizace edukačních postupů v biologickém vzdělávání na SŠA
- chápe význam didaktických kategorií při vytváření biologických pojmů, praktických dovedností a postojů žáka základní a střední školyA
- zná současné platné učební dokumenty k výuce biologie na SŠA
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- orientuje se v nabídce učebnic biologie pro SŠ a dokáží zdůvodnit vlastní výběr učebnice pro danou věkovou skupinu žáků SŠ
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MALACH, J. Základy didaktiky. Studijní text pro obor Informační technologie ve vzdělávání. Ostrava : PdF OU, 2003.
• KUBICOVÁ, S. Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie. OU Ostrava, 2006.
• KUBICOVÁ. S. Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. OU Ostrava, 2005.
• MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno, 2003.
• TUPÝ J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Výzkumný ústav pedagogický

Praha, 2005. ISBN 80-870000-02.
• ZORMANOVÁ L. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Grada:

Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0.
Rozšiřující literatura:

• KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.
• KUBICOVÁ S. - PTAŠKOVÁ H. - PTAŠEK J. Metodika výuky biologie na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro

začínající učitele. PdF OU: Ostrava, 2009.
• KUBICOVÁ S. - SOLÁROVÁ M . Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání. Ostravská univerzita: Ostrava, 2007.
• KUBÍNOVÁ, M. Projekty ve vyučování matematice: cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha: PdF UK, 2002. ISBN 80-7290-088-9.
• MAŇÁK J. ET AL. Alternativní metody a postupy. Masarykova univerzita: Brno, 1997. ISBN 80-210-1549-7.
• PODROUŽEK,L. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň, fraus, 2002. ISBN 80-7238-157-1.
Doporučená literatura:

• ALTMANN A. Metody a zásady ve výuce biologii. SPN Praha, 1975.
• ČAPEK R. Moderní didaktika - Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
• JANÍK TOMÁŠ A KOL. Kvalita (ve) vzdělávání - obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno, 2016. ISBN 978-80-210-6349-5.
• VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ: RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA. 104 S. Dostupný z WWW: http://www.vuppraha.cz/

soubory/RVPG-2007-07_final.pdf. Bílý slon: Plzeň, 2007.
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KCJ / 3DID1 - 2018 : Didaktika českého jazyka a literatury 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika českého jazyka a literatury 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student je hodnocen za aktivitu v semináři a za kvalitu přípravy a realizace modelových hodin jazykové a slohové výuky. Posluchač rovněž sestavuje testy a opravuje
autentické písemné práce středoškolských studentů (slohové práce, testy, diktáty).
Garant předmětu PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (30%), PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (40%), Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět umožňuje základní seznámení s problematikou jazykové části předmětu český jazyk a literatura vycházejícího z dnešních podmínek (RVP, státní maturita
atp.), zprostředkovává povědomí o moderních vyučovacích metodách a modelech, rozvíjí schopnost kritického a sebekritického posuzování jednotlivých složek
vyučovacího procesu v seminárních diskuzích a iniciuje přípravu vlastního vyučovacího projektu.

Obsah:
1. Didaktika češtiny jako studijní disciplína, její specifika, vztah k dalším vědním oborům. Cíle, úkoly a obsah výuky češtiny. Místo českého jazyka v soustavě ostatních
předmětů. Složky předmětu český jazyk a literatura a jejich vzájemné vztahy, akcent na jejich integritu.A
2. Současné pojetí jazykového vyučování na různých typech středních škol.A
3. Vyučovací proces v českém jazyce. Význam motivace a aktivizace ve výuce češtiny.A
4. Rozvíjení klíčových kompetencí. Prostředky vedoucí k dosažení očekávaných výstupů (cílů) při probírání učiva českého jazyka. Typy vyučovacích hodin a jejich
struktura.A
5. Osvojování a procvičování učiva českého jazyka a jeho specifika na střední škole. Jazyková chyba vs. slohový nebo komunikační nedostatek. Jazyková cvičení,
komplexní jazykové rozbory, diktáty. Problematika pravopisu ve výuce českého jazyka na střední škole.A
6. Výuka mateřštiny u studentů se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Specifika výuky českého jazyka u nerodilých mluvčích.A
7. Postřehy z praxe - beseda s odborníkem z PPP.A
8. Komunikační a slohová výchova. Pěstování mluveného projevu. Mluvní a řečnická cvičení. Rozvíjení stylizačních kompetencí.A
9. Slohové práce - jejich příprava, oprava a hodnocení.A
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10. Prověřování znalostí z českého jazyka. Specifika ústního a písemného zkoušení v českém jazyce. Problematika hodnocení a klasifikace v předmětu český jazyk a
literatura.A
11. Učební dokumenty pro předmět český jazyk a literatura. Učebnice českého jazyka, metodické příručky, bohemistická literatura, lingvistické časopisy. Využití
didaktické techniky ve výuce českého jazyka.A
12. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury. Katalog požadavků. Příprava k maturitě. Testy studijních předpokladů.A
13. Evaluace.

Vyučovací metody:
- Nácvik jazykových/komunikačních dovednostíA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
- znalost specifik výuky českého jazyka na různých typech středních školA
A
- znalost základní produkce středoškolských učebnic českého jazyka A
- znalost základních motivačních a aktivizačních prvků užívaných v hodinách českého jazyka
- schopnost kriticky a sebekriticky posoudit jednotlivé složky modelové vyučovací hodinyA
- schopnost uplatnit nabyté odborné a didaktické znalosti při přípravě a prezentaci vlastní modelové vyučovací hodinyA
- schopnost vést věcnou diskusi nad vyvstalými problémy
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998.
• ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha: SNP, 1998.
• DOKOUPILOVÁ, L. - GEJGUŠOVÁ, I. - PRAVDOVÁ, B. - TOMÁŠEK, M. Metodika výuky českého jazyka a literatury na 2. stupni základních škol a středních

školách z pohledu pedagogické praxe. Náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: OU, 2010.
• ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: UK, 2005.
• Nová maturita
Rozšiřující literatura:

• HÁDKOVÁ, M. Čeština z druhé strany. Ústí nad Labem: UJEP, 2008.
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Doporučená literatura:

• BAUMGARTNEROVÁ, G.; KAPUSTOVÁ, A. Jak na to. Písemná práce z českého jazyka. Praha: CERMAT, 2013.
• BAUMGARTNEROVÁ, G.; KAPUSTOVÁ, A. Metodický manuál pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury. Praha: CERMAT, 2013.
• KOSTEČKA, J. Do světa češtiny jinak: didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi. Jinočany: H & H, 1993.
• PRAVDOVÁ, B. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: MU, 2014.
• RADKOVÁ, L. Slang a argot ve školní praxi. Český jazyk a literatura, v tisku
• RADKOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, L. Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce? Studia Slavica, XIX., 2015, s. 203-214
• Cyklus didaktických setkání na FF OU
• časopis Český jazyk a literatura
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KHI / 3DID1 - 2018 : Didaktika dějepisu 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika dějepisu 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Průběžné studium doporučené literatury. Výstup před seminární skupinou. Systematické pořizování záznamů náslechů i výstupů ostatních studentů. Vyřešení několika
praktických úkolů (analýza učebnicového textu, didaktická analýza tematického celku, příklady motivace učiva ke konkrétnímu tématu, sestavení didaktického testu,
referát z cizojazyčného didaktického materiálu, participace na výzkumech historického vědomí ve vztahu k dějepisné výuce apod.).
Garant předmětu doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsahem semináře je seznámení se základními problémy a terminologií didaktiky dějepisu. Studenti by měli být schopni aplikovat získané teoretické vědomosti v
praktické činnosti a prokázat to ve výstupech v rámci průběžné i souvislé pedagogické praxe.

Obsah:
Probíraná látka:A
- didaktika dějepisu jako vědní disciplínaA
- vývoj dějepisného vyučování v českých zemíchA
- obsah dějepisného vyučování, evropská dimenze ve výuce dějepisuA
- stereotypy a dějepisné vyučování A
- osobnost učitele dějepisu A
- vyučovací a učební stylyA
- dějepisné kurikulum A
- základními problémy tvorby učebnic, současné české dějepisné učebnice A
- dějepisné učebnice našich sousedů, případně i jiných zemíA
- didaktická analýza jako základní metoda didaktiky dějepisu, příprava učitele na hodinu dějepisu A
A
A
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A

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- InstruktážA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
a) historie dějepisného vyučováníA
b) dějepisné kurikulumA
c) funkce, strukturní prvky a typy dějepisných učebnicA
d) didaktická analýza dějepisného učivaA
A
e) vyučovací a učební styly uplatnitelné v dějepisném vyučování
Student bude schopen"A
a) sestavit tematický plán dějepisného učiva pro příslušný ročník střední školy, na níž se dějepis vyučujeA
b) se dobře orientovat v aktuální nabídce dějepisné učebnicové produkce pro příslušný stupeň vzdělávání a vybrat nejvhodnější učebnicovou řadu a pracovat s níA
c) pracovat s dějepisnými pracovními sešity, atlasy, dějepisnými mapami, publikacemi dokumentů A
d) provést analýzu učiva vybraného tematického celku a zpracovat přípravy na jednotlivé vyučovací hodinyA
e) sestavit didaktický test z učiva vybraného tematického celku
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BENEŠ, Z. Historický text a historická kultura. UK, Praha, 1995.
• BIENIEK, M. Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia. Olsztyn, 2009.
• ČAPEK, V. A KOL. Didaktika dějepisu I, II. Praha, 1985.
• GAUTSCHI, P. Geschichte lernen
• CHORAZY, E. - KONIECZKA.SLIWIŃSKA, D. - ROSZAK, S. Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka. Warszawa, 2009.
• CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Příručka pro učitele a studenty učitelství. Paido, Brno, 1999.
• JANOVSKÝ, J. A KOL. Základy didaktiky dějepisu. Praha, 1984.
• JÍLEK, T. A KOL. Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I, II, III (I). Plzeo, 1998.
• JULÍNEK, S. Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu. Brno, 1995.
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• KLÍMA, B. A KOL. Mládež a dějiny. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001.
• KOL. Wspólczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów. Warszawa, 2004.
• MATERNICKI, J. - MAJOREK, C. - SUCHONSKI, A. Dydaktyka historii. PWN, Warszawa, 1994.
• MICHOVSKÝ, V. Příprava učitele na vyučování dějepisu. Ústí nad Labem, 1977.
• PANDEL, H.J. Wie weiter? Zur Zukunft des Geschichtsunterrichts. Schwalbach/Ts, 2001.
• PASCH, W. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, 1998.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 1996.
• PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. Praha, 2001.
• PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno, 1998.
• PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2005.
• RŮŽIČKOVÁ, J. Didaktické inspirace. Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletí. ASUD, 1997.
• SAUER, M. Geschichte unterrichten. Kallmeyersche Verlagbuchhandlung. GmbH, 2001.
• STUCHLÍKOVÁ, I. - JANÍK, T. A KOL. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy, s. 289-326. Brno, 2015.
• ŠLIK, V. Vybrané otázky výchovně vzdělávacího procesu v dějepise. Praha, 1982.
• ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno, 1999.
• ZIELECKI, A. Wprowadzenie do dydaktyky historii. Kraków, 2007.
• Metodické inspirace. Dějepis ve škole. Ze zkušeností učitelu základních a stoedních škol. ASUD, 1999.
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KDU / 3DID1 - 2018 : Didaktika dějin výtvarné kultury 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika dějin výtvarné kultury 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na přednáškách a cvičeních, seminární práce, prezentace řešení problému, písemný testA
Hodnocení: A (výborně); 100 - 91b A
Zřetelná integrita, intenzity a komplexita obsahové složky, formálního zpracování i jazykové úrovně písemné nebo ústní prezentace řešeného problému, výrazný
obsahový přínos; A
- přesvědčivé hodnoty a kvality obsahového sdělení, A
- výstižný popis myšlenkových, technických a technologických souvislostí, které je provázely; A
- interpretace pojmového a širšího teoretického zázemí publikace z pohledu odborné literatury a autora práce;A
- správnost identifikace informačních zdrojů v citacích, prokázání jasného původu myšlenek kódovaných verbálně;A
- kvalita obrazových neverbálních sdělení ve vizuální výtvarné podobě, jejich obsahů a forem.A
Hodnocení B: 90-81b (2+,2)nepatrné nedostatky v integritě, intenzitě a komplexitě obsahové složky, formálního zpracování i jazykové úrovně písemné nebo ústní
prezentace řešení prezentace řešeného a dokumentovaného problémuA
Hodnocení C: 7180 b(2-): ojedinělé nedostatky v integritě, intenzitě a komplexitě obsahové složky, formálního zpracování i jazykové úrovně písemné nebo ústní
prezentace řešení prezentace řešeného a dokumentovaného problémuA
Hodnocení D: 6170 b (3+, 3) zřetelné nedostatky v integritě, intenzitě a komplexitě obsahové složky, formálního zpracování i jazykové úrovně písemné nebo ústní
prezentace řešení prezentace řešeného a dokumentovaného problémuA
Hodnocení E: 5160b (3-) velmi zřetelné a opakované nedostatky v integritě, intenzitě a komplexitě obsahové složky, formálního zpracování i jazykové úrovně písemné
nebo ústní prezentace řešení prezentace řešeného a dokumentovaného problémuA
Hodnocení F: 0 50 b (4) závažné nedostatky v integritě, intenzitě a komplexitě obsahové složky, formálního zpracování i jazykové úrovně písemné nebo ústní prezentace
řešení prezentace řešeného a dokumentovaného problémuA
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (50%), PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
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Cílem výuky je vybavit studenta kompetencemi k řešení obecných psychodidaktických a ontodidaktických otázek vzdělávání žáků středních škol v oblasti dějin výtvarné
kultury ve školním prostředí, v prostředí galerií, výstavních síní a kulturních památek.

Obsah:
1.- 2. lekce: Dějiny výtvarné kultury jako obsah poznávání kulturních obsahů žáky střední školy. Charakteristika cílů vzdělávání v dějinách výtvarné kultury v
edukačním poli školního prostředí, v prostředí muzeí umění a kulturních památek. Znalost informačních zdrojů se zaměřením na edukaci v galeriích a muzeích jako
institucích kulturně-historického dědictví. Učení a vyučování, osobní pojetí výuky, principy jejích projektování na střední škole nebo základní umělecké škole jako
centrální problém edukace žáků v oblasti dějin výtvarné kultury. A
A
3.- 4. lekce: Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti edukace dějin výtvarné kultury 1: Vztah cílů vzdělávání a výchovy žáků výtvarného oboru k rozvoji vizuální
výtvarné senzibility žáků středních škol rozvíjejících se v tvůrčích a poznávacích podmínkách v přírodě, ve školním prostředí, v památek historických a uměleckých. A
A
5.- 6. lekce: Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti edukace dějin výtvarné kultury 2. Rozvoj poznávacích funkcí emočně-prožitkových a decizních funkce při
poznávání obsahů a ve výtvarné výchově ve vztahu k rozvoji výtvarné senzibility žáků všech stupňů a typů škol. Motivační strategie při podněcování zájmu žáků o
výtvarné aspekty světa přírody a vizuální komunikaci se světem vizuální výtvarné kultury.A
A
7. 8. lekce: Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti edukace dějin výtvarné kultury 3 Rozvoj výtvarně-prostorové inteligence v procesu senzorického,
psychomotorického, kognitivního a sociálního učení prostřednictvím tematických, námětových, konceptuálních obsahů a jejich významů uměleckých děl a jejich
rozumění žáky středních škol.A
A
8.- 9. lekce Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti edukace dějin výtvarné kultury 4. Rozvoj výtvarných imaginativních aktivit starších adolescentů
prostřednictvím tematických obsahů a výtvarných vyjadřovacích prostředků plošné a prostorové formy v kresbě, malbě, grafice, modelování, konstruování v
časoprostorových aktivitách (v akčních a environmentálních činnostech) s vazbou na umění pravěku a starověku. Poznávací a emoční zážitky při setkání s uměleckou
výpovědí. Recepce, produkce uměleckého díla, jeho interpretace a komunikace nad jeho obsahy, významy a formou. A
A
10.- 11. lekce Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti edukace dějin výtvarné kultury 5 ve vztahu k neurodidaktickým charakteristikám mentálních a
psychomotorických výtvarných činností v rámci učení ve vyučování dějin výtvarné kultury na střední škole. Prvky výtvarné řeči v exploračních a zobrazovacích
činnostech žáků a možnost jejich konstruktivního poznávání v souvislostech s dějinami výtvarného umění. Kresebné, malířské, grafické, prostorové plastické
intermediální vyjadřování, jejich pojmové a širší teoretické zázemí, neverbální i verbální znalosti žáků, na jejich souvislosti s rozvojem kulturně poznávacích obsahů ve
spojitosti s dějinami výtvarné kultury. Vrstvy vnímání výtvarného díla a jeho začleňování do obsahů a kvalit poznávacích dispozic žáků. A
12. 13. lekce Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti edukace dějin výtvarné kultury 6 ve vztahu k rozvoji myšlení a tvořivosti nad otázkami spojenými s dějinami
výtvarné kultury a muzejních památek. Problém sociální a vizuální komunikace v prostředí prezentujících výtvarné umění a kulturu.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
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- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student: A
- zná obsahy a principy psychodidaktických a ontodidaktických dimenzí vzdělávání žáků na střední škole v dějinách výtvarné kultury, v prostředí galerií výtvarného
umění, muzeí kulturních památek;A
rozumí charakteristikám poznávacích a tvůrčích rozměrů expresivního, artcentrického, gnozeocentrického i videocentrického vzdělávání ve výtvarných oborech na
střední škole, jejich souvislostem se vzdělávacím prostředím muzeí umění, galerií výtvarných umění kulturních památek;A
- rozumí psychologickým, sociálním, filozofickým, estetickým a širším kulturním souvislostem a principům učení ve vyučování dějin výtvarné kulturyA
- chápe vzdělávání v dějinách výtvarné kultury na střední škole jako speciální, specifické, přitom komplexní systematické studium;A
chápe složitost procesů, které rozvíjejí vnímavost, hodnotové orientace, postoje A
a motivovanost žáků k hodnotám kulturního dědictví s důrazem na výtvarnou kulturu kulturní památky;A
- rozumí potřebám transformace kulturně-poznávacích obsahů do psychoso-ciálních, tím také ontogenetických podmínek rozvíjení pozitivních postojů žáků ke světu
výtvarné kultury , jejím dějinám, artefaktům a památkám. A
A
Student prokazuje dovednost: A
- charakterizovat obsahy a principy psychodidaktických a ontodidaktických dimenzí vzdělávání žáků na střední škole v dějinách výtvarné kulturyA
- objasnit charakteristiky poznávacích a tvůrčích rozměrů expresivního, artcentrického, gnozeocentrického i videocentrického vzdělávání ve výtvarných oborech na
střední škole, jejich souvislostem se vzdělávacím prostředím muzeí umění, galerií výtvarných umění a kulturních památek;A
- uplatnit psychologické, sociální, filozofické, estetické a širší kulturní souvislosti ve spojitosti s poznatky o charakteristikách učení žáků ve vyučování dějin výtvarné
kulturyA
- aplikovat poznatky z psychodidaktiky a ontogeneze dětské psychiky do podmínek a potřeb rozvíjení vnímavosti žáků, jejich hodnotové orientace, očekávaných postojů a
motivovanosti žáků k hodnotám kulturního dědictví s důrazem na výtvarnou kulturu;A
- kulturně-poznávací obsahy dějin výtvarné kultury s důrazem na výtvarné umění v základních principech transformovat do psychosociálních, tím také ontogenetických
podmínek rozvíjení pozitivních postojů žáků ke světu výtvarné kultury a jejím dějinám. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GROF, S. Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace změní v krizi. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-09-02.
• CHALUPECKÝ, J. Cestou necestou. Jinočany: H&H, 1999. ISBN 80-86022-61-7.
• CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Jinočany : H+H, 1994. ISBN 80-85787-81-4.
• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
• INGARDEN, R. O štrukture obrazu. Bratislava: SVKL, 1965.
• JANOVSKÝ, J. Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky. Praha, 2003. ISBN 80-200-1061-0 .
• JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1999. ISBN 80-7184-94-6.
Rozšiřující literatura:

• JŮVA, V. Estetická výchova. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-85931-12-5.
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• JŮZL, M., PROKOP, D. Úvod do estetiky. Praha: Olympia, 1989. ISBN 80-7038-051-9.
• KASTOVÁ, V. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-302-1.
• KESNER, L. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: AGRO, 2000. ISBN 80-7203-252-6.
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Název studijního předmětu Didaktika fyziky 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Umět vyvodit teoretický systém didaktiky fyziky na základě transformací fyzikálního poznatku včetně zpětných vazeb.Umět formulovat vzdělávací cíle ve formě žákova
výkonu (operacionalizované cíle) pro žáky základních i středních škol. Student bude umět formulovat učební cíle různých kategorií podle texonomie úloh D. Tollingerové
pro určené téma vyučovací hodiny. Umět vypracovat přípravu na vyučovací hodinu fyziky na základě didaktické analýzy tematického celku se začleněním aktivizujících
metod a forem.Přehledná znalost základních kurzů mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky a atomové a jaderné
fyziky. Znalost obecné didaktiky a pedagogické psychologie.
Garant předmětu doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% přednášející, 30% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (30%), doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (70%)
Vede seminář : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (70%), doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Komunkační pojetí diaktiky fyziky, teoretický systém didaktiky fyziky, výzkumné metody didaktiky fyziky. Kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle ve vyučování
fyzice. Fyzika v jednotlivých typech základních škol a na všech typech středních škol. Výchova ve vyučování fyzice. Osobnost učitele fyziky. Systém metod a
organizačních forem ve vyučování fyzice: Plánování vyučovací činnosti učitele fyziky, vyučovycí metody ve fyzice z hlediska akivity žáka, organizační formy vyučování
fyzice (speciálně skupinové vyučování a fyzikální soutěže).

Obsah:
Komunkační pojetí diaktiky fyziky, teoretický systém didaktiky fyziky, výzkumné metody didaktiky fyziky. A
Kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle ve vyučování fyzice. Fyzika v jednotlivých typech základních škol a na všech typech středních škol. Výchova ve vyučování
fyzice. Osobnost učitele fyziky. A
Systém metod a organizačních forem ve vyučování fyzice: Plánování vyučovací činnosti učitele fyziky, vyučovycí metody ve fyzice, organizační formy vyučování fyzice.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
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- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G4 - Blended learning

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Umí vyvodit teoretický systém didaktiky fyziky na základě transformací fyzikálního poznatku včetně zpětných vazeb. Dokáže formulovat vzdělávací cíle ve formě žákova
výkonu (operacionalizované cíle) pro žáky základních i středních škol. ískává schopnost formulovat učební cíle různých kategorií podle texonomie úloh D. Tollingerové
pro určené téma vyučovací hodiny. Umí vypracovat přípravu na vyučovací hodinu fyziky na základě didaktické analýzy tematického celku se začleněním aktivizujících
metod a forem.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• &. KURELOVÁ, M. aj. Pedagogika 2. Ostrava: PdF OU,1993.A
JANOVIČ, J., aj. Didaktika fyziky. Bratislava: MFF UKo, 1990.A
FENCLOVÁ, J. Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha: SPN, 1984.A
MECHLOVÁ, E. Skupinové vyučování fyzice na základní a střední škole. Praha: SPN, 1989.A
Učebnice fyziky střední školyA
. &, &.

• MECHLOVÁ, E. Obecné problémy vzdělávání fyzice 1. Studijní opora. Ostrava, 2006.
• MECHLOVÁ, E. Obecné problémy vzdělávání fyzice 2. Studijní opora. Ostrava, 2006.
• MECHLOVÁ, E. Specifické problémy vzdělávání fyzice 1. Studijní opora. Ostrava, 2006.
• MECHLOVÁ, E. Specifické problémy vzdělávání fyzice 2. Studijní opora. Ostrava, 2006.
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Název studijního předmětu Didaktika geografie 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Didaktika geografie 1 je ukončena zápočtem. Podmínkou je splnění a odevzdání veškerých úkolů (s možností průběžné opravy), aktivní účast ve výuce (mikrovýstupy).
Neúčast ve výuce - 4 vyučovací hodiny za semestr - omluveno pouze ze závažných důvodů. Průběžné doplňování studentského portfolia veškerými materiály z didaktiky
i z praxe.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Vede seminář : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předat studentům na obecném pedagogickém, psychologickém a geografickém základě teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon pedagoga
geografie. Předmět nabízí základní principy a kategorie didaktiky geografie a aplikuje získané poznatky do výuky geografie.

Obsah:
Součástí výuky je rozbor aktuálních článků o školství zaměřených na vztahy: učitel - žák - rodič - škola - MŠMTA
Možný časový přesun jednotlivých témat dle potřeb průběžné praxe. A
1. Proč učit geografii ve škole? Retrospektiva do výuky zeměpisu na ZŠ a SŠ. Představy a splněná očekávání v bakalářském studiu učitelství geografie. Předmět
didaktiky geografie, historie a současnost. Úkol - sebereflexní psaní na témata: Zeměpis na ZŠ, Geografie na SŠ, Moje studium geografie na VŠ.A
2. Motivační prvky jako příprava pro motivační fázi ve výuce geografie pro ZŠ a SŠ. Geografie a zeměpis v RVP, změny v roce 2016, standardy geografického vzdělávání.
Učebnice a pracovní sešity pro 1. stupeň - seznámení s obsahem výuky vlastivědy. Úkol - příprava motivační fáze na vybrané téma, mikrovýstup na 12 - 15 min. A
3. Geologie pro zvídavé učitele geografie. Sbírka skal a minerálů na ZŠ a SŠ jako pomůcka a ne jako strašák. Jak rozvíjet klíčové kompetence ve výuce geografie? Úkol -
motivace ve výuce mineralogie a petrologie pro ZŠ a SŠ.A
4. Pokusy ve výuce geografie. Základní školní dokumenty a způsoby jejich zpracování. Prezentace motivačních mikrovýstupů. Úkol: Příprava na demonstraci pokusu,
teoretické zpracování včetně popisu cíle, pomůcek a pracovního postupu. A
5. Expoziční fáze. Demonstrace připravených pokusů, jejich audiovizuální záznam, reflexe. Jak správně prezentovat?A
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6. Expoziční fáze. Analýza výuky vybraného tématu z fyzické geografie na základě učebnic geografie a PS pro ZŠ a SŠ nakladatelství NČGS, Fortuna, Fraus a
Fragment. Seznámení s konkrétním ŠVP střední a základní školy, na které je realizována průběžná praxe. A
7. Geoinformatické dovednosti pro učitele. Geografie v odkazech a jejich praktické využití. Příprava vyučovací hodiny s využitím ICT. Charakteristika fixační fáze. Úkol:
Výuka vybraného tématu pomocí ICT.A
8. Fixační fáze. Skupinová práce a její charakteristika, specifické losovací kartičky. Mikrovýstup - ICT ve výuce s reflexí. Průřezová témata v geografii, jak sestavit plán
geografického semináře. A
9. Transmisivní a konstruktivistický model vyučování na příkladu programu Šaty dělají člověka. Fáze a metody modelů vyčování, metoda 6 klobouků v geografické
praxi. Tvorba učebních osnov pro vybraný ročník ZŠ a SŠ.A
10. Jevy ve výuce geografie. Jak pracovat s animací, filmem, tvorba výstižného zápisu. Jak správně formulovat cíle, výběr správných výukových metod a prostředků.
Jevy v učebnicích a pracovních sešitech pro ZŠ a SŠ nakladatelství Prodos, NNS, SPN. Úkol: Příprava výuky expoziční fáze - jevy v geografii.A
11. Didaktické hry - stolní, Milionář, AZ kvíz apod. Tvořivé pojetí výuky (Sandbox, Spacecraft 3D, LandscapAR), mentální mapy. Prezentace připravených mikrovýstupů
- jevy v geografii - včetně reflexe. A
12. Hodnocení žáků, klasifikace včetně autoevaluace. Příprava písemného testu pro ZŠ, SŠ, ústní zkoušení. Didaktické testy a klasifikační stupnice. Analýza kapitol
Shrnutí učiva a opakování ve vybraných učebnicích. Základy formativního hodnocení. A
Úkol: Rozdíly v písemném a ústním zkoušení, příprava testu na stejné téma pro ZŠ a SŠ včetně bodování a správného řešení. A
13. Geografické informační zdroje a kritický přístup k nim. Rozdíly mezi geografickými školami se zaměřením na anglosaskou. (Kolik máme světadílů, která hora je
nejvyšší, je Amazonka nejdelší?)Příkladová didaktická hra - Světadíly a oceány - komplexní geografická úloha. Jak správně pracovat s mapou. Prezentace mikrovýstupů
- ústní zkoušení. A
14. Opakování učiva, analýza videozáznamu: Pokus v geografii. Komparace časopisů vhodných pro výuku zeměpisu: Dnešní svět, Bedrník, Koktejl, Příroda, Lidé a země,
Geografické rozhledy. A
A
A

Vyučovací metody:
- Výuka podporovaná počítačemA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
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Student bude znát základní body zeměpisného kurikula pro základní a střední školu. Bude znát jednotlivé fáze výuky, druhy výukových metod vhodných pro výuku
geografie, základní výukové portály či důležité odkazy použitelné v geografii.
Bude umět definovat obecné a konkrétní cíle geografického vzdělávání. Bude se orientovat, interpretovat informace v zeměpisném kurikulu. Bude schopen vypracovat
přípravu vyučovací hodiny dle dané struktury, vybere správné metody pro motivační, expoziční i fixační fázi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 2004.
• SKALKOVÁ,J. Obecná didaktika. Praha, ISV, 1999. ISBN 80-85866-53-1.
Rozšiřující literatura:

• BUZAN, T. Mentální mapování. Praha, Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0520-3.
Doporučená literatura:

• BIDDULPH, MARY, DAVID LAMBERT A DAVID BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience.
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

• MADZIKOVÁ, A., KANCÍR, J. Didaktika geografie. Prešov, 2015. ISBN 978-80-555-1500-7.
• ŠUPKA, J., HOFMANN, E., RUX, J. Didaktika geografie I. Brno, 1993.
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KHV / 7DIH1 - 2018 : Didaktika hudební výchovy pro střední školy 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika hudební výchovy pro střední školy 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce: 80%;A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci),A
didaktický materiál: písemně zpracované náměty z jednotlivých složek hudební výchovy: a) hlasová a pěvecká výchova, b) rytmický výcvik, c) nácvik jednohlasé písně,
d) nácvik kánonu nebo quodlibetu, e) nácvik dvojhlasé písně, e) hudebněpohybová a taneční výchova. Jednotlivé složky hudební výchovy musí obsahovat také detailní
analýzu užitého učiva a použitého hudebnědidaktického postupu;A
prezentace didaktického materiálu v rámci cvičení předmětu Didaktiky hudební výchovy pro střední školy 1 včetně následné sebereflexe: a) hlasová a pěvecká výchova,
b) rytmický výcvik, c) nácvik jednohlasé písně, d) nácvik kánonu nebo quodlibetu, e) nácvik dvojhlasé písně, e) hudebněpohybová a taneční výchova.A
Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplina je zaměřena na problematiku didaktiky hudební výchovy pro střední školy v úzké vazbě na hudebněvýchovnou praxi. Svým obsahem disciplina akcentuje
praktickou orientaci v metodice hudební výchovy s ohledem na široké spektrum hudebnědidaktických postupů intencionální hudební výchovy.

Obsah:
1. Úvodní vhled do problematiky didaktiky hudební výchovy pro střední školy, koncepce discipliny, dílčí hudebnědidaktická literatura domácí a zahraniční
provenience.A
2. Hudební didaktika jako vědní disciplina a její postavení v systému pedagogických věd, vztah hudební didaktiky k obecné didaktice, vztah hudební didaktiky -
hudební pedagogiky - hudební psychologie, předmět zkoumání hudební didaktiky, interdisciplinární vztahy didaktiky hudební výchovy, hudba jako cíl a předmět
hudební výchovy, význam hudby v rozvoji osobnosti a ve výchově, hudba ve společnosti a ve škole, sociokulturní rozměr hudby, institucionalizovaná hudební výchova,
mimoškolní hudební výchova, hudebnědidaktické pojmy I.A
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3. Hudební vzdělávání v kontextu vývojových proměn doby a kultury, intencionální a funkcionální hudební výchova, hudební výchova na nižším a vyšším gymnáziu,
didaktika hudební výchovy pro střední školy problematika teorie a praxe, hudební výchova na všeobecně vzdělávacích školách: cíle, obsah, vyučovací metody, formy,
prostředky, didaktické zásady, hudební výchova a její determinace mimohudebními faktory, hudebnědidaktické pojmy II.A
4. Hudebnědidaktické pojmy III, osobnost učitele hudební výchovy, oborově-didaktická příprava učitele hudební výchovy, příprava začínajícího a zkušeného učitele na
hudební výchovu, fáze učitelovy přípravy, kurikulum, stanovení cílů výuky hudební výchovy na střední škole, plánování v hudební výchově, didaktická analýza učiva,
proces profesionalizace učitele hudební výchovy pro základní školy, kompetence v učitelské profesi (pedeutologická sebereflektivní, pedologická reflektivní směrem k
žákům, oborovědidaktická, pedagogickoorganizační, interakce učitel - žák, materiálně-didaktické prostředky v hudební výchově (MDP), stavba hodiny hudební výchovy
(různé příklady), vybavení odborných hudebních učeben (grantové možnosti).A
5. Estetická výchova, polyestetická výchova, polyestetická výchova a intergrativní hudební pedagogika, obsah Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (klíčové
kompetence, vzdělávací oblast Umění a kultura, charakteristika vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah, průřezová témata, rámcový učební plán, očekávané výstupy,
učivo), aktuální trendy didaktiky hudební výchovy pro střední školyA
6. Hodnocení a klasifikace v hudební výchově, současné tendence ve vývoji hodnocení a hudební výchova, kritéria hodnocení v hudební výchově, hudební činnosti a jejich
klasifikace.A
7. Hlasová výchova, její postavení v hudebněvýchovném procesu, hlasová a duševní hygiena, vady a poruchy hlasu, specifika hlasu žáků na střední škole, respirační,
fonační a modifikační ústrojí, metodika hlasové výchovy: dechová, hlasová, artikulační cvičení.A
8. Metodika rytmické výchovy, rytmický výcvik, rytmická deklamace, práce s rytmickou partiturou, tvorba rytmických partitur, rytmická fuga, rytmický kánon.A
9. Metodický nácvik jednohlasé písně, přípravná cvičení pro dvojhlas, elementární a složitější kánony, quodlibet, klavírní doprovody písní.A
10. Metodický nácvik dvojhlasé písně, komponování na základě pentatoniky.A
11. Komponování v hudební výchově na střední škole.A
12. Hudebněpohybová výchova a taneční výchova, pohybové reakce na hudbu, pohybová improvizace, polka, valčík, vybrané regionální lidové tance.A
13. Shrnutí problematiky.A
A
V rámci jednotlivých cvičení (1-13) také kontinuálně část výuky věnována metodice hry na flétnu a moderním tanečním stylům aplikovatelných v hudební výchově na
střední škole: salsa, bachata.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
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Student prokáže znalost:A
- definice didaktiky hudební výchovy pro střední školy jako teorii a praxi hudebního vyučování, její interdisciplinaritu;A
- problematiky kurikulární reformy Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia;A
- vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia v systému kurikulárních dokumentůA
- charakteristiky obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zná jeho jednotlivé komponenty (klíčové kompetence, vzdělávací oblast Umění a kultura,
charakteristika vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah, průřezová témata, rámcový učební plán, očekávané výstupy, učivo)A
- klíčových kompetencí z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia v kontextu hudební výchovy na středních školách;A
- učiva, které je uvedeno v obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (Produkce) se zaměřením na vokální činnosti (kultivace pěveckého a hlasového
projevu, rytmický výcvik, sólový a sborový zpěv, orientace v notovém zápisu vokálních kompozic, improvizace jednoduché vokální kompozice), hudebněpohybové činnosti
(pohyb hudby a gesto, pohybové etudy, tanec jako způsob komunikace);A
- učiva, které je uvedeno v obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (Recepce a reflexe);A
- intencionální a funkcionální hudební výchovy, estetické, polyestetické výchovy; A
- hudebnědidaktické terminologie, hudebnědidaktických postupů, problematiky cílů, obsahu, vyučovacích metod, forem, materiálně-didaktických prostředků,
didaktických zásad;A
- problematiky osobnosti učitele hudební výchovy, procesu profesionalizace učitele hudební výchovy, kompetencí učitelské profeseA
- současných trendů didaktiky hudební výchovy a hudební výchovy;A
- principů stavby hodiny hudební výchovy na střední škole ve vztahu k učivu a jeho didaktické analýze;A
- principů hodnocení a klasifikace v hudební výchově na středních školách;A
- metodiky hlasové výchovy, rytmické výchovy, nácviku jednohlasu, dvojhlasu, pohybové, taneční výchovy;A
- aplikace vybraných hudebnědidaktických postupů v rámci uvedených složek hudební výchovy;A
- základů komponovaní v hudební výchově na středních školách.A
Student dokáže:A
- kriticky analyzovat problematiku hudební didaktiky střední školy ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia;A
- kriticky analyzovat použité hudebnědidaktické postupy včetně jejich obhajoby;A
- funkčně a fundovaně didakticky aplikovat pěvecké činnosti, rytmické činnosti, nácvik jednohlasu dvojhlasu, kánonu, quodlibetu, hudebněpohybové a taneční činnosti
ve výuce hudební výchovy na středních školách;A
- fundovaně rozezpívat žáky v rámci hudební výchovy a realizovat hlasovou a pěveckou výchovu;A
- realizovat rytmickou výchovu a využít v rámci rytmické výchovy rytmickou deklamaci, rytmickou partituru, rytmickou fugu, rytmický kánon;A
- vytvořit rytmickou partituru;A
- nacvičit jednohlas, dvojhlas, kánon, quodlibet;A
- pohybově reagovat na hudbu a pohybově improvizovat;A
- uplatnit základy tanců polky, valčíku a dalších vybraných regionálních tanců s didaktickým využitím v hudebněvýchovné praxi na středních školách;A
- uplatnit základy moderních tanečních stylů salsy a bachaty;A
- využít hru na klavír a flétnu v hudebněvýchovném procesu na středních školách;A
- didakticky využít základy komponování v hudební výchově na středních školách.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BLAŽKOVÁ, OLGA A LIŠKOVÁ, YVONA. Metodika výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty
pro začínající učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.
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• FROSTOVÁ, JANA. Voice Care Counselling for Teachers and Students. In: Music Education - Terra Cognita?. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN

978-80-210-8443-8.
• HAVELKOVÁ, KARLA. Didaktika hudební výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0865-2.
• HOLAS, MILAN. Didaktika profesionální hudební výchovy. 1. vyd. Ostrava: Ritornel, 1999. ISBN 80-902638-0-1.
• JENČKOVÁ, EVA. Hudba a pohyb ve škole. 1. vyd. Hradec Králové: Orlice, 2002. ISBN 80-903115-7-1.
• KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika 2. vydání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
• KOZEL, DAVID, KUSÁK, JIŘÍ A ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.

ISBN 978-80-7464-450-4.
• TICHÁ, ALENA. Učíme děti zpívat. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4.
Rozšiřující literatura:

• HUNTER, MADELINE C. Účinné vyučování v kostce. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-220-3.
• KUSÁK, JIŘÍ. Etnická hudba a hudební výchova. 2014.
• KUSÁK, JIŘÍ. Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV). Banská

Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8083-755-6.
• STIBOROVÁ, ZORA. Hudebně pohybové hry. Ostrava: PdF OU, 1996. ISBN 80-7042-104-5.
Doporučená literatura:

• CHUMCHAL, JAN A KUSÁK, JIŘÍ. The Folk Music and Dance Activities of Children and Youth in the Ethnographic Sub-regions of Vsetínsko and
Valašskomeziříčsko (with a Focus on Ensemble Activities). Trenčín: Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2016. ISBN 978-80-8075-749-6.

• KUSÁK, JIŘÍ. Ethnic Music as a Component of Innovation and Modernisation of Czech Music Education. ISBN 978-83-944467-0-3.
• KUSÁK, JIŘÍ. Etnická hudba v hudební výchově. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013. ISBN 978-80-89555-25-3.
• KUSÁK, JIŘÍ. Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents. Opole: Wydawnictwo Instytut

Śląski, 2016. ISBN 978-83-62683-77-2.
• STIBOROVÁ, ZORA. Pohybová transformace hudby v tvůrčím pojetí hudebního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-151-X.
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KCH / 7DCH1 - 2018 : Didaktika chemie 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika chemie 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Požadavky pro řádné ukončení předmětu:A
- Aktivní účast na přednáškách a seminářích.A
- Zpracování a prezentace zadaných úkolů. A
A
V průběhu semináře budou hodnoceny 4 úkoly:A
1 Referát výzkum v didaktice chemie - max. 20 bodůA
2 RVP, ŠVP, učební plán chemie - max. 20 bodůA
3 Motivace ve výuce chemie - max. 20 bodůA
4 Myšlenkové mapy pro vybraný TC učiva chemie - max. 40 bodů A
A
- Každý ze zadaných úkolů musí být splněn na min. 50%, v opačném případě je hodnocen 0 bodů.A
- Celkové hodnocení předmětu vychází z aktuálního Studijního a zkušebního řádu.
Garant předmětu doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je didaktická příprava učitele chemie s využitím poznatků pedagogických, psychologických a chemických disciplin.

Obsah:
1) Didaktika chemie jako vědní disciplína.A
2) Cíle výuky chemie - taxonomie cílů, formulace cílů ve výuce chemie. A
3) Obsah vzdělávání v chemii - didaktická transformace, elementarizace a didaktická redukce. Zásady výběru učiva, RVP, ŠVP a učební plány předmětu chemie pro
gymnázia resp. SŠ a základní školství.A
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4) Metody výuky chemie - klasifikace výukových metod. Teoretické a empirické metody poznávání a jejich uplatnění ve výuce chemii; slovní, názorné a praktické metody
výuky chemii; motivační, expoziční, fixační a diagnostické metody výuky chemie.A
5) Formy výuky chemie - povinné formy výuky chemie (hodina základního typu a její fáze, laboratorní cvičení, exkurze).A
Volitelné a nepovinné formy výuky - volitelné semináře, chemická olympiáda, chemický kroužek, chemická besídka, science centra.A
6) Materiální didaktické prostředky - učební pomůcky a jejich praktická aplikace, převzaté materiální prostředky, didaktická technika; vybavení chemického pracoviště;
učebnice chemie, výukové texty a další literatura s chemickou tématikou pro učitele a žáky.A
7) Experimentální činnosti ve výuce chemie; demonstrační a žákovské pokusy; úloha experimentu v poznávacím procesu; experiment ve vztahu k metodám a
organizačním formám výuky chemie; laboratorní protokol; bezpečnost a hygiena práce v školních laboratořích.A
8) Modernizace výuky chemie - využití ICT ve výuce chemie. Aktuální trendy ve výuce chemie (BOV, problémová výuka, projektová výuka).A
9) Výrazové prostředky v didaktickém systému učiva chemie - iInterakce a komunikace. Jazyk, symbolika a metafory ve vyučování chemie, chemické názvosloví. Úlohy
ve vyučování chemii, třídění a systemizace úloh; strategie řešení chemických úloh.A
10) Diferenciace základního vzdělání - diferenciace vnější a vnitřní, individualizace ve vyučování, práce s neprospívajícími a talentovanými žáky. A
11) Rozdíly v pojetí výuky na základní a na střední škole; pojetí výuky obecné, anorganické, organické chemie a biochemie na ZŠ a SŠ; obecné aspekty specifické
problematiky výuky jednotlivých tematických celků na ZŠ a SŠ.A
12) Motivace a aktivace - charakteristika, dělení, význam.A
13) Příprava učitele na vyučování - význam přípravy na vyučování, fáze přípravná, realizační, hodnotícíA
14) Základy psychodidaktikyA
15) Výzkumné metody v didaktice chemie, pedagogický (oborově-didaktický) výzkum a jeho metody (pozorování, dotazování, pedagogický experiment, případové studie),
kvalitativní a kvantitativní paradigma pedagogického (oborově-didaktického) výzkumu, zpracování výsledků výzkumuA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hryA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Aplikace základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky v praxiA
Dovednost syntetizovat teoretické poznatky a transformovat je podle věku žákůA
Dovednost kriticky pracovat s textem A
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Způsobilost předávat vědomosti, dovednosti a návyky žákůmA
Rozvíjení schopnosti předvídání neočekávaných situacíA
Rozvoj kompetencí - komunikativní k učení,pracovní, problémová, sociálníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha, 1993.
• ČAPEK, R. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada, 2015.
• ČIPERA,J. Rozpravy o didaktice 1,2. Praha, 2001.
• JANÍK, T., RABUŠICOVÁ, M. PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009.
• KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ, K. MM materiál - moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
• MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno, 1995.
• PACHMANN, E. A KOL. Obecná didaktika chemie
• PACHMANN, E. A KOL. Speciální didaktika chemie
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
• PRŮCHA J. Moderní pedagogika. Portál, Praha, 2005. ISBN 978-80-7367-503-5.
• PRŮCHA, J., MAREŠ, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník, Nové, rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2013.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-8586-633-1.
• SOLÁROVÁ, M. Charakteristika výuky. Ostrava, 2004.
• STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. A KOL. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika informatiky 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Během semestru budou zadány tři samostatné práce. Každá je hodnocena 0 až 25 bodů. Za aktivní účast na cvičeních může student obdržet až 25 bodů. Pro udělení
zápočtu je potřeba získat minimálně 51 bodů.
Garant předmětu Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (100%)
Cvičící : Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na seznámení s cíli předmětu informatika, jeho postavením na ZŠ a SŠ, s výběrem učiva a použitím vhodných metod, různými koncepcemi výuky
informatiky, s moderními postupy ve výuce algoritmizace, programování a robotiky na ZŠ a SŠ.

Obsah:
1. Specifické postavení předmětu informatika na ZŠ a SŠ, charakteristika didaktiky informatiky a vztah k obecné didaktice.A
2. Vzdělávací cíle výuky informatiky, didaktické zásady, metody a formy ve výuce informatiky.A
3. Výběr učiva a tvorba tematického plánu pro výuku informatiky.A
4. Různé koncepce výuky informatiky u nás a ve světě.A
5. Struktura a organizace vyučovací hodiny informatiky, praktická příprava učitele na výuku hodiny informatiky.A
6. Metodika výuky počítačové gramotnosti.A
7. Moderní přístupy k výuce algoritmizace a programování na ZŠ a SŠ.A
8. Didaktika výuky algoritmizace a programování na ZŠ, mikrosvěty.A
9. Didaktika výuky algoritmizace a programování na SŠ.A
10. Didaktika výuky edukační robotiky, hardwarové a softwarové nástroje pro výuku robotiky.A
11. Moderní edukační nástroje pro výuku algoritmizace, programování a robotiky.A
12. Samostatný projektA
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
- uplatnit znalosti obecné didaktiky v odborné didakticeA
- nalézt odlišnosti a specifika didaktiky informatikyA
- znát a umět uplatnit vhodné metody ve výuce informatikyA
- plánovat výuku informatiky na základní a střední školeA
- umět využít vhodné postupy a nástroje ve výuce programováníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 1. Ostrava, 2012.
Rozšiřující literatura:

• FOJTÍK R. Didaktické testy. Ostrava, 2012.
• ROUBAL, P. Informatika a výpočetní technika pro SŠ - teoretická učebnice. Brno, 2012. ISBN 978-80-251-3228-9.
Doporučená literatura:

• GALBA, A., PAVLÍČEK, A. Moderní informatika. Praha, 2017. ISBN 9788090659469.
• ROUBAL P. Informatika a výpočetní technika pro SŠ - teoretická učebnice. Brno, 2012. ISBN 978-80-251-3227-2.
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KMA / 7DMA1 - 2018 : Didaktika matematiky 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika matematiky 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
80 % účast na výuce a vypracování zadaných seminárních prací, realizace samostných výstupů ve výuce, absolvování didaktického testu.A
A
V případě, že student ze závažných a doložených důvodů není schopen splnit podmínku 80% účasti na výuce (např. dlouhodobá nemoc, rozvrhová kolize s jiným
povinným předmětem v případě nepreferovaných kombinací a pod.), lze v souladu se Studijním a zkušebním řádem OU po dohodě s vyučujícím určit náhradní způsob
splnění studijních povinností za účelem získání zápočtu. Student musí požádat vyučujícího o náhradní způsob splnění neprodleně poté, co důvody zabraňující účasti
nastanou.A
A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 50% seminářící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%), RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (50%)
Cvičící : RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (15%), RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%), RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Seznámení s teoretickými základy didaktiky matematiky a jejich aplikacemi ve středoškolské matematice.

Obsah:
Obsah přednášek:A
1. Systematický úvod do didaktiky matematiky. Předmět a metody didaktiky matematiky.A
Matematika jako věda.A
2. Vývoj ve vyučování matematice, význam matematického vzdělávání. Soudobé teorie vzdělávání matematice. A
3. Vyučování matematické činnosti. Matematická organizace empirického materiálu, induktivní metody ve vyučování matematice.A
4. Logická organizace empirického materiálu - pojem, klasifikace matematických pojmů, definice. Matematické věty, indukce, dedukce, důkazy matematických vět.
Ukázky na oblastech středoškolské matematiky.A
5. Transformace matematiky jako vědy do úrovně středoškolské matematiky (elementarizace). Matematika jako učební předmět, matematika jako vzdělávací oblast.A
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6. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace dle RVP středních škol a 2. st. ZŠ. Organizace vyučování matematice na střední škole, standardy, katalog požadavků a
státní maturita. Klíčové kompetence v oblasti matematika a její aplikace.A
A
Obsah semináře:A
1. Matematická organizace empirického materiálu, induktivní metody ve vyučování matematice - pozorování, pokus, srovnání, indukce, analogie, zobecnění, abstrakce.
Ukázky metod v konkrétních situacích a s využitím historie matematiky.A
2. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace dle RVP středních škol, ŠVP tematické plány. Organizace vyučování, matematice na SŠ, standardy povinná
dokumentace.A
3. 4. Moderní technologie ve výuce matematiky. Didaktické hry.A
5. 6. Analýza výukové hodiny/situace s využitím metody AAA, tvorba kazuistik.A
A
Obsah cvičení:A
Matematická a logická organizace empirického materiálu, řešení úloh, samostatné výstupy studentů na zadané téma, trénink didaktických dovedností,
konstruktivistický přístup ve vyučování.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
orientuje se v oblasti didaktiky matematikyA
osvojuje si prostředky didaktiky matematikyA
rozvíjí schopnosti užívat induktivní metody A
chápe základní principy matematické organizace empirického materiálu, orientuje se v koncepci a organizaci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, získává
základní dovednosti k přípravě a vedení vyučovací hodiny matematiky.A
A
získává dovednosti k analýze vyučovací situace/hodiny
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
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• HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. UK Praha, 2004. ISBN 80-7290-189-3.
• KVĚTOŇ,P.  Kapitoly z didaktiky matematiky I. skripta PF, Ostrava, 1990.
• KVĚTOŇ,P.  Kapitoly z didaktiky matematiky III. skripta PF, Ostrava, 1990.
• KVĚTOŇ,P. Cvičení z didaktiky matematiky. skripta OU, Ostrava, 2000.
• KVĚTOŇ,P. Kapitoly z didaktiky matematiky II. skripta PF, Ostrava, 1986.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky. ISBN 978-80-7238-449-5.
• VAVROŠ, M. Didaktika matematiky. studijní text OU, Ostrava, 2013.
Rozšiřující literatura:

• . časopis Učitel matematiky. JČMF.
• . Metodický časopis Matematika, fyzika, informatika
• . Platné učebnice matematiky pro SŠ
• J. SLAVÍK, J. STARÁ, K. ULIČNÁ, P. NAJVAR ET AL.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. MU Brno, 2017. ISBN 978-80-210-8.
• JANÍK, T. ET. AL. Kvalita (ve) vzdělávání. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6349-5.
Doporučená literatura:

• FUCHS, E., HRUBÝ, D. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnázia. Praha, Prometheus, 2006.
• HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Portál Praha, 2001. ISBN 80-7178-581-4.
• KRPEC, R., KUBÍČKOVÁ, M., KVĚTOŇ, P., VAVROŠ, M. Didaktika matematiky pro SŠ (distanční skriptum)
• PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 978-80-7196-099-7.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky II. část - Obecná didaktika matematiky. 2016. ISBN 978-80-7489-326-1.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky III. část -- Historie matematiky pro učitele. 2016. ISBN 978-80-7489-327-8.
• POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus Praha, 1996. ISBN 80-7196-021-7.
• POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách II. Prometheus Praha, 1999. ISBN 80-7196-166-3.
• POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. 6. vyd. : Prometheus,. Praha, 1997.
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KGE / 3DID1 - 2018 : Didaktika němčiny 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika němčiny 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- pravidelná účast na výuce (účast na min. 80 % hodin)A
- průběžná příprava, studium příslušných probíraných kapitol ze skriptaA
- příprava vyučovací sekvence v rámci jednoho tématu, vyučovací výstup v semináři, reflexe, analýza a diskuse
Garant předmětu doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 20% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (80%), doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní vhled do problematiky didaktiky německého jazyka jako vědecké disciplíny. Po absolvování předmětu studenti
dokáží definovat základní pojmy dané disciplíny, vysvětlit vývoj didaktiky cizích jazyků, charakterizovat alternativní metody výuky a různé učební strategie při učení
(se) cizích jazyků a popsat metody a postupy zprostředkování základních jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním).A
Dále budou studenti schopni aplikovat znalosti teoretických konceptů při praktickém zprostředkování základních jazykových dovedností, analyzovat učebnice
německého jazyka a zhodnotit jejich kladné a záporné stránky, budou umět názorně demonstrovat různé metody výuky, obhájit jejich volbu pro výuku zadaného tématu
a při dané úrovni znalostí žáků, zhodnotit učební výstupy jiných účastníků kurzu a zdůvodnit svůj názor.A

Obsah:
1. Úvod do semináře, organizační pokyny. A
2. Příprava výuky. Dějiny a vývoj metod didaktiky cizích jazyků. A
3. Teorie učení a osvojování cizích jazyků, učební strategie. Analýza učebnic.A
4. Alternativní metody výuky cizích jazyků. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
5. Poslech s porozuměním I. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
6. Poslech s porozuměním II. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
7. Čtení s porozuměním I. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
8. Čtení s porozuměním II. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace. A
9. Mluvení I. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace. A
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10. Mluvení II. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
11. Psaní I. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
12. Psaní II. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace. A
13. Závěrečné zhodnocení kurzu.A
A
A

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- B1 - DiskuseA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu studenti dokáží:A
- definovat základní pojmy dané disciplíny, A
- vysvětlit vývoj didaktiky cizích jazyků, A
- charakterizovat alternativní metody výuky a různé učební strategie při učení (se) cizích jazyků,A
- popsat metody a postupy zprostředkování základních jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním).
Studenti budou schopni:A
- aplikovat znalosti teoretických konceptů při praktickém zprostředkování základních jazykových dovedností, A
- analyzovat učebnice německého jazyka a zhodnotit jejich kladné a záporné stránky,A
- systematicky plánovat kratší výukové sekvence, A
- názorně demonstrovat různé metody výuky, A
- obhájit volbu metod a postupů pro výuku zadaného tématu a při dané úrovni žáků, A
- zhodnotit učební výstupy jiných účastníků kurzu a zdůvodnit svůj názor.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRINITZER, M. ET AL. DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett, 2016.
• STORCH, G. Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Fink, 2009.
• ZAJÍCOVÁ, P. Didaktik der Fremdsprache Deutsch: Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

2005.
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Rozšiřující literatura:

• ZAJÍCOVÁ, P. Narace a vyučování jazyku: teoretická východiska - výzkum - program. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008.
Doporučená literatura:

• BAJEROVÁ, E. / SCHWÄRZLER, M. / ZAJÍCOVÁ, P. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, 2013.

• NAJVAR, P. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010.
• VLČKOVÁ, K. Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido, 2007.
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KPD / 7PDI1 - 2018 : Didaktika pedagogiky 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika pedagogiky 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student zpracuje projekt výuky vybraného předmětu z oblasti pedagogiky, konzultuje jej s vyučujícím a prezentuje jej v rámci semináře. Vystoupení je kriticky
analyzováno ostatními studenty a vyučujícím podle předem stanovených kritérií. K zápočtu vypracuje návrh tří výukových posterů, do nichž zpracují medailon
pedagogické osobnosti, vzdělávací systém vybrané země a edukační případovou studii.
Garant předmětu prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% seminářící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (50%), prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na výuku Obecné didaktiky a zároveň je propojen s Průběžnou pedagogickou praxí 1 ve stejném semestru. Je zaměřen na problematiku vyučování
pedagogiky na různých typech škol. Student si osvojí znalosti o specifice cílů a obsahu studia pedagogiky na středních školách (střední pedagogická škola, rodinná
škola, konzervatoř, střední zdravotnická škola, pedagogické lyceum, Waldorfské lyceum), vyšších odborných školách (vyšší odborná škola sociálně právní), základních
školách (v rámci volitelných předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů a Rodinná výchova) a v rámci celoživotního vzdělávání (příprava lektorů podnikového
vzdělávání atd.). Student si osvojí dovednost zpracovat didaktickou analýzu tematického celku z oblasti pedagogiky a připravit vyučovací hodinu.

Obsah:
1. Význam a struktura didaktiky pedagogiky jako vědní disciplínyA
2. Výuka pedagogiky na středních školách v historickém pohleduA
3. Výuka pedagogiky na středních školách v zahraničí A
4. RVP oboru Pedagogického lycea (se zaměřením na pedagogické předměty), profil absolventa, pojetí, cíle, tematické celky a výstupy jednotlivých pedagogických
předmětů A
5. RVP oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (se zaměřením na pedagogické předměty) profil absolventa, pojetí, cíle, tematické celky a výstupy jednotlivých
pedagogických předmětů A
6. RVP oboru Sociální činnost (se zaměřením na pedagogické předměty) profil absolventa, pojetí, cíle, tematické celky a výstupy jednotlivých pedagogických předmětů A
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7. RVP oboru Pedagogika pro asistenty ve školství (se zaměřením na pedagogické předměty) profil absolventa, pojetí, cíle, tematické celky a výstupy jednotlivých
pedagogických předmětů A
8. Struktura projektu výuky předmětu (podle podrobnější osnovy) a jeho příprava učitelem A
9. Učebnice pedagogiky pro střední školyA
10. Metody a organizační formy výuky pedagogiky na středních školách A
11. Přehled materiálních didaktických prostředků pro výuku pedagogickým předmětům na středních školáchA
12. Síť středních škol realizujících obory vzdělání s pedagogickým zaměřením (ev. s pedagogickými předměty) v ČR.A
13. Příprava učitele na výuku pedagogiky, příprava na vyučovací hodinu, didaktická analýza učiva. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E3 - Metody inscenační a simulační

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- základních pojmů a konceptů, s nimiž operuje didaktika pedagogiky jako vědní disciplína,A
- vzdělávacích institucí realizujících střední nebo vyšší vzdělání v pedagogických a příbuzných oborech. A
- analyzovat výuku v praxi,A
- zpracovávat obsah vyučovacích do specifické podoby "pedagogical content knowledge", resp. "technological pedagogical content knowledge", A
- zpracovat projekt (plán) výuky a přípravy na tematické celky (didaktická analýza učiva) a na konkrétní vyučovací hodiny,A
- reflektovat a sebereflektovat výuku (při analýzách zpracovávaných výukových projektů),A
- komunikovat v procesu přípravy, realizace evaluace výuky, A
- prohlubuje vztah k oboru pedagogika a k výuce pedagogikyA
- propojuje nabyté teoretické poznání v reálné edukační praxi a odolává vlivu faktorů demotivujících zahájení učitelské praxe.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOLEKTÍV AUTOROV. Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta, 2011. ISBN
978-80-8094-857-3.

• SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR,P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno:
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8.

• ŠTURMA, J. Didaktika pedagogiky. Hradec Králové : Gaudeamus, 1993.
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• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (EDS.). Pedagogika pro učitele. 2. rozš. a akt. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
• VALIŠOVÁ, A., SINGULE, F., VALENTA, J. Didaktika pedagogiky. Praha: SNP, 1990.
Rozšiřující literatura:

• KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha: Portál, 2002.
• KOŤA, J., VALIŠOVÁ, A. Didaktika pedagogiky - opomíjená vědní disciplína? Pedagogika roč. 45, 1995, č. 4, s. 309-317. 1995.
• MALACH, J. Základy didaktiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-85866-33-1.
• Učebnice pedagogiky (především pro střední a vyšší odborné školy)
Doporučená literatura:

• ŚLIWERSKI, B. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidlowości. Krakow: Impuls, 2012. ISBN 978-83-7587-905-6.
• TUREK, I. Didaktika vysokej školy. Bratislava: Iura Edition, 2013. ISBN 978-80-8087-652-6.
• TUREK, I. Didaktika. 3. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 9788081680045.
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KPF / 3DID1 - 2018 : Didaktika polského jazyka 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika polského jazyka 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen za aktivní účast studenta v seminářích a zpracování seminární práce v rozsahu 5 stran A4 a konspektů vyučovacích hodin. Procentuální minimum
k získání zápočtu je 70 %.
Garant předmětu PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsah výuky předmětu KPF/3DID1 je zaměřen zejména na předmět, cíle, strukturu vyučování polského jazyka a literatury. Dále je pozornost věnována složkám
předmětu a metodám vyučování, integraci a koordinaci, komunikačním aspektům ve vyučování. Disciplína propojuje teoretické znalosti z obecné pedagogiky, obecné
psychologie a obecné didaktiky se specifickými potřebami předmětu polský jazyk a literatura, zvláště na národnostně smíšeném teritoriu českého Těšínska. Výuka
doplňuje a navazuje na průběžnou pedagogickou praxi ve školách v rámci disciplíny KPF/3PRP1 a KPF/3PRP2.

Obsah:
1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Nauczanie języka polskiego jako języka pokrewnego. Pozytywny i negatywny wpływ języka ojczystego.A
2. Realia i kultura Polski, ich nauczanie na lekcjach języka polskiego.A
3. Miejsce języka polskiego w układzie innych przedmiotów.A
4. Zaznajomienie się z literaturą i czasopismami z zakresu dydaktyki języka polskiego, przedstawienie polskich dziecięcych i młodzieżowych czasopism edukacyjnych.
Dydaktyka języka polskiego jako nauka.A
5. Systemy edukacyjne w Polsce i w Czechach, matura w obu krajach.A
6. Cele nauczania języka polskiego. Program nauczania, planowanie pracy dydaktycznej, rozkład materiału nauczania na lekcjach języka polskiego.A
7. Typy organizacyjne lekcji, struktura lekcji języka polskiego. Konspekt. A
8. Zastosowanie metod i technik uczenia się na lekcjach języka polskiego, metody alternatywne, zabawy dydaktyczne.A
9. Wykorzystanie techniki w nauczaniu języka polskiego (tablica interaktywna, e-learning, prezentacje multimedialne, audiobooki, i in.).A
10. Utrwalanie w procesie nauczania i uczenia się języka polskiego. Zastosowanie pracy domowej w nauczaniu języka polskiego.A
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11. Ocena szkolna. Niepowodzenia szkolne w nauczaniu języka polskiego. Badanie wyników nauczania. Test osiągnieć szkolnych.A
12. Refleksja końcowa.

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student zná předmět, cíle a strukturu vyučování polského jazyka a literatury. Je seznámen s metodami vyučování.
Tvořivě propojuje teoretické znalosti z obecné pedagogiky, obecné psychologie a obecné didaktiky a vhodně je aplikuje na podmínky národnostně smíšeného prostředí
Těšínska.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAR, J. Dydaktyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Opole, 1982.
• DZIEDZIC A., PICHALSKA J., ŚWIDERSKA, E. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Warszawa, 1992.
• CHRZĄSTKOWSKA, B., WYSŁOUCH, S. Poetyka stosowana. Warszawa, 1987.
• JAWORSKI, M. Metodyka nauki o języku polskim. Warszawa, 1991.
• NAGAJOWA, M. ABC Metodyki języka polskiego. Warszawa, 1996.
• W KRĘGU ZAGADNIEŃ DYDAKTYKI JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Red. H. Synowiec. Katowice, 2002.
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Název studijního předmětu Didaktika psychologie 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zpracování didaktické analýzy tematického celku z oblasti psychologie, která bude prezentována jako mikrovýuka v rámci semináře. Tato prezentace bude analyzována
podle předem stanovených kritérií jak vyučujícím, tak studenty.
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen studentům, kteří budou po ukončení studia psychologie pracovat jako učitelé psychologie na středních (základních) školách (např. na střední
pedagogické a zdravotnické škole, rodinné škole, konzervatořích, pedagogických a Waldorfských lyceích, na Vyšších odborných školách a gymnáziích) a na základních
školách (ve vybraných předmětech zaměřených na poznatky z oblasti psychologických disciplín). Předmět svým obsahem navazuje na teoretické poznatky získané v
předmětu Obecná didaktika a jejich možným praktickým využitím ve výchovně vzdělávací práci. A
Cílem je získaní základních teoretických poznatků a některých z praktických zkušeností potřebných pro přípravu a realizaci výuky psychologie v různých typech škol,
osvojení si efektivních metod a forem výuky, které rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků. Kurz slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogicko-psychologického
hlediska proniknout do učební látky (což umožní didaktická analýza učiva).A
Součásti předmětu je Průběžná praxe 1 (náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie). A

Obsah:
1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Vztah obecné didaktiky, oborových didaktik a dalších příbuzných věd k didaktice psychologie. Postavení předmětu
psychologie a jednotlivých přístupů k didaktice psychologie u nás a v zahraničí.A
2. Didaktika psychologie jako hraniční vědní disciplína (předpoklady pro její konstituování). Předmět a teoretická východiska didaktiky psychologie. Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy, širší uplatnění psychologických poznatků ve výuce. A
3. Specifika výuky psychologie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle v předmětu psychologie, motivace ke studiu psychologie, etické principy
ve výuce psychologie.A
4. Vzdělávání učitelů psychologie (celoživotní vzdělávání). Profil absolventa učitelského studia psychologie. Osobnostní předpoklady učitele psychologie.A
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5. Příprava učitele na vyučování. Základní pedagogické dokumenty, tematické plány, příprava na vyučovací jednotku (téma, obsah, cíl, formy, metody, pomůcky,
naplnění klíčových kompetencí: kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, sociální, personální a kompetence občanské). A
6. Analýza vyučovací jednotky. Modelová příprava a rozbor vyučovací hodiny. Didaktická analýza učiva. A
7. Výchovně-vzdělávací cíl (hierarchie výchovně-vzdělávacích cílů, chyby při formulaci cíle, požadavky na formulaci cíle, cílová orientace v řídící činnosti učitele a v
učebních činnostech žáků). A
8. Psychologické základy didaktických principů a zásad. Vyučovací metody psychologie, jejich klasifikace, charakteristika, přínosy a úskalí jednotlivých metod, tradiční
vs. aktivizující metody. Ukázky a analýza vybraných metod. (případové a inscenační metody, řešení problémů, rozvíjení tvořivosti, prosociálního chování, emoční
inteligence, kritického myšlení atd.).A
9. Problémové vyučování a jeho využití při vyučování psychologie. Cvičení v hodinách psychologie. Demonstrace jednoduchých psychologických pokusů.A
10. Psychologické hry a jejich aplikace ve výuce psychologie. Sociálně psychologický výcvik. Práce s literaturou ve výuce psychologie, využití ukázek z literárních děl.A
11. Samostatná činnost žáka a její využití (práce s učebnicí, využití tisku, získávání psychologických informací ze sociálních sítí, využití výsledků zájmové činnosti žáků,
problémové situace). Materiální a didaktické prostředky (učební pomůcky, didaktická technika, informační technologie) ve výuce psychologie. A
12. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v psychologii (cíle zkoušení a hodnocení, druhy zkoušení, formy zkoušení, použití didaktických testů).A
13. Sociální dynamika ve vyučování psychologie (pravidla skupiny, komunikace ve skupině a možnosti ovlivňování sociálního klimatu třídy učitelem). A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- charakteristiky základních kategorií obecné didaktiky a naučí se jej aplikovat v oborové didakticeA
- charakteristiky základních organizačních forem vyučování a zdůvodnit jejich využití při vyučování psychologie na středních školáchA
- definice předmětu didaktiky psychologie a vysvětlit vztah mezi obecnou didaktikou a didaktikou oborovouA
- postupu plánování a organizování vyučovací hodiny psychologie v souladu s požadavky na jednotlivých typů středních školA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- pracovat s klíčovými kompetencemi. Viz Obsah bod č. 5A
- prostřednictvím aktivního a sebepoznávacího principu rozvinout schopnost didaktické reflexe, sebereflexe a hodnoceníA
- prostřednictvím skupinových aktivit rozvinout některé nonkognitivní kompetence, které jsou z hlediska osobnosti učitele klíčovéA
- prostřednictvím zážitkových aktivit pracovat s vybranými výukovými metodami, dovede vysvětlit jejich možnosti a úskalí, a to při jejich konkrétní aplikaci ve vztahu
ke zvolenému učivu a vytyčeným cílům, dokáže s nimi pracovat tak, aby byly ve vyučovací hodině funkční.A
- provést didaktickou analýzu učiva a vést hospitační záznamA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• GROSS, L. S. A guide to Teaching Introductory Psychology. Blackwell Publishing, 2008.
• SOKOLOVÁ, L. Didaktika psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.
• STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. A KOL. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova unverzita, 2015. ISBN 978-80-210-7884-.
• VAŠUTOVÁ, M., JEŽKOVÁ, V. Didaktika psychologie - vybrané kapitoly. Ostrava: FF OU, 2015.
Rozšiřující literatura:

• *. Učebnice, učební texty, učební osnovy psychologie pro různé typy škol, Rámcové vzdělávací programy- RVP, Školní vzdělávací programy-ŠVP
• HELUS, Z. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2016.
• PAVELKOVÁ, I., HRABAL, V. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
• STARÝ, K. A KOL. Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum, 2012.
• VACEK, P. Pedagogická psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017.
• WUBBELS, T., LEVY, J. (EDS.). Do you knot chat you look like? Interpersonal Relationship in Education. London: The Falmer Press, 1993.
Doporučená literatura:

• ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.
• KOSÍKOVÁ, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada, 2011.
• MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.
• MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. A KOL. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-2471-821-7.
• ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika románských jazyků 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou pro získání zápočtu je:A
1. aktivní účast studenta na seminářích (min. 80 %), A
2. příprava všech zadaných úkolů/dílčích výstupů (např. analýza vybrané učebnice francouzského jazyka pro SŠ),A
3. prezentace krátkého didaktického celku před fiktivní třídou v délce 20-30 minut,A
4. min. 70% úspěšnost u zápočtového pohovoru.
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studenti se seznámí s teoretickými východisky a základními pojmy didaktiky cizích jazyků se zaměřením na didaktiku románských jazyků (francouzština jako
cizí jazyk). Získají poznatky o vývoji metodických směrů cizojazyčného vyučování a osvojí si základní didaktické a metodické postupy, které vedou k získání
komunikativních jazykových kompetencí. Naučí se pracovat s didaktickými prostředky a využívat multimédia ve vyučování cizího jazyka. Nedílnou součástí kurzu je
aplikace získaných teoretických poznatků v praxi (simulované vyučování).A
A

Obsah:
1. Le Cadre européen commun de référence pour les langues. A
2. Les niveaux de compétence.A
3. Les activités ludiques en classe de FLE (i).A
4. Les travaux pratiques : simulation de situation d´enseignement (i).A
5. Les méthodes et approches de l'enseignement des langues (traditionnelle, directe, audioorale, structuro-globale audiovisuelle).A
6. Les méthodes et approches de l'enseignement des langues (communicative, fonctionnelle-notionnelle, actionnelle).A
7. Les activités ludiques en classe de FLE (ii).A
8. Les travaux pratiques : simulation de situation d´enseignement (ii).A
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9. L'enseignement de la grammaire.A
10. L'enseignement du lexique.A
11. Les activités ludiques en classe de FLE (iii).A
12. Les travaux pratiques : simulation de situation d´enseignement (iii).A
13. Révision.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Studenti získají znalosti z didaktiky cizích jazyků, seznámí se s teoretickými východisky a základními pojmy didaktiky románských jazyků se zaměřením na didaktiku
francouzštiny. Orientují se ve vývoji metodických směrů cizojazyčného vyučování a učení, osvojí si principy moderních metodických postupů, které vedou k získání
komunikativních jazykových kompetencí. Naučí se pracovat a kriticky hodnotit didaktické prostředky a využívat možnosti multimédií ve výuce francouzštiny. Dále se
naučí aplikovat získané poznatky v praxi (simulované vyučování).
Studenti získávají dovednost vyučovat gramatické a lexikální jevy ve francouzském jazyce v souladu s moderními didaktickými trendy. Dovedou se orientovat ve
Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a využívat rozličné metody a formy práce při výuce gramatiky a slovní zásoby.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DEDKOVÁ, I., BECKER, G., PAVLÍNKOVÁ, M. Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011.
• SMIČEKOVÁ, J., DEDKOVÁ, I., PAVLÍNKOVÁ, M. Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro

začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-722-9.
• TAGLIANTE, C. La classe de langue. Paris, 2006. ISBN 978-209-033068-7.
• TAGLIANTE, C. L´évaluation et le Cadre européen commun. Paris, 2005. ISBN 978-2-09-033119-6.
Rozšiřující literatura:

• BOYER, H., BUTZBACH, M., PENDAX, M. Nouvelle introduction a la didactique du FLE. Paris, 1994.
Doporučená literatura:
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• ABRY, D., VELDEMAN-ABRY, J. La phonétique. Paris, 2007.
• CARRAS, C., ET AL. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris, 2007.
• HAYDÉE, S. Le jeu en classe de langue. Paris, 2008. ISBN 978-2-09-035349-5.
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Název studijního předmětu Didaktika románských jazyků 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka předmětu je zakončena zápočtem, který je studentovi udělen za splnění povinnosti 80% účasti na seminářích, na kterých aktivně participuje, a za odevzdání
seminární práce, jejíž téma je zadáno vyučující na první hodině. A
A
Podmínky pro absolvování předmětu v rámci programu Erasmus:A
Student po návratu ze studijního pobytu odevzdá seminární práci.
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 30% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (30%), Lic. Begoňa García Ferreira (35%), Mgr. Monika Kuchnová (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen studentům, kteří již za sebou mají základy obecné didaktiky a pedagogiky. Má za cíl seznámit studenta se základy didaktiky španělštiny jako
cizího jazyka. Důraz je kladen vedle nezbytné teoretické přípravy na nácvik samostatných pedagogických výstupů. Velká pozornost je také věnována práci ve škole a
metodologickým přístupům. Studenti budou seznámeni s různými způsoby výuky na střední škole. Kurz nabízí praktické ukázky ze školské praxe a slouží vedle dalších
předmětů zároveň jako rámec reflexí pedagogických praxí na středních školách.

Obsah:
1. Úvod do studia: lingvodidaktická terminologie.A
2. Diachronní přehled výukových metod a přístupů k cizím jazykům. Moderní výukové metody v konfrontaci se staršími přístupy.A
3. Motivace ve výuce jazyka. A
4. Materiální didaktické prostředky a jazykové učebnice.A
5. Školská legislativa a Rámcový vzdělávací program a jeho adaptace na školské prostředí: konfrontace přístupů.A
6. Ústní projev v hodinách španělštiny: teoretická průprava.A
7. - 8. Ústní projev v hodinách španělštiny: praktický nácvik dovedností.A
8. Poslech s porozuměním: teoretická průprava.A
9. - 10. Poslech s porozuměním: praktický nácvik dovedností.A
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11. Písemný projev: teoretická průprava.A
12. - 13. Písemný projev: praktický nácvik dovedností.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- metodologických postupů při výuce španělštiny jako cizího jazykaA
- školské legislativy A
- definuje jednotlivé úrovně SERR
- ovládá metodiku nácviku vybraných dovednostíA
- dokáže analyzovat výukovou jednotku A
- umí prakticky vysvětlit gramatické jevy A
- je schopen prakticky rozvíjet dovednosti dle RVP
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CONSEJO DE EUROPA. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación. Instituto Cervantes y Anaya.
• FIALOVÁ, I., SLOWIK, M. Didaktika španělštiny I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006.
Doporučená literatura:

• BROŽOVÁ, K. Aventura 3. Praha: Klett, 2011. ISBN 9788073970642.
• BROŽOVÁ, K. - FERRER PEŇARANDA, C. Aventura 1
• BROŽOVÁ, K., FERRER PENARANDA, C. Aventura 2. Praha: Klett, 2009. ISBN 8073970437.
• CASTRO, F. Nuevo Ven 1. Libro de alumno. Madrid: Edelsa, 2004.
• ENCINA, ALONSO. Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo
• GARCÍA SANTA-CECILIA, A. Cómo se disena un curso de lengua extranjera. Cuadernos de didáctica del espanol/LE.
• CHODĚRA, R. Moderní výuka cizích jazyků: didaktika cizích jazyků jako vědní obor.
• INSTITUTO CERVANTES. Plan Curricular del Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes, 1994.
• MOJŽÍŠ, L. Vyučovací metody. Praha, 1988.
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• STUCHLÍKOVÁ, J. - JANÍK, T. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy.
• DELE
• Nová maturita
• RVP
• SERR
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Název studijního předmětu Didaktika ruštiny 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student je hodnocen za aktivní práci v semináři, za samostatné mikrovýstupy před svými spolužáky. Součásti hodnocení je zpracovaná a přednesená prezentace některé
z učebnic ruského jazyka, které jsou používány v českých školách.
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je tematicky provázán s předmětem Průběžná pedagogická praxe 1, 2 a Pedagogická komunikace v ruštině. Studenti se seznámí s některými teoretickými
problémy didaktiky ruštiny (komunikativní kompetence, obsah vyučování, učivo a učební úlohy, komplexní řečové dovednosti). Získají přehled o nabídce učebnic ruštiny
v ČR. V seminárních cvičeních jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní příklady a studenti se pokoušejí o samostatné mikrovýstupy před svými spolužáky.
Jejich pokusy jsou vždy analyzovány a posouzeny v rámci celé skupiny. Praktické užití teoretických poznatků studenti sledují v rámci Průběžné pedagogické praxe 1.
Výklad je podáván v češtině, ale s ruskou terminologií.

Obsah:
1. Komunikativní kompetence jako cíl cizojazyčného vyučování/učení.A
2. Učební cizojazyčná komunikace.A
3. Obsah vyučování/učení a učební text.A
4. Způsoby vyučování/učení, učivo a učebnice.A
5. Učební úlohy jako systém.A
6. Komplexní řečové dovednosti (produktivní, receptivní).A
7. Poslech: komunikativní a didaktická funkce; cíle, úkoly, obsah osvojování poslechu.A
8. Mluvení: komunikativní a didaktické funkce mluvení; cíle, úkoly, obsah mluvního výcviku.A
9. Kompenzační vyjadřování.A
10. Čtení: komunikativní a didaktická funkce čtení; cíle, úkoly, obsah osvojování čtení.A
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11. Technika čtení (rychlé čtení, způsoby čtení, způsoby učebního čtení).A
12. Psaní: komunikativní a didaktická funkce psaní; cíle, úkoly, obsah výcviku v psaní.A
13. Psaní jako reprodukce a rekonstrukce textu.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
- pochopí provázanost předmětu Didaktika ruštiny 1, 2 s Průběžnou pedagogickou praxí 1, 2 i s ostatními předměty pedagogicko-psychologické složky studia.A
- získá znalosti některých okruhů didaktiky ruštiny (např. komunikativní kompetence, obsah vyučování/učení, způsoby vyučování/učení, učivo a učebnice, komplexní
řečové dovednosti).
- aplikuje teoretické poznatky na konkrétní příklady.A
- používá různé učebnice ve výuce ruštiny.A
- experimentuje při samostatných mikrovýstupech před spolužáky. A
- analyzuje a hodnotí pedagogické pokusy v rámci celé skupiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KRJUČKOVA, L. S. Praktičeskaja metodika obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu: učebnoje posobije. Moskva, 2009.
• MRHAČOVÁ, E. Praktická cvičení z ruského jazyka. IV. Učitel ve třídě. SPN. Praha, 1991.
• NEDOMOVÁ, Z. - VLHOVÁ, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro

začínajícího učitele. Ostrava, 2010.
• PETRÍKOVÁ, A.-KUPRINA, T.-GALLO, J. Didaktika ruštiny I., II. Prešov, 2013.
• PETRÍKOVÁ, A.-KUPRINA, T.-GALLO, J. VVedenije v didaktiku russkogo jazyka i mežkulturnuju kommunikaciju. Prešov, 2013.
• PURM, R. - JELÍNEK, S. - VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka: vybrané kapitoly. Gaudeamus. Hradec Králové, 1997.
• RIES, L. Didaktika ruštiny. Vyučování jako komunikační součinnost a hra. 1., 2. PdF Ostrava, 1987.
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• ŠČUKIN, A.N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2018.
Rozšiřující literatura:

• AKIŠINA, A. A. Učimsja učiť. Dlja prepodavatelja russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2004.
• CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Academia. Praha, 2006.
• CHODĚRA, R. - RIES, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století 1. OU. Ostrava, 1999.
• CHODĚRA, R. - RIES, L. - MOTHEJZÍKOVÁ, J. - HANZLÍKOVÁ, M. - MALÍŘ, F. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí: metadidaktika, humanizace,

alternativní metody, počítače. Editpress, Rudná u Prahy, 2001.
• JELÍNEK, S. - DLOUHÝ, M. - PORÁKOVÁ, S. - ŠÁLKOVÁ, R. - ŽOFKOVÁ, H. Rusko-český lingvodidaktický slovník. Karolinum. Praha, 1992.
• RIES, L. - KOLLÁROVÁ, E. (EDS.). Svět cizích jazyků dnes. Svet cudzích jazykov dnes. Inovační trendy v cizojazyčné výuce. Didaktis, Bratislava 2004
• Živaja metodika. Dlja prepodavatelja russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2005.
Doporučená literatura:

• MIOVSKÁ, P. Srovnávací analýza učebnic ruského jazyka na českém trhu. Ostrava, 2017.
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Název studijního předmětu Didaktika sborového zpěvu 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
účast ve výuce: 80%;A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.);A
didaktický materiál: písemně zpracované náměty z jednotlivých složek didaktiky sborového zpěvu: a) práce se sborovou partiturou a nácvik dvojhlasu, b) práce se
sborovou partiturou a nácvik trojhlasu. Jednotlivé složky didaktického materiálu musí obsahovat také detailní analýzu užitého učiva a použitého hudebnědidaktického
postupu; A
prezentace didaktického materiálu v rámci cvičení předmětu Didaktiky sborového zpěvu včetně následné sebereflexe.A
Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (50%), doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplina je zaměřena na problematiku didaktiky sborového zpěvu a řízení sboru pro střední školy v úzké vazbě na hudebněvýchovnou praxi. Svým obsahem disciplina
akcentuje praktickou orientaci v didaktické problematice s ohledem na široké spektrum hudebnědidaktických postupů v pěveckém sboru na střední škole.

Obsah:
1. Úvodní vhled do problematiky didaktiky sborového zpěvu pro střední školy, koncepce discipliny, dílčí hudebnědidaktická literatura domácí a zahraniční
provenience.A
2. Didaktika sborového zpěvu jako vědní disciplina, předmět zkoumání didaktiky sborového zpěvu, druhy pěveckých sborů, středoškolský pěvecký sbor v rámci
institucionalizované hudební výchovy, středoškolský pěvecký sbor v rámci mimoškolní hudební výchovy aktuální postavení a podoby sborového zpěvu v současné
společnosti.A
3. Hudebnědidaktická terminologie, pojmy z oblasti didaktiky sborového zpěvu a řízení sboru, didaktika sborového zpěvu pro střední školy - problematika teorie a praxe,
cíle, obsah, vyučovací metody, formy, prostředky, didaktické zásady, hudebnědidaktické postupy ve sborových tělesech.A
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4. Osobnost sbormistra, oborově-didaktická příprava sbormistra, příprava začínajícího a zkušeného sbormistra na práci se sborovým tělesem, plánování a dramaturgie
ve sborových tělesech, kritéria výběru skladeb, sestavování celoročního plánu, schéma a obsah zkoušek, prezentace na veřejných vystoupeních, nahrávkách, soutěžích,
festivalech, propagace, administrativa, možnosti financování, grantové aktivity.A
5. Didaktická analýza učiva - sborových partitur, didaktická práce se sborovou partiturou.A
6. Hlasová výchova a pěvecká výchova ve sborech, komplexní rozezpívání pěveckého sboru z hlediska didaktického.A
7. Princip dělených zkoušek, problematika nácviku jednohlasu, homofonního vícehlasu, sborová soustředění.A
8. Práce se sborovou partiturou a nácvik dvojhlasu, práce se sborovou partiturou a nácvik trojhlasu I.A
9. Práce se sborovou partiturou a nácvik dvojhlasu, práce se sborovou partiturou a nácvik trojhlasu II.A
10. Spolupráce korepetitora a sbormistra, didaktické aspekty korepetice.A
11. Historický vývoj sborového zpěvu, historické koncepty práce ve sborových tělesech: přístupy, interpretace.A
12. Významní regionální, čeští a zahraniční sbormistři a jejich didaktický přínos.A
13. Shrnutí problematiky.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- Definice didaktiky sborového zpěvu jako vědní discipliny;A
- hudebnědidaktické terminologie se zaměřením na sborový zpěv a řízení sboru, cílů, obsahu, vyučovacích metod, forem, prostředků, didaktických zásad,
hudebnědidaktických postupů ve sborových tělesech;A
- osobnosti sbormistra, oborově-didaktické přípravy sbormistra;A
- aktuálního postavení a podob sborového zpěvu a jejího společenského významu v kontextu národním i mezinárodním;A
- principů práce učitele-sbormistra v pěveckém sboru: kritérií výběru skladeb, obsahu zkoušek metod nácviku, prezentace na veřejnosti / koncerty, soutěže, festivaly);A
- problematiky komplexní hlasové a pěvecké výchovy ve středoškolských sborových tělech;A
- problematiky zakládání sborových těles na středních školách;A
- práce se sborovou partiturou (jednohlas, homofonní vícehlas);A
- historického vývoje sborového zpěvu a vybraných regionálních, českých a zahraničních sbormistrů;A
- didaktických aspektů v oblasti korepetice a jejího využití ve středoškolských pěveckých sborech.A
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Student dokáže:A
- kriticky analyzovat problematiku didaktiky sborového zpěvu pro střední školy;A
- kriticky analyzovat použité hudebnědidaktických postupy v pěveckém sboru včetně jejich obhajoby;A
- uplatnit didaktickou analýzu učiva sborové partitury.A
- komplexně rozezpívat žáky v rámci středoškolského pěveckého sboru;A
- realizovat hlasovou výchovu v pěveckém sboruA
- nacvičit jednohlas a homofonní vícehlas;A
- pracovat se sborovou partiturou z hlediska didaktického.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv I., II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1993. ISBN 80-210-0201-8.
• HOLAS, MILAN. Didaktika profesionální hudební výchovy. 1. vyd. Ostrava: Ritornel, 1999. ISBN 80-902638-0-1.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• STAŠEK, ČESTMÍR. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1985.
• TICHÁ, ALENA. Učíme děti zpívat. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4.
Rozšiřující literatura:

• KOLÁŘ, JIŘÍ. Intonační metody a jejich uplatnění v učebnicích hudební výchovy. 1994.
• KOVAŘÍK, VLADIMÍR A TESAŘ, VLADIMÍR. Sborový zpěv na střední pedagogické škole. Praha: SPN, 1984.
• LÝSEK, FRANTIŠEK. Průprava k sborovému zpěvu. Praha: SPN, 1957.
• SPISAR, JAN. . Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru [elektronický studijní materiál]. Ostrava: PdF OU, 2007.
• TICHÁ, ALENA. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2014. ISBN 9788026206484.
Doporučená literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
• JEREMIÁŠ, OTAKAR. Praktické pokyny k dirigování. Praha: Panton, 1959.
• MCELHERAN, BROCK. Conducting Technique For Beginners And Professionals. New York: Oxford University Press, 2004. ISBN 0193868547.
• NÁGEL, DUNDO. Dirigent a jeho spevokol. Bratislava: Matica slovenská, 1950.
• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.
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Název studijního předmětu Didaktika ZSV 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Je požadována minimálně 70 % účast na výuce. Studenti se musí aktivně účastnit práce na zadaných seminárních úkolech a prezentací výsledků těchto úkolů. Musí
připravit rozbor návrhu vyučovací jednotky, posoudit jeho klady a zápory a navrhnout alternativní postupy realizace vyučovací jednotky. Navrhnou a představí
nejvhodnější metodu testování úrovně znalostí, jež by žáci realizací vyučovací jednotky nabyli. Aktivně se účastní diskusí a rozborů všech realizovaných seminárních
aktivit.
Garant předmětu Mgr. Slavoj Tomeček
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavoj Tomeček (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studenti jsou seznámeni s pedagogickou dokumentací, s tvorbou učebních plánů, se základními postupy při přípravě na vyučování. Formou praktické činnosti jsou
vedeni ke zvládnutí všech fází vyučovací jednotky, k odstraňování chyb a získávání dobrých návyků. Jsou seznamováni s tím, jak si připravit a rozčlenit vyučovanou
látku, jak vybírat učebnice, jak používat didaktickou techniku apod. Dále jsou rozebírána specifika jednotlivých společenských věd a doporučeny nejvhodnější metodické
postupy při jejich prezentaci na různých typech škol. A
Studenti jsou formou referátů seznamováni se zkušenostmi a návrhy vyučovacích jednotek různých pedagogů a didaktiků a formou diskuse jsou rozebírány klady a
zápory navrhovaných vyučovacích postupů.A
Studenti by po absolvování kurzu měli být schopni vypracovat všechny důležité pedagogické dokumenty, zhotovit učební plány a přípravy na hodinu, zvolit nejvhodnější
metody podání vyučované látky, užívat didaktickou techniku, dodržovat základní didaktické postupy, vyvarovat se základních chyb a nedostatků, přistupovat
samostatně a tvůrčím způsobem k prezentaci učiva, podávat učivo jasně a srozumitelně.A

Obsah:
1. Pedagogická dokumentace.A
2. Chyby a dobré návyky při vyučování.A
3. Mimoškolní zájmová činnost, soutěže a olympiády, středoškolská odborná činnost, příprava žáků na soutěže a olympiády.A
4. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi, příprava besed a seminářů, exkurze.A
5. Vedení žáků k práci s informacemi, vyhledávání a zpracování informací, vedení seminárních prací a jiné samostatné odborné činnosti.A
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6. Skladba látky v předmětu Základy společenských věd. Osnovy předmětu a požadavky na dosaženou úroveň žáků na různých typech středních škol.A
7. Plánování vyučovacích jednotek, tvorba učebních plánů, výběr učebnic.A
8. Výběr nejvhodnějších postupů při prezentaci učební látky.A
9. Postup při přípravě na hodinu, písemná příprava, příprava didaktických pomůcek a dalších materiálů, práce s různými typy pomůcek a materiálů.A
10. Internet a další moderní informační média; jejich využití při výuce různých společenských věd.A
11. Samostatná práce žáků v hodině, řízení, kontrola a druhy samostatné práce.A
12. Zkoušení a testování znalostí, dovedností a schopností žáků.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
- zná různé druhy pedagogické dokumentace;A
- zná jednotlivé kroky didaktické analýzy učiva společenskovědních předmětů;A
- umí připravit a dobře rozčlenit učební látku;A
- umí vybrat učebnice a jiné učební pomůcky podle různých kritérií a požadavků na výuku;A
- dokáže postihnout specifika jednotlivých společenských věd a vybrat nejvhodnější metodické postupy při jejich prezentaci na různých typech škol;A
- ovládá postup volby nejvhodnější metody podání vyučované látky.A
- dovede uplatnit základní postupy při přípravě na vyučování; A
- odstraní základní chyby a získá dobré učební návyky; A
- umí ovládat základní didaktickou techniku; A
- dokáže připravit a samostatně prezentovat vyučovací jednotku; A
- dokáže určit klady a zápory prezentovaných vyučovacích jednotek; A
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- dokáže vypracovat všechny důležité pedagogické dokumenty (ŠVP, tematický plán apod.); A
- dokáže samostatně připravit a realizovat vyučovací hodinu;A
- bude přistupovat samostatně a tvůrčím způsobem k prezentaci učiva;A
- dokáže podávat učivo jasně a srozumitelně.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BELZ H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
• DVOŘÁK, D. (ED.). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha : Grada Publishing, 2007.
• KOTRBA, T., LACINA L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister a Principal, 2007.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
• SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009.
• TOMEČEK, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská

univerzita v Ostravě, 2010.
• VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002.
Doporučená literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, M. ET AL. Nové horizonty výchovy k občanství: kurikulum kurzu pro studenty vysokých škol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.
• HORÁK, F. Aktivizující didaktické metody. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1991.
• INTERNETOVÉ STRÁNKY VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PEDAGOGICKÉHO:. http://www.vuppraha.cz/
• KRATHWOHL, D. R. Taxonomy of Educational Objectives. Handbook II: The Affective Domain. New York: David McKay, 1964.
• METODICKÝ PORTÁL RVP:. http://rvp.cz/
• NIKL, J. Technologie projektování učebních činností prostřednictvím vzdělávacích cílů. Liberec: FP TUL, 2006.
• OURADA, S. Oborová didaktika. Brno: MZLU, 2000.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
• RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA, PRAHA: VUP. [online]. Tetxt dostupný z: http://www.vuppraha.cz. 1997.
• REVIZE BLOOMOVY TAXONOMIE EDUKAČNÍCH CÍLŮ [ONLINE]. Text dostupný z: http://www.msmt.cz/files/doc/

NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc
• SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, 1997.
• ŠVEC, V., FILOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2003.
• VARIANTY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI:. http://www.varianty.cz
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KIK / 7PDGG - 2018 : Digitální gramotnost a digitalizace vzdělávání

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Digitální gramotnost a digitalizace vzdělávání
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IIB25 Seminární práceA
Student vypracuje seminární práci, kde navrhne vhodný výstup k rozvíjení prvků digitální gramotnosti, popíše jeho realizaci a provede SWOT analýzu takového řešení.
A
IC6 Ústní zkouškaA
Při ústní zkoušce student prokáže znalost probrané problematiky a schopnost řešit problémy související s rozvíjením digitální gramotnosti.A
Garant předmětu doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 60% přednášející, 60% cvičící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Bc. Libor Klubal (40%), doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. (60%)
Cvičící : Mgr. Bc. Libor Klubal (40%), doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. (60%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V průběhu semestru jsou diskutovány otázky integrace digitálních technologií do edukačního procesu na základě ověřených modelů. Seznámí se s modely orientovanými
na učební cíle, na infrastrukturu a na učitele. Rozebírá se problematika digitální gramotnosti, diskutuje se ICT kompetence žáka vymezené Rámcovým vzdělávacím
programem pro daný stupeň vzdělání ve vztahu k digitálním dovednostem. Ze souhrnného pohledu se věnuje počítačem podporované výuce, integraci digitálních
technologií do výuky a evaluaci počítačové výuky. Seznamuje se se základní problematikou školní infrastruktury a informačního systému školy.

Obsah:
1. Teoretické modely integrace ICT do vzdělávání (SAMR, TPCAK, TIM, ...)A
2. Nástroje evaluace školy (Profil 21)A
3. Technologie ve vzdělávání (kategorizace) a historie zavádění a využívání technických prostředků ve vzdělávání.A
4. Základní přehled aktuálních technologií pro vzdělávání (PC technika, mobilní technologie, interaktivní tabule, SW, produkční technika, experimentální sady, ...)A
5. Digitální gramotnost.A
6. Dílčí kompetence digitální gramotnosti a jejich rozvíjení s ohledem na plné RVP.A
7. Didaktické aspekty využití ICT ve výuce.A
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafických

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- student dokáže popsat obecné modely integrace technologií do oblasti vzdělávání;A
- student rozumí pojmu digitální gramotnost a dokáže popsat její dílčí kompetence;A
- student chápe význam digitalizace jako procesu ve vztahu ke škole;A
- student zná historii zavádění a využívání technických prostředků ve školním prostředí.A
- vyhodnotit stav integrace technologií ve škole pomocí vhodného nástroje;A
- vyhledat v rámci RVP výstup vhodný k rozvíjení vybraných kompetencí digitální gramotnosti;A
- navrhnout a koordinovat postup řešení integrace ICT ve vzdělávání;A
- orientuje se v informačních zdrojích týkajících se oboru ICT ve vzdělávání;A
- vyhledat a navrhnout vhodné řešení pro rozvíjení vybraných kompetencí digitální gramotnosti;A
- popsat didaktické aspekty využití ICT ve výuce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MISHRA, P., KOEHLER, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Tea- chers College, Columbia University,
2006.

• Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor studií. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. ISBN 978-80-87000-74-8.
Doporučená literatura:

• Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Praha: MPSV, 2015.
• Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Praha: MŠMT, 2014.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Elektronika a měřící přístroje ve fyzice
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní absolvování všech cvičení.A
Zpracování dvou seminárních prací s návrhy měřicích úloh.A
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Vede seminář : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Základní principy a teorémy, charakteristiky obvodových prvků, charakteristiky dvojbranů, zdroje napětí a proudu, dvojbrany RC, RL, LC a RLC, senzory a snímače,
charakteristiky zesilovačů, modulace, demodulace a usměrnění, přenos informací, principy logických funkcí, realizace logických funkcí.A
Experiment řízený a vyhodnocovaný počítačem - seznámení se základním softwarem a návrh jednoduchých experimentů.

Obsah:
1. Úvod, bezpečnost při práciA
2. Základní principy a teorémy, charakteristiky obvodových prvků, charakteristiky dvojbranů, A
3. Zdroje napětí a proudu, dvojbrany RC, RL, LC a RLC, A
4. Charakteristiky zesilovačů, modulace, demodulace a usměrnění, přenos informací,A
5. Principy logických funkcí, realizace logických funkcí.A
6. Senzory a snímače, kalibraceA
7. Počítačem podporované měření, převodníky A-D, D-AA
8. Metody zpracování dat na počítačiA
9. Seznámení se systémem ISES http://www.ises.info/, Vernier, www.vernier.czA
10. Návrh a realizace úloh se senzory: čidlo polohy, ultrazvukové čidlo vzdálenosti, siloměr, akcelerometr, manometr, teploměr, konduktometr, Ph-metr, voltmetr,
ampérmetr, ohmmetr, měřič kapacity, čidlo magnetické indukce,A
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11. Návrh a realizace měřicích systémů A

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- DemonstraceA
- Projekce (statická, dynamická)A
- ExperimentA
- Výuka podporovaná počítačem

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC14 - Laborování / laboratorní práce

Výsledky učení:
Student prokáže základní orientaci v pojmech z elektroniky. Dovede se orieentovat ve schématech a dovede vypočítat obvodové veličiny.
Student dovede sestavit elektrický obvod podle schématu. Student dovede měřit fyzikální veličiny. Student dovede navrhnout a realizovat měřicí úlohu s elektronickými
systémy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• LYSENKO,V. Základy elektroniky. Ostrava, 1996.
Doporučená literatura:

• KESL,J. Elektronika. Praha, 1998.
• MALINA. Poznáváme elektroniku, I, II, III, IV, V. Praha, 1997.
• Manuály k systémům IP Coach, CoachLab II, ISES.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Experiment v chemii
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Individuální prezentace: zahrnující virtuální pokus, popis a výsledky z realizace krátkodobého a dlouhodobého domácího pokusu, fotodokumentaci, videozáznam a
vysvětlení principu studovaného jevu. K získání zápočtu musí být individuální prezentace hodnocena v rozmezí A-E.A
A
Aktivita ve výuce: kreativní a inovativní realizace experimentů.A
A
Laborování: praktická realizace experimentů, jejich vizualizace, fotodokumentace a videodokumentace.A
A
A
Garant předmětu doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na význam experimentu v chemii a vybrané jednoduché experimenty. V rámci předmětu bude zařazena praktická realizace experimentů
nenáročných na provedení a technické zázemí. Při vlastní realizaci experimentů studenti aplikují inovativní a alternativní metody.A
A

Obsah:
Experiment chemiiA
Význam experimentu v chemiiA
Edukační pokusyA
Frontální, simultánní, individuální a demonstrační pokusyA
Kvalitativní a kvantitativní pokusyA
Efektní a efektivní pokusyA
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Domácí pokusyA
Pokusy krátkodobé a dlouhodobéA
Virtuální pokusyA
Chemický pokus a zvyšování jeho názornostiA
Vizualizace experimentůA
Prezentace virtuálního, krátkodobého a dlouhodobého pokusuA
Počítačem podporované experimentyA
A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- C6 - Počítačová animaceA
- C7 - Počítačová simulaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- D9 - Experiment/laborováníA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC14 - Laborování / laboratorní práceA
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky v oblasti experimentu a experimentování a jejich aplikace v praxiA
Schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů při demontraci pokusuA
A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• KLEČKOVÁ, M., BÍLEK, M. Soubor podpůrných materiálů pro transformaci didaktického modelu výuky přírodovědných předmětů. Olomouc, 2007. ISBN
978-80-244-1790-5.

• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ K. MM materiál - Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
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• OBENDRAUF, V. Jednoduché experimenty každodenného života. Prešov, 1996.
• SOLÁROVÁ, M. Domácí chemické pokusy. Ostrava, 2011.
• SOLÁROVÁ, M. Experiment ve výuce chemie. Ostrava, 2009.
• SOLÁROVÁ, M. Chemické pokusy 2 - Základy anorganické chemie. Ostrava, 2005.
• SOLÁROVÁ, M. Chemické pokusy 3 - Základy organické chemie. Ostrava, 2005.
• SOLÁROVÁ, M. Význam praktické výuky chemie a ŠVP. NIDV : Praha, 2006.
• ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H. Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. Praha, 2007. ISBN 978-80-86561-81-3.
• ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E. Zajímavé experimenty z chemie kolem nás. Praha, 2009. ISBN 978-8086561-43-1.
• Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
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KRO / 4UFL2 - 2018 : Francouzská literatura 18. a 19. století

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Francouzská literatura 18. a 19. století
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Od studenta se vyžaduje aktivní účast na seminářích (minimálně 80 %), příprava podle pokynů vyučujícího a přečtení 12 titulů základní povinné četby. A
A
Základní povinná četbaA
Prévost : Manon Lescaut A
Montesquieu : Les lettres persanes A
Voltaire : CandideA
Diderot : Jacques le FatalisteA
Choderlos de Laclos : Les Liaisons dangereusesA
Beaumarchais : Le mariage de FigaroA
Vigny: ChattertonA
Stendhal: Le rouge et le noir A
Baudelaire: Les Fleurs du mal, Petits poemes en prose A
Flaubert : Madame Bovary A
Verlaine: Les fetes galantes A
Rimbaud: Une saison en enfer A
A
Garant předmětu Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Záměrem cyklu seminářů je vytvořit na základě čtenářské zkušenosti studenta hlubší a ucelenější představu o tendencích, směrech, hnutích, žánrech a nejvýraznějších
představitelích francouzské literatury 18. a 19. století, a to v próze, poezii i dramatu. Základní náplní seminářů je analýza a následná interpretace textů pro stanovené
období stěžejních; přirozenou součástí diskuse o textech jsou rovněž specifika jednotlivých estetik a autorů.
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Obsah:
1. Kulturní specifika 18. století. Vznik románu v současném smyslu. Pikareskní román: Lesage.A
2. Román sentimentální: od Prévosta k Bernardinu de Saint-Pierre a Rousseauovi.A
3. Román a filozofická povídka : Montesquieu, Diderot, Voltaire.A
4. Libertinský román: Choderlos de Laclos, Sade. A
5. Drama a divadlo v 18. století: Voltaire, Marivaux, Beaumarchais, Diderot. A
6. Básnictví v 18. století: od Voltaira k Chénierovi. A
7. Préromantismus: paní de Staël, Chateaubriand. Romantická poesie: Hugo, Musset, Vigny.A
8. Romantické drama a divadlo: Hugo, Musset, Nerval. A
9. Romantický román. "Romantický realismus": Balzac, Stendhal. A
10. Realismus: Flaubert. A
11. Naturalismus: Zola. Naturalistické divadlo a drama. A
12. Od Baudelaira k prokletým básníkům. A
13. Od prokletých básníků k symbolismu. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student prohloubí své znalosti francouzské literární historie 18. a 19. století v próze, poezii a dramatu.
Student je schopen získané znalosti aplikovat při rozboru textů dotyčného období. Dokáže vyložit, jak byla díla sledované epochy vnímána ve své době a jak je hodnotí
současná literární kritika. V případě rozdílu těchto interpretací umí objasnit jeho důvody.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FRYČER, J. ET AL. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha, 2002. ISBN 80-7277-130-2.
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• KYLOUŠEK, P. Classicisme et Age des Lumieres : textes choisis. Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7003-5.
• KYLOUŠEK, P. Littérature du XIXe siecle : textes choisis. Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6426-3.
• LAGARDE, A., MICHARD, L. Les grands auteurs francais du programme. XIXe siecle. Paris, 1985.
• LAGARDE, A., MICHARD, L. Les grands auteurs francais du programme. XVIIIe siecle. Paris, 1985.
• ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno, 2013.
Doporučená literatura:

• CHARPENTIER, M., CHARPENTIER, J. Littérature XVIIIeme siecle. Textes et documents. Paris, 1987. ISBN 978-2091788593.
• KUNEŠOVÁ, M. (ED.). Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-7368-521-8.
• LEPAPE, P. Země literatury. Brno, 2006. ISBN 978-80-7294-218-3.
• MAUZI, R. ET AL. Précis de la littérature francaise du XVIIIe siecle. Paris, 1990. ISBN 978-2-13-042859-6.
• MITTERAND, H., RINCÉ, D., LECHERBONNIER, B. Littérature XIXeme siecle. Textes et documents. Paris, 1991. ISBN 978-2091788616.
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KPF / 3FRAU - 2018 : Frazeologie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Frazeologie
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka je ukončena zkouškou, při níž student prokáže vědomosti získané v přednáškách a seminářích a ze studia předepsané odborné literatury. Podmínkou přistoupení
ke zkoušce je úspěšně zvládnutý zápočtový test. Test je považován za splněný, pokud student je v 75 % odpovědí úspěšný.
Garant předmětu doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Hlavním cílem předmětu KPF/3FRAU je seznámit posluchače se základními pojmy v oblasti frazeologie, polskými idiomy a frazeologickou normou. Studenti se budou
zabývat i pojmy frazeologická inovace a frazeologická chyba. Ve cvičeních bude věnována pozornost frazeologickým chybám (kontaminace, rozšiřování lexikálního složení
frazeologizmu, apod.) a (ne-)přeložitelnosti frazeologických jednotek.

Obsah:
1. Istota frazeologii, podstawowe pojęcia i terminy (wyrażenia, zwroty, frazy), przysłowia i zwroty przysłowiowe.A
2. Związki frazeologiczne luźne, łączliwe i stałe.A
3. Źródła frazeologii europejskiej i polskiej.A
4. Zasób frazeologiczny polszczyzny.A
5. Idiomatyzmy, kalki frazeologiczne.A
6. Poprawne i celowe posługiwanie się związkami frazeologicznymi.A
7. Innowacja a błąd frazeologiczny.A
8. Leksykalizacja połączeń wyrazowych a poprawność frazeologiczna.A
9. Błędy frazeologiczne na podłożu kontaminacji.A
10. Łączliwość frazeologiczna a rozwój znaczeniowy wyrazów.A
11. Walory i funkcje stylistyczne utartej frazeologii.A
12. Frazeologia polska i czeska.A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

229

B-III - Charakteristika studijního předmětu
13. Przysłowia i frazeologia cieszyńska.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- základních pojmů z oblasti frazeologie,A
- frazeologické normy,A
- frazeologických inovací.
- rozpoznat frazeologickou chybu, pojmenovat ji a navrhnout opravu,A
- využívat frazeologické slovníky, A
- zhodnotit stylové zařazení frazeologizmů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BĄBA, S. Twardy orzech do zgryzienia czyli o porawności frazeologicznej. Poznaň, 1986.
• BĄBA, S., LIBEREK, J. Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego. Poznań, 2011.
• BĄBA, S., WALCZAK, B. Na końcu języka. Warszawa, 1992.
• BAŃKO, M., KRAJEWSKA, M. Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa, 1996.
• BUTTLER, D. Frazeologia polska. Warszawa, 1975.
• KURKOWSKA, H., SKORUPKA, S. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa, 1959.
• LEWICKI, A. M. Studia z teorii frazeologii. Łask, 2003.
• MRHAČOVÁ, E., BALOWSKI, M. Česko-polský frazeologický slovník. Ostrava, 2009.
• MÜLDNER-NIECKOWSKI, P. Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne. Warszawa, 2007.
• MÜLDNER-NIECKOWSKI, P. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa, 2003.
• SKORUPKA, S. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Tom I-II. Warszawa, 1985.
• Z PROBLEMÓW FRAZEOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ. Tom I-IV. Red. M. Basaj, D. Rytel, 1982-1994. Wrocław - Warszawa, 1982.
Doporučená literatura:

• BĄBA, S., LIBEREK. J. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa, 2002.
• BASAJ, M., RYTEL, D. Słownik frazeologiczny czesko-polski. Katowice, 1981.
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• CHLEBDA, W. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. Opole, 2011.
• CHLEBDA, W. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Opole, 2010.
• JÓŹWIAK-DĄDELA, A. Historia i wybrane aspekty badań nad frazeologią. Częstochowa, 2006.
• WIELKI SŁOWNIK FRAZEOLOGICZNY PWN Z PRZYSŁOWIAMI. Oprac. Kłosińska,A., Sobol, E., Stankiewicz, A. Warszawa, 2005.
• Z PROBLEMÓW FRAZEOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ. Red. Basaj M., Rytel D., T. I-V. Warszawa, 1994.
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KFG / 7FGSV - 2018 : Fyzická geografie světa

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Fyzická geografie světa
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je zakončen písemnou zkouškou z celého obsahu probraného učiva. Obecně platí podmínky úspěšného zakončení kurzu dle SaZŘ OU.
Garant předmětu prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět seznámí posluchače s vývojem krajiny, současnými fyzickogeografickými problémy a regionálními specifiky vybraných světových regionů. Předmět nemá za cíl
systematicky popsat jednotlivé kontinenty a jejich regiony, úmyslem je na vybraných regionech podrobně rozebrat fyzickogeografické fenomény (např. přírodní ohrožení,
dopady změn klimatu, neotektonické projevy), které mají globální význam. Studenti si tak dokážou vzájemně propojit fyzickogeografické problémy, které se naučili v
obecných předmětech. Zařazená témata se mohou podle aktuálnosti měnit.

Obsah:
1. Himaláje fyzickogeografické důsledky kontinentální kolize A
2. Kaspické moře příčiny a důsledky kolísání hladiny největšího světového jezera A
3. Bajkalský region vývoj riftu a hydrologické problémyA
4. Japonské souostroví přírodní ohroženíA
5. Indonésie vývoj ostrovního oblouku a dopady vulkanismu na globální klima A
6. Sahara a Blízký východ příčiny a důsledky holocenních změn klimatu A
7. "Basin and Range" důsledky litosferické extenze v západní části USAA
8. Střední Amerika vývoj a důsledky vývoje pevninského mostu A
9. Tropické Andy přírodní ohrožení a dopady klimatické změny A
10. Brazilská vysočina dlouhodobý vývoj pasivního okraje kontinentu A
11. Patagonské Andy a jejich východní úpatí nejdelší terestrický záznam kvartérních zalednění A
12. Kanárské ostrovy vznik, vývoj a zánik oceánských ostrovů A
13. Austrálie - vývoj nejmenšího kontinentuA
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen:A
-chápat vybrané fyzickogeografické problémy světových regionůA
-interpretovat vývoj vybraných světových regionů v kontextu teorie globální tektoniky, hydroklimatických a biosférických změn v kenozoiku A
-využívat analogie při analýze fyzickogeografických regionů ZeměA
-lépe porozumět mechanismům vývoje krajiny A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARYEETEY-ATTOH, S.:.  Geography of Sub-Saharan Africa. Prentice Hall. New Jersey, 1997.
• BRINKE, J.:.  Austrálie a Oceánie. SPN, Praha 1983, 296 s. &, &.
• CAVIEDES, C., KNAPP, G.:.  South America.  New Jersey, 1995.
• VOTÝPKA, J.:.  Fyzická geografie Sovětského Svazu. SPN, Praha, 1982.
• VOTÝPKA, J., JANOUŠOVÁ, J.:.  Severní Amerika. SPN, Praha 1987, 424 s.
Rozšiřující literatura:

• DEMEK, J., ZEMAN, J.:. Typy reliéfu Země. Academia, Praha 1979, 328 s.
• FRENCH, H. M.:.  The Periglacial Environment.  Longman, Edinburgh, 1996.
• MARTYN, D.:.  Klimaty kuli ziemskiej. 360 s. PWN, Warszawa, 2000.
• MÍSAŘ, Z.:.  Regionální geologie světa. Academia, Praha, 1987.
• WINDLEY, B. F.:. The Evolving Continents. Wiley, Chichester-N.York-Brisbane-Toronto-Singapore 1995. 526 s.
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KTV / 7FYZI - 2018 : Fyziologie pohybu člověka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Fyziologie pohybu člověka
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro absolvování předmětu je nutné splnit následující:A
a) 80% účast v seminářích,A
b) splnění seminárního úkolu dle zadaných kritérií (bude upřesněno v první vyučované hodině)A
c) vykonání písemné zkoušky s výsledkem A-E.A
A
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (A 91-100 bodů, B 81-90 bodů, C 71-80 bodů, D 61-70 bodů, E 51-60 bodů, F 0-50 bodů).A
A
Zkouška bude probíhat písemnou formou. Zkouška se skládá z pěti, vyučujícím libovolně zvolených otázek z jednotlivých okruhů. Otázky mohou být pouze otevřené,
pouze uzavřené nebo různá kombinace otázek otevřených a uzavřených. Každá otázka je hodnocena maximálně 20 body, tzn. maximální dosažitelný počet bodů je 100.
Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 20 min.A
A
Kritéria hodnocení odpovědí:A
20 b - odpověď je zcela správná, vystihuje podstatu otázky, obsahuje všechna podstatná fakta, zároveň neobsahuje nesprávná fakta.A
15 b - odpověď je správná, vystihuje podstatu otázky, obsahuje většinu podstatných fakt (nikoli všechna fakta), může obsahovat zanedbatelné nepřesnosti, zároveň
neobsahuje nesprávná fakta.A
10 b - odpověď je správná pouze částečně, chybí většina důležitých fakt, zároveň neobsahuje nesprávná fakta.A
5 b - odpověď je směs správných a nesprávných fakt v různém poměru; a/nebo odpověď je zásadně nedostačující.A
0 b - žádná odpověď nebo zcela nesprávná odpověď.A
A
A
Garant předmětu PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (100%)
Cvičící :  Doktorand Doktorand (100%)
Stručná anotace předmětu
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Charakteristika:
Předmět Fyziologie pohybu člověka navazuje na předměty obecné a zátěžové fyziologie. Cílem je rozvíjet a prohlubovat získané znalosti, zaměřit se na fyziologickou
odezvu pohybových aktivit v organismu člověka při nejrůznějších pohybových činnostech a pod vlivem nejrůznějších faktorů vnějšího prostředí. Důležitou součástí
předmětu jsou informace o funkční diagnostice výkonnosti organismu.

Obsah:
Témata přednášek a cvičení:A
1. Úvod do fyziologie zátěže, základní pojmy.A
2.-3. Adaptace pohybového aparátu na zatížení.A
4.-5. Reakce a adaptace kardiorespiračního systému na zatížení.A
6.-7. Diagnostika sportovní výkonnosti.A
8.-9. Vliv prostředí na sportovní výkon.A
10.-11. Fyziologické zvláštnosti věku a pohlaví.A
12.-13. Civilizační onemocnění a pohybová aktivita.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)

Výsledky učení:
Student rozumí fyziologickým procesům probíhajících v organismu člověka, a to zejména s aplikací do oblasti pohybových aktivit.
Student umí aplikovat získané poznatky v oblasti zdravého životního stylu a sportu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MOUREK J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2012. ISBN 978-80-247-3918-2.
• WARD JP, LINDEN R. Základy fyziologie. 2010. ISBN 978-80-7262-667-0.
Rozšiřující literatura:

• HOLEČEK M. Regulace metabolismu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. 2006. ISBN 80-247-1562-7.
• KOOLMAN J, ROHM KH. Barevný atlas biochemie. 2012. ISBN 978-80-247-2977-0.
• MURRAY RK. Harperova ilustrovaná biochemie. 2012. ISBN 978-80-7262-907-7.
Doporučená literatura:

• GANONG W. F. Přehled lékařské fyziologie, 20th rev. edition. Praha, Galén, 2005. ISBN 8072623117.
• KENNEY W, ET AL. Physiology of sport and exercise. 2012. ISBN 978-0-7360-9409-2.
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• KITTNAR, O. Atlas fyziologických regulací, 1. vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2722-6.
• KITTNAR O. Fyziologické regulace ve schématech. 2000. ISBN 80-7169-782-6.
• KITTNAR O. Lékařská fyziologie. 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.
• LANGMEIER M. Základy lékařské fyziologie. 2009. ISBN 978-80-247-2526-0.
• MCARDLE WD, ET AL. Exercise physiology: nutrition, energy and human performance. 2010. ISBN 978-1-6083-1859-9.
• SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha, 2004.
• TROJAN, S. A KOL. Lékařská fyziologie. Grada, Praha, 2003.
• WILMORE JH, ET AL. Physiology of sport and exercise. 2008. ISBN 978-0-7360-5583-3.
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KMA / 7GEOM - 2018 : Geometrie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Geometrie
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné části a ústního teoretického pohovoru k samotnému řešení písemky.
Garant předmětu prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. (50%), RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. (50%)
Cvičící : RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náplní předmětu bude geometrie křivek a ploch.A
A
A
Poznámka: Tento předmět nebo jeho část může být přednášena/cvičena v anglickém jazyce. Zda v daném akademickém roce bude výuka v AJ realizována, může student
ověřit dotazem u tajemníka katedry při registraci předmětu.

Obsah:
1. - 3. Křivky v rovině a v prostoru, přirozená parametrizace, Frenetovy vzorce, křivost a torze.A
4. - 5 Plochy v prostoru, parametrizace.A
6. - 7. První fundamentální forma a vnitřní geometrie ploch.A
8. - 9. Druhá fundamentální forma a vnější geometrie ploch.A
10. - 11. Geodetiky.A
12. Theorema Egregium.A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
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- B1 - DiskuseA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student zná základy geometrie křivek v rovině. Student zná základy geometrie křivek a ploch v prostoru. Zná základy vnitřní a vnější geometrie ploch. Zná základní
pojmy z geometrie. Zná základní definice a věty.
Student umí aplikovat tvrzení a postupy na řešení úloh ve výše uvedené problematice
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• A. VONDRA. Diferenciální geometrie křivek a ploch. VAAZ Brno.
• BURIAN, K. Kapitoly z geometrie II. PřF OU Ostrava, 1996.
• PRESSLEY, A. Elementary diffrential geometry, Springer 2001
Rozšiřující literatura:

• W. KÜHNEL. Differential Geometry: Curves-Surfaces-Manifolds. AMS, US, 2005.
Doporučená literatura:

• KOLÁŘ, I., POSPÍŠILOVÁ, L. Diferenciální geometrie křivek a ploch - elektronické skriptum. Masarykova univerzita Brno, 2008.
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KGE / 3GRAT - 2018 : Gramatická analýza textu

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Gramatická analýza textu
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast na výuce (účast na min. 80 % hodin)A
- studium odborné literaturyA
- příprava a prezentace referátu A
- plnění průběžně zadávaných úkolůA
- absolvování závěrečné písemné zkoušky (min. 70% úspěšnost)A
A
Tematické okruhy závěrečné zkoušky odpovídají obsahu předmětu.
Garant předmětu Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je upevnit znalosti normativní gramatiky získané v průběhu bakalářského studia.A
Student si rozšíří dosavadní znalosti o jevy, které se objevují v konkrétních textech, získá schopnosti analyzovat správně morfologickou, syntaktickou a lexikální rovinu
textu. Naučí se správně aplikovat získané znalosti při samostatné práci.

Obsah:
1.-2. Beletristické texty (užití časů, formy konjunktivů, parataxe a hypotaxe).A
3.-4. Lexikální prostředky v beletristických textech.A
5.-6. Odborné texty (pasivum, participiální konstrukce, kompozice, derivace).A
7.-8. Úřední texty (verbonominální vazby, zkratky).A
9.-10. Žurnalistické texty (nepřímá řeč). A
11.-12. Žurnalistické texty (kondenzace větné struktury, slovotvorba).A
13. Výraz modality v různých textových druzích.A
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Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student si upevní znalosti normativní gramatiky; rozliší jevy, které se objevují v textech, ačkoli nebyly kodifikovány.
Bude schopen správně interpretovat různé typy textů z hlediska morfologického, syntaktického a lexikálního.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HALL, K. / SCHEINER, B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber, 2001.
• HELBIG, G./BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. 15. Aufl. Leipzig: Langenscheidt, 1993.
• Der Duden. Band 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: Bibliographisches Institut F. A. Brockhaus AG, 2005.
Rozšiřující literatura:

• BUSCHA, J. Grammatik in Feldern: ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002.
• EISENGERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart, Weimar: Metzler, 1994.
• HESSKY, R. / ETTINGER, S. Deutsche Redewendungen. Tübingen: Narr, 1997.
• SOMMERFELDT, K.-E. / STARKE, G. Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 1991.
• SOWINSKI, B. Stilistik. Stuttgart: J. B. Metzler, 1991.
• STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. München: Fink, 1999.
Doporučená literatura:

• GÖTZE, L. / HESS-LÜTTICH, E. W. B. Grammatik der deutschen Sprache: Sprachsystem und Sprachgebrauch. München: Bertelsmann, 1999.
• HALL, K./ SCHEINER, B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001.
• RUG, W. / TOMASZEWSKI, A. Grammatik mit Sinn und Verstand : 20 Kapitel deutsche Grammatik fűr Fortgeschrittene. München: Klett, 1993.
• ŠTÍCHA, F. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Argo, 2003.
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KIP / 7INF1 - 2018 : Informační systémy 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Informační systémy 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušku student absolvuje v souladu s platným Studijním řádem, zejména s důrazem na č. 32 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU. A
A
Předpokládají se alespoň základní znalosti z oblasti softwarového inženýrství a znalost teorie algoritmizace.A
A
Student absolvuje test se ziskem 20 bodů, kde pro připuštění ke zkoušce musí získat minimálně 10 bodů. Ústní část zkoušky je pak hodnocena 80 body.A
A
Garant předmětu RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náplní předmětu je detailní zaměření na problematiku celého životního cyklu vývoje SW, počínaje specifikací požadavků až po testování, nasazení, tvorbu dokumentace,
zajištění kvality. Probrány jsou také různé přístupy k vývoji SW (přírůstkový, inkrementální) Jako nosná metodika, pomocí které jsou popsány role, činnosti, modely a
dokumenty je brána v praxi velmi rozšířená IBM Rational Unified Process. Pro vizualizaci modelů systému je použito UML. Pokud se v dané oblasti používá některých
standardů ISO či IEEE jsou studenti seznámeni také s těmito standardy.

Obsah:
1. Pojmy z oblasti podnikového řízení (ekonomie, účetnictví, ...)A
2. Proces vývoje SW podle RUP - iterační a přírůstkový způsob vývoje SW, jednotlivé fáze a jejich náplň, rozsah.A
3. UML - pohledy, druhy modelů, místo modelů v procesu vývoje, mechanismy rozšíření UML (omezení, stereotypy).A
4. Metody byznys modelování (účel, notace, nástroje, formalismy).A
5. Definice a sběr požadavků podle RUP - role, techniky, nástroje (Use case). IEEE 830.A
6. Analýza SW systému podle RUP - role, aktivity, UML modely.A
7. Návrh SW systému podle RUP - role, aktivity, UML modely. Architektury SW systémů (C/S, 3vrstvá, distribuovaná, servisně orientovaná).A
8. Testování - validace, verifikace, testování komponent, integrační a regresní testování, white / black box, xUnit. Testování podle RUP.A
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9. Nasazení SW podle RUP + řízení konfigurací a změnové řízení.A
10. Návrhové vzory - o co se jedná, druhy, aplikace. Aplikační rámce (struts, cocoon a další).A
11. Objektově-relační mapování.A
12. Zajištění bezpečnosti a kvality (QA) při tvorbě software - postupy, nástroje.A
13. Dokumentace SW (IEEE 1063, ISO 9000, javadoc).A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Obecná znalost životního cyklu vývoje SWA
Podrobné znalosti procesu vývoje podle RUP (fáze, disciplíny, role, činnosti). A
Znalost způsobů zajištění kvality při vývoji. A
Znalost UML a jeho použití v procesu vývoje.
Vykonat analýzu podnikových procesů.A
Vytvořit nástroj pro měření kvality kódu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CRISPIN, L. , GREGORY, J. Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams. Addison-Wesley, 2009.
• DAVID MCCARTER. David McCarter's .NET Coding Standards. 2016. ISBN 978-1365336041.
• GAMMA E., HELM R., JOHNSON R., VLISSIDES J. Návrh programů pomocí vzorů. Grada 2003
• GREG PASKAL. Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing. 2017. ISBN 978-1520745923.
• KROLL, P., MACISAAC, B. Agility and Discipline Made Easy: Practices from OpenUP and RUP. Addison-Wesley, 2006.
• PATTON, R. Testování aplikací. Computer press. 2002.
• PROCHÁZKA, J.:. Informační systémy 1. Ostravská univerzita, 2008.
• TRISTAN BOUTROS. The Basics of Process Improvement. 2016. ISBN 978-1498719889.
Rozšiřující literatura:

• ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. ComputerPress 2003
• BRUCE SILVER. BPMN Quick and Easy Using Method and Style: Process Mapping Guidelines and Examples Using the Business Process Modeling Standard.

2017.
• VAJGL, M. Techniky testování a ladění aplikací. Ostravská univerzita, 2013.
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Doporučená literatura:

• BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. Grada. 2005.
• PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer press. 2003.
• PROCHÁZKA, J., KLIMEŠ, C. Provozujete IT jinak. Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních a IT služeb. Grada Praha, 2011. ISBN

978-80-247-4137-6.
• PROCHÁZKA, J., VAJGL, M. Ročníkový projekt 1, 2
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KHI / 3UDSN - 2018 : Jak učit dějiny středověku a novověku

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Jak učit dějiny středověku a novověku
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu

Studijní literatura a studijní pomůcky
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KHI / 3UDST - 2018 : Jak učit dějiny 19. a 20. století

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Jak učit dějiny 19. a 20. století
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student připraví prezentaci k vybrané události, osobnosti nebo tématu z historie 19. a 20. století.A
Student sestaví katalog otázek pro práci s konkrétním písemným, ikonografickým a audiovizuálním pramenem.A
Student navrhne katalog otázek pro rozhovor s pamětníkem k vybranému tématu dějin 20. stoletíA
Garant předmětu doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět se zaměří na možnosti prezentace aktuálních problémů dějin 19. a 20. století ve výuce dějepisu. Studenti na příkladech klíčových událostí a významných
historických postav rozšíří svou kompetenci uplatňovat multiperspektivní přístup při objasňování problematiky nejnovějších dějin, a to s využitím různých typů
historických pramenů.

Obsah:
1. Prezentace vybrané události dějin 19. a 20. století (např. Revoluční rok 1848-1849, První světová válka, Meziválečné období, Druhá světová válka, Období tzv. studené
války, Rozpad východního bloku a jeho důsledky apod.)A
2. Prezentace vybraných osobností 19. a 20. století (z oblasti politiky, vojenství, ekonomiky, vědy, umění)A
3. Prezentace vybraných témat dějin 19. a 20. století (např. Utváření novodobých národních společností, Proměna agrární společnosti v industriální, Rovnost a nerovnost
ve společnosti, Migrace - prolínání a střety kultur, Expanze, kolonizace a dekolonizace apod.)A
4. Písemné prameny a jejich využití ve výuce dějepisu (pramenné edice, edice dokumentů, memoárová literatura, krásná literatura a tisk jako historický pramen pro
období 19. a 20. století)A
5. Ikonografické prameny a možnosti práce s nimi ve výuce dějepisu (karikatura, fotografie, plakát, komiks)A
6. Audiovizuální prameny a způsoby jejich nasazení ve výuce dějepisu (dokumentární a hraný film, výuková DVD, portál Moderní dějiny a další portály)A
7. Uplatnění metody orální historie ve výuce dějepisu

Vyučovací metody:
- Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)A
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- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- klíčových mezníků dějin 19. a 20. stoletíA
- významných postav z oblasti politiky, ekonomiky, vědy a umění 19. a 20. stoletíA
- pramenů k moderním dějinám, s nimž lze pracovat ve výuce dějepisuA
Student prokáže dovednostA
- prezentovat klíčové události dějin 19. a 20. stoletíA
- představit významné historické postavy multiperspektivním přístupemA
- pracovat s písemnými, ikonografickými i audiovizuálními prameny k nejnovějším dějinám
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČECHUROVÁ, J. - RANDÁK, J. A KOL. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, 2014.
• ČINÁTL, K. Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Praha, 2014.
• HAVLŮJOVÁ, H. - NAJBERT, J. A KOL. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha, 2014.
• HEYDUK, M. - SÝS, K. Protektorát ve fotografiiích. Praha, 2006.
• HOBSBAWN, E. Národy a nacionalismus od roku 1870. Program, mýtus, realita. Brno, 1990.
• JAHODÁŘOVÁ, L. - NYGRÝN, P. - POSPÍŠIL, P. (EDS.). První republika 1918-1938. Dějiny - osobnosti - denní život. Brno, 2015.
• KOL. AUTORŮ. Paměť kraje. Texty historiků a pracovní listy pro výuku regionálních dějin Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2014.
• KOPAL, P. (ED.). Film a dějiny 1-6. Praha, 2005.
• KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.
• KVIRENC, J. České dějiny do roku 1914. Liberec, 200.
• KVIRENC, J. Evropa do roku 1914. Historie v dokumentech. Liberec, 2007.
• MEZIHORÁK, F. - STANĚK, A. Antologie textů k evropské integraci. Olomouc, 2005.
• PÁNKOVÁ, M. - PLITZOVÁ, H. Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti. Praha, 2015.
• SMETANA, V. Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo, a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války. Praha, 2016.
• STORCHOVÁ, L. A KOL. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, 2014.
• STRADLING, R. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, 2003.
• STRADLING, R. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, 2003.
• ŠUSTROVÁ , P. - KOURA, P. - SOVADINA, J. - ŠIMÍČEK, P. Rok po roce. Poválečnými dějinami rok za rokem. Ostrava, 2014.
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• ŠUSTROVÁ, R. - HÉDLOVÁ, L. Česká paměť. Národ, dějiny, místa paměti. Praha, 2014.
• UHLÍŘ, J. B. Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha, 2008.
• VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEICHMANN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000.
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KPD / 1KURI - 2018 : Kurikulum

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kurikulum
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IIA 3 Didaktický materiálA
Zpracování tematického celku z vlastního aprobačního předmětu z hlediska klíčových kompetencí žáka nebo z hlediska průřezových témat Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání.A
A
IIB 17 Analýza odborného textuA
Skupinová nebo párová analýza dvou paralelních učebnic vlastního oboru podle předložené metodiky.A
A
IC 7 Písemná zkouškaA
Písemné ověření znalostí v rozsahu učiva předmětu (úspěšnost 70 %).
Garant předmětu PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (50%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na výuku obecné didaktiky a zaměřuje se na otázky související s obsahem vzdělávání a výuky. Poskytuje studentovi příležitost poznat platné
kurikulární dokumenty, naučit se zpracovat učivo pro přípravu na výuku a vybrat si vhodné kurikulární materiály pro svůj vyučovací předmět.

Obsah:
1. Vymezení pojmu kurikulum. Formy/roviny existence kurikula. Vztah k pojmům obsah vzdělání a učivo. Formální, neformální a skryté kurikulum.A
2. Teorie kurikula. Zprostředkující a vstřícný model kurikula. Změny v obsahu vzdělávání.A
3. Kurikulum projektované v dokumentech školské politiky a vzdělávací praxe - národní kurikulum, tradiční dokumenty (učební plány a učební osnovy), moderní
dokumenty (vzdělávací standardy a vzdělávací programy).A
4. Rámcové vzdělávací programy - klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a obory, očekávané výstupy, učivo. Charakteristika průřezových témat, rámcový učební plán.
Struktura a obsah školního vzdělávacího programu.A
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5. Prvky kurikula. Brunerova teorie struktur a její využití při zpracování tematického celku učiva. Deduktivní a induktivní přístupy ke zpracování obsahu.A
6. Tvorba kurikula - Tylerův princip konstrukce kurikula; ontodidaktická a psychodidaktická transformace. A
7. Didaktická znalost obsahu (pedagogical content knowledge) a její využití při transformaci učiva učitelem. A
8. Učebnice - podstata, vymezení pojmu, druhy školních didaktických textů, digitální učební materiály a učebnice. Funkce učebnice, základní strukturní prvky
učebnice.A
9. Metody analýz učebnic v praxi. Vlastnosti "dobré" učebnice. Obtížnost učebnice a její měření, přehlednost učebnice (prostředky makrostrukturace a
mikrostrukturace), hodnocení obrazového materiálu v učebnici (vztah text - obraz, funkce obrazového materiálu), základní typy učebních úloh v učebnici.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- pojmu kurikulum a forem jeho existence;A
- základních teorií kurikula;A
- základních kurikulárních dokumentů platných v současné školské praxi, zejména rámcových a školních vzdělávacích programů;A
- prvků kurikula, Brunerovy teorie struktur a induktivních a deduktivních přístupů ke zpracování učiva při přípravě na výuku;A
- principů tvorby kurikula a ontodidaktické a psychodidaktické transformace;A
- podstaty pedagogical content knowledge (didaktické znalosti učiva);A
- funkcí a strukturních prvků učebnice jako nejužívanějšího kurikulárního materiálu;A
- vlastností "dobré" učebnice a metod zjišťování vlastností učebnic.
- adaptovat, příp. navrhovat kurikulum pro vlastní školu;A
- využít Brunerovu teorii struktur a znalost induktivních a deduktivních přístupů při zpracování tematického celku svého aprobačního předmětu;A
- odborně analyzovat a hodnotit učebnice: zjišťovat jejich obtížnost a přehlednost, posoudit funkci obrazových prvků, určit typ učebních úloh.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole. Brno: Paido, 2008. ISBN 80-7315-175-8.
• PASCH, M. (ET AL). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině (Jak pracovat s kurikulem). Praha: Portál, 2005.
• PRŮCHA, J. Kurikulum: obsah školní edukace. In J. Průcha, Moderní pedagogika 4. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2013.
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• SIKOROVÁ, Z. Hodnocení a výběr učebnic v praxi. Ostrava: OU, 2007. ISBN 978-7368-412-6.
• Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (aktualizovaná verze 2017). Praha: VÚP, 2007.
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (aktualizovaná verze od 1. 9. 2017). Praha: MŠMT, 2017.
Doporučená literatura:

• DVOŘÁK, D. Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: UK, 2012.
• GREGER, D. A ČERNÝ, K. Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis Scholae. 2007, roč. 2, č. 1, s. 21 - 39. 2007.
• JANÍK, T. ET AL. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-139-3.
• JANÍK, T., MAŇÁK, J., KNECHT, P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.
• JANÍK, T., MAŇÁK, J., KNECHT, P., NĚMEC, J. Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 3, s. 9-35. 2010.
• PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je plnění zadaných seminárních úkolů (zejména příprava rozboru textů a četba zadané odborné
literatury).A
Garant předmětu doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (20%), doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (40%), Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. (20%), Mgr. Michal Místecký, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování předmětu, realizovaného formou semináře, představí studentům základní možnosti lingvistické analýzy literárního textu, zejména básnického,
dramatického či prozaického, popř. textu umělecké publicistiky, např. eseje, fejetony. Předmět se zaměřuje na uplatnění moderních metod kvantitativních metod a
korpusové lingvistiky (např. žánrové charakteristiky, slovní bohatství textu, otázka autorství, ekvivalence překladu), stylistické, onomastické a lexikální analýzy jako
východisek pro následnou literárněhistorickou a literárněteoretickou interpretaci.A
Cílem předmětu je ukázat literární text jako průsečík pozornosti nejen literárněvědných, ale i jazykovědných přístupů, a současně upozornit na jazykovou složku jako
nezbytnou součást rozboru uměleckého textu.

Obsah:
Obsah semináře je rozvržen do 13 cvičení, část výuky je realizována nepřímou formou, kdy studenti budou doma zpracovávat zadané texty.A
Na 1. cvičení bude stanoven harmonogram témat a plnění úkolů a budou zadány texty, s nimiž budou studenti pracovat v průběhu semestru.A
Na posledním cvičení bude provedeno zhodnocení semináře a plnění seminárních úkolů.A
A
A
Přehled témat:A
1. doc. David Vlastní jména v literárním textu IA
2. doc. David Vlastní jména v literárním textu IIA
3. doc. Čech Klíčová a tematická slovaA
4. dr.Kubát StylometrieA
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5. dr. Místecký Kvantitativní metody ve versologii IA
6. dr. Místecký Kvantitativní metody ve versologii IIA
7. Zhodnocení semináře a plnění seminárních úkolůA

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Znalost lingvistické metodologie
Schopnost aplikovat lingvistické metody na analýzu literárního textuA
Schopnost pracovat s textem
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČECH, R. - POPESCU, I.-I. - ALTMANN, G. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: UP, 2014.
• DAVID, J. - ČECH, R. A KOL. Slovo a text v historickém kontextu. Brno: Host, 2013.
• DVOŘÁKOVÁ, Ž. Literární onomastika. Praha, 2017.
• IBRAHIM, R. - PLECHÁČ, P. - ŘÍHA, J. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.
• VAŠÁK, P. Matematika, exaktnost a literatura. Praha: ČS, 1986.
• VAŠÁK, P. Metody určování autorství. Praha: Academia, 1980.
• ZMĚLÍK, R. Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské

lexikografie. Olomouc: UP, 2015.
Doporučená literatura:

• ČERMÁK, F. Slovník Karla Čapka. Praha: NLN, 2007.
• ČERMÁK, F. - CVRČEK, V. (EDS.). Slovník Bohumila Hrabala. Praha: NLN, 2009.
• HODROVÁ, D. A KOL. -na okraji chaosu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
• TUZZI, A. - POPESCU, I.-I. - ALTMANN, G. Quantitative analysis of italian texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2010.
• Studie v časopisech Naše řeč, Česká literatura, SALi, Slovo a slovesnost a Listy filologické
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Literární směry 20. století
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast na min. 80% hodinA
- referát zaměřený na analýzu předem určeného literárního díla a jeho zařazení do literárněhistorického kontextuA
- příprava na práci v semináři (četba příslušných textů) A
- odevzdání seminární práce na předem stanovené téma v rozsahu 5 - 7 stranA
- četba vybraných literárních děl probíraného období, viz seznam četby A
- tematické okruhy zkoušky odpovídají obsahu předmětuA
Garant předmětu doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámení s vybranými literárními směry 20. století. V rámci semináře jsou představeny dominantní tendence vývoje německy psané literatury 20.
st., které jsou zasazeny do širších kulturně společenských souvislostí. Náplní semináře je rovněž nastínění vhledu do významných filosofických a estetických koncepcí
20. st. Důraz je kladen na analýzu a interpretaci vybraných literárních děl.

Obsah:
1.- 2. NaturalismusA
- Práce s vybranými literárními texty období naturalismu (např. výňatky z díla A. Holze, J. Schlafa, G. Hauptmanna atd.)A
3.- 4. Symbolismus, impresionismus, esteticismus, Fin de siecle, Wiener ModerneA
- Práce s vybranými literárními texty období symbolismu, impresionismu, esteticismu, Fin de siecle, Wiener Moderne (např.výňatky z díla R. M. Rilka, S. Georga, H. von
Hofmannsthala atd.)A
5.- 6. Expresionismus, Pražská německá literaturaA
- Práce s vybranými literárními texty (např. výňatky z díla G. Heyma, G. Benna, J. van Hoddise, F. Kafky atd.)A
7.- 8. Avantgarda, dadaismus, futurismus, nová věcnostA
- Práce s vybranými literárními texty (např. výňatky z díla C. Morgensterna, H. Balla, H. Fallady, E. Kästnera atd.)A
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9.- 10. Literatura v exilu, literatura tzv. vnitřní emigrace a literární vývoj v německy mluvících zemích na pozadí historických událostí v EvropěA
- Práce s vybranými literárními texty (např. výňatky z díla A. Seghers, G. von Le Fort, B. Brechta atd.)A
11.-12. Práce s vybranými literárními díly období po 2. sv. válce (W. Borchert, H. Böll, I. Eichinger, G. Eich atd.), odraz vzniku NDR a NSR v německy psané literatuře
(např. práce s dílem C. Wolf, U. Johnsona atd.), rozdílný kulturní vývoj o obou částech Německa na příkladu vybraných literárních úryvků (např. z díla P. Weisse, W.
Koepena, M. Walsera, E. Huchela, J. Bobrowského, U. Plenzdorfa atd.). A
13. Ústřední tendence vývoje německy psané literatury od 90. let 20. st. až po současnost (výňatky z literární tvorby P. Süsskinda, E. Jelinek, M. Maron, F. Mayröcker,
E. Menasse, A. Geigera atd.)A
A

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Práce s uměleckým dílemA
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- Student získá vhled do literárních směrů 20. st. A
- Je s to, orientovat se v historicko-společenských kontextech souvisejících s probíranou literární tvorbou.
- Student je schopen analyzovat a interpretovat vybraná literární díla a zařadit je do širších historických, společesnkých, popř. politických kontextů. A
- Je schopen samostatně pracovat s primární a sekundární literaturou.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BARK J./STEINBACH, D./WITTENBERG H. (VYD.). Epochen der deutschen Literatur. Stuttgart: Auer-Verlag, 1989. ISBN 978-3-403-07828-9.
• SCHMIDT, H.-J. (VYD.). Deutsche Literatur in Text und Darstellung. Stuttgart: Reclam, 2007. ISBN 978-3-15-009601-7.
Doporučená literatura:

• GLASER, H. Deutsche Kultur. Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2000. ISBN 3893312927.
• RUCKOVÁ, I., ŠEBESTOVÁ, I. Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder. Ostrava, 2007.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Metodologie pedagogického výzkumu
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IIA12 Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
Student zpracuje výzkumnou zprávu o realizovaném vlastním projektu z oblasti pedagogických věd. Výzkum lze realizovat i ve dvojici, příp. v menší skupině (3-4
studenti). Studenti přitom prokáží dovednost stanovit výzkumný problém/výzkumné otázky, vybrat adekvátní metodologii a metodu/y sběru dat, realizovat empirický
výzkum v terénu, analyzovat data, prezentovat výsledky a vyvodit závěry. V závěru semestru odevzdají v písemné podobě.A
A
IC10 Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
Zpracovaný výzkumný projekt představí a obhajuje v diskusi v semináři.A
A
IC11 Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
Studenti se aktivně podílejí na diskusi při obhajování výzkumných projektů spolužáků.A
A
IC 7 Písemná zkouškaA
Ověřuje odborné znalosti a dovednosti v rozsahu daném obsahem předmětu.A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (50%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (50%)
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (50%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Prostřednictvím studia předmětu by měl student získat základní výzkumné kompetence. Předmět navazuje na Pedagogický výzkum (KPD/6PVYZ) jednak prohlubuje
získané znalosti a dovednosti, jednak je dále rozšiřuje. Hlavní důraz je kladen na fázi realizace empirického výzkumu, zpracování a analýzu dat, interpretaci výsledků a
vyvození závěrů. Osvojené poznatky by měl být student schopen využít při zpracování diplomové práce empiricko-výzkumného typu.

Obsah:
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1. Věda a lidské poznávání, podstata vědecké práce jako získávání a konstrukce nových poznatků. Současný pedagogický výzkum ve světě a v ČR. Informační zdroje k
pedagogickému výzkumu domácí i zahraniční.A
2. Cíle pedagogického výzkumu (explorace, deskripce, explanace, predikce), typy výzkumů (základní, aplikovaný, evaluační, akční, kritický výzkum), etapy výzkumu
(příprava výzkumu, plán, provedení a zpráva o výsledcích výzkumu). A
3. Základní výzkumná paradigmata: kvantitativně a kvalitativně orientovaný výzkum, smíšený výzkum.A
4. Kvantitativně orientovaný výzkum: stanovení problému, formulace výzkumných otázek; druhy proměnných, stanovení výzkumných hypotéz.A
5. Kvalitativně orientovaný výzkum: základní designy případová studie, etnografický výzkum, zakotvená teorie, fenomenologie, biografický výzkum.A
6. Výzkum ex post facto a experimentální výzkum, metody sběru dat a výběr prvků do výzkumného souboru. Pedagogický experiment a kvazi-experiment, pozorování a
videostudie, dotazovací metody, testování, obsahová analýza, sociometrie. A
7. Parametry výzkumu - objektivita, validita a reliabilita pedagogického výzkumu. Triangulace ve výzkumu.A
8. Metody analýzy a interpretace dat: zpracování dat kvantitativního charakteru. Testování hypotéz. A
9. Měření v pedagogickém výzkumu. Druhy a vlastnosti měření. Základní charakteristiky souboru.A
10.Statistické testy významnosti. Studentův t-test, párový t-test, F-test; chí-kvadrát test nezávislosti, chí-kvadrát test dobré shody; analýza rozptylu; regresní a
korelační analýza. A
11.Metody analýzy a interpretace dat: zpracování dat kvalitativního charakteru. Druhy a možnosti kódování. Obsahová analýza.A
12.Prezentace získaných dat a výsledků výzkumu. Grafická podpora interpretací. Shrnutí výsledků a vyvození závěrů. Výzkumná zpráva.A
13.Etické principy výzkumu, pravidla pro nakládání s daty, publikační etika.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zpráva

Výsledky učení:
- podstaty vědecké práce, cílů a etap výzkumu, typů výzkumů;A
- zahraničních i českých informačních zdrojů k pedagogickému výzkumu;A
- základních výzkumných paradigmat: kvantitativní a kvalitativní metodologie;A
- metod sběru dat v kvalitativním a kvantitativním výzkumu;A
- metod zpracování a analýzy dat;A
- druhů měření v pedagogickém výzkumu;A
- využití základních statistických testů významnosti;A
- způsobů prezentace a interpretace výsledků výzkumu;A
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- významu systematické realizace pedagogického výzkumu v souladu s teoreticky podloženou metodologií a etických principů výzkumné práce.A
- realizovat výzkumné šetření, tj.A
- vytvořit návrh výzkumného projektu, A
- realizovat sběr dat v terénu;A
- zpracovat získané údaje adekvátní metodou analýzy dat;A
- prezentovat a interpretovat výsledky výzkumu;A
- vyvodit závěry výzkumu;A
- napsat zprávu o výzkumu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• COHEN, L., MANION, L., MORRISON, K. Research Methods in Education. 7th Edition. London and New York: Routledge, 2011.
• GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu 2., rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
• GAVORA, P. A KOL. Elektronická učebnica pedagogického výskumu [on line]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.
• ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. ET AL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
Rozšiřující literatura:

• HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
• JANÍKOVÁ, M., VLČKOVÁ, K. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, V., ŠVEC, Š. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005.
Doporučená literatura:

• DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2008.
• MAREŠ, J.,VLČKOVÁ, K. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 2013, roč.

23, č. 4, s. 455-477. 2013.
• ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 4, s.

478-510. 2013.
• WALKER, I. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Metody řešení matematických úloh
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na cvičení, průběžné vypracování zadávaných úkolů. Vypracování souboru všech řešených úloh v rámci semináře a dalších úloh zadaných v rámci
samostatné práce.A
A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 17% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (17%), RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (17%), doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. (17%), Odborník Praxe (17%), RNDr. Martin Swaczyna,
Ph.D. (17%), RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (15%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci semináře studenti analyzují a řeší matematické úlohy na úrovni SŠ a 2. st. ZŠ. Snaží se nacházet různé strategie řešení.

Obsah:
Obsahem semináře je řešení úloh z různých oblastí středoškolské matematiky a matematiky 2. st. základních škol, přičemž se zaměřujeme na problémové oblasti
matematiky a na úlohy, kde lze používat různé strategie řešení.A
A
- Základní metody řešení matematických problémů(experimentování, pokus-omyl, odhad, ověření, oprava, algebraická a geometrická cesta, další obecné strategie),
ukázkové úlohy.A
- Chyba v matematice, práce s chybou.A
- Maturitní úlohy z matematiky a jejich řešení, nejčastější chyby. (didaktický test z matematiky, nepovinná zkouška profilové části Matematika+).A
- Úlohy z matematických testů používaných pro přijímací řízení na SŠ, jejich řešení, nejčastější chyby. A
- Důkazové úlohy.A
- Úlohy rozvíjející geometrickou představivost.A
- Aplikační úlohy.A
- Další úlohy z vybraných tématických celků matematiky a jejich řešení (kombinatorické úlohy, úlohy z pravděpodobnosti, úlohy z finanční matematiky,
konstruktivistické úlohy ve výuce matematiky na 2. st. ZŠ apod.)
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Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student umí řešit matematické úlohy vyskytující se v učivu střední školy a 2. st. základní školy, je schopen nacházet různé strategie řešení. Umí vybírat a řešit úlohy
zaměřené na aplikace matematiky. Zná a umí řešit úlohy státních standardních testů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOPKA, J. Umění řešit matematické problémy. ISBN 978-80-903625-5-0.
• ODVÁRKO, O. A KOL. Metody řešení matematických úloh. SPN Praha, 1990.
Rozšiřující literatura:

• NELSEN, R. B. Důkazy beze slov I. ISBN 978-80-88792-61-1.
Doporučená literatura:

• HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Portál Praha, 2001. ISBN 80-7178-581-4.
• HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. UK Praha, 2004. ISBN 80-7290-189-3.
• PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 978-80-7196-099-7.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Mezijazyková interference
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
70% účast na výuce. Studium určeného odborného textu v cizím jazyce a aktuálních materiálů z internetu. Aktivní práce v seminářích a plnění průběžně zadávaných
úkolů. 80% úspěšnost u dvou prakticky orientovaných průběžných testů a 80% úspěšnost u zápočtového testu. A
Garant předmětu Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na znalosti o mezijazykové interferenci z jazykovědných předmětů. Student si osvojí podstatu a příčiny vzniku mezijazykové interference u geneticky
příbuzných jazyků a charakteristické projevy rusko-české interference ve fonetice, morfologii, syntaxi a zejména v lexiku. Podstatnou část seminářů tvoří analýza rusko-
české interference v uvedených jazykových rovinách na konkrétním textovém materiálu. Seznámení se s problematikou interference v teoretické a praktické rovině je
předpokladem pro další rozvíjení komunikačních dovedností v ruštině, předcházení chybám a rovněž pro rozvíjení a zkvalitňování překladatelských dovedností.

Obsah:
1. Interference (negativní transfer) a příčiny jejího vzniku.A
2. Psychologické a sociologické aspekty interference.A
3. Interference u blízce příbuzných jazyků.A
4. Typologie interference.A
5. Interference ve fonetice. A
6. Interference v morfologii.A
7. Interference v oblasti jmenné deklinace, stupňování adjektiv a adverbií. Rozbor chyb.A
8. Interference sloves. Rozbor chyb. A
9. Interference ve slovní zásobě - "zrádní přátelé" (se zaměřením na vybrané tematické okruhy).A
10. Interference v lexikální jazykové rovině - česko-ruská homonymie. Rozbor chyb.A
11. Interference v lexikální jazykové rovině - česko-ruská paronymie. Rozbor chyb.A
12. Interference v lexikální jazykové rovině - synonymie. Rozbor chyb.A
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13. Interference v syntaxi. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- znalost podstaty a příčin vzniku mezijazykové interference u geneticky příbuzných jazyků a charakteristické projevy česko-ruské interference ve fonetice, morfologii,
syntaxi a zejména v lexiku.
- dovednost analyzovat rusko-české interferenční jevy v uvedených jazykových rovinách na konkrétním textovém materiálu,A
- rozvíjení komunikačních dovedností v ruštině, předcházení chybám a rovněž pro rozvíjení a zkvalitňování překladatelských dovedností.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALIMOV, V. V. Interferencija v perevode. Moskva, 2005.
• DVOŘÁČEK, J. Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny. Praha, 2002.
• ŠOURKOVÁ A., ZAJÍČKOVÁ, J. A KOL. Interference v ruské skladbě. Praha, 1968.
• VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha, 1985.
• VLČEK, J. Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka. Praha, 1986.
• VLČEK, J. Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko-české homonymie a paronymie. Praha, 1966.
• ZATOVKAŇUK, M. A KOL. Mezijazyková a vnitrojazyková interference. Praha, 1979.
• ZIMOVÁ, J. A KOL. Interference v ruském lexiku. Praha, 1967.
• ŽAŽA, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno, 1999.
• ŽURAVLJOV, A., ZACHAROV, S. Ložnyje druzja perevodčika s češskogo jazyka. Moskva, 1977.
Doporučená literatura:

• CSIRIKOVÁ, M., KONÍČKOVÁ, N. Zrádná slova v ruštině. Praha, 2015. ISBN 978-80-7335-405-3.
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KVV / 7PJM2 - 2018 : Moderní umělecká kultura v souvislostech

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Moderní umělecká kultura v souvislostech
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Písemná zkouška: teoretická část: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; praktická část: dovednostní test
ověřující interpretační dovednosti; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Esej: text představující osobní pokus studentů myšlenkově prozkoumat některý ze zadaných problémů. A
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o zásadní proměně, jíž moderní umělecká kultura procházela od závěru 19. století do konce 20.
století. Studenti získají představu o radikálním přehodnocování tradičních výrazových prostředků výtvarného umění, související změně kulturní úlohy a společenského
postavení umělce a filosofických a estetických jevech, které tyto proměny provázely; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci
výtvarných děl z tohoto období.A
A

Obsah:
1. Kulturní, společenská a umělecká proměna evropské civilizace od sklonku 19. století do počátku 20. století. Symbolismus, secese, impresionismus, postimpresionisté.
A
2. Fauvismus a expresionismus. A
3. Kubismus a orfismus, futurismus a vorticismus.A
4. Suprematismus a konstruktivismus, neoplasticismus.A
5. Bauhaus. Dadaismus, konkrétní umění, nová věcnost. A
6. Pařížská škola, surrealismus.A
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7. Kulturní, společenská a umělecká proměna evropské civilizace po roce 1945 (abstraktní expresionismus, akční malba, tašismus, informel).A
8. Op art, pop art, kinetické umění.A
9. Fluxus, hyperrealismus, minimalismus, konceptuální umění, land art.A
10. Akční umění, body art, performance. A
11. Arte povera, transavantgarda, neoexpresionsmus.A
12. Konec modernismu, výtvarný provoz, multikulturalismus, trh s uměním, aukční domy, institucionální rámce, sběratelé.A
13. Postmoderní výtvarná kultura, Young British Artists, postprodukce. A
A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- EsejA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- kulturních, společenských a estetických jevů, které na sklonku 19. století a počátku 20. století podnítily komplexní proměnu vizuální kultury;A
- významu uměleckých hnutí, která utvářela kulturní, umělecký a estetický kontext pro modernistické umění počátku 20. století (symbolismus, secese, impresionismus,
postimpresionisté);A
- estetiky a ideologie avantgardních hnutí a modernistických uměleckých tendencí počátku 20. století (fauvismus, expresionismus, kubismus a orfismus, futurismus a
vorticismus, suprematismus a konstruktivismus, dadaismus ad.);A
- významu avantgard a modernismu pro další vývoj výtvarného umění;A
- vztahů mezi avantgardním uměním a reflexí dobové kulturní a společenské situace v kritice a filosofii;A
- kulturních, společenských a estetických jevů, které v období po druhé světové válce až do konce 20. století určovaly komplexní proměnu vizuální kultury;A
- významu uměleckých hnutí, která utvářela kulturní, umělecký a estetický kontext v období a od konce druhé světové války do začátku nového milénia (abstraktní
expresionismus, akční malba, tašismus, informel, pop art, nová figurace, hyperrealismus, op art, kinetické umění, akční umění, Fluxus, minimal art, body art,
performance, conceptual art, Arte povera, Bad paiting, neoexpresionimus, italská transavantgarda, postmoderna, yBA, postprodukce);A
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- historické dynamiky kulturních procesů od roku 1945, vrcholících na konci 20. století postmoderní globální kulturou;A
- kulturně historického kontextu přechodu mezi modernismem a postmodernou;A
- vztahů mezi postmoderním uměním a reflexí dobové kulturní a společenské situace v kritice a filosofii.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- při interpretaci konkrétních výtvarných děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci;A
- srovnat svébytné výrazové prostředky a jejich používání představiteli jednotlivých avantgardních hnutí a objasnit jejich význam;A
- samostatně rozpoznat a zhodnotit vliv avantgardního, modernistického a postmoderního umění na pozdější vývoj výtvarné tvorby;A
- objasnit výsadní umělecké postavení, které estetika avantgard a modernismu dodnes zaujímá.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVES-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,
postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.

• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
• PELÁNOVÁ, ANITA. Výtvarné avantgardy 20. století. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-783-1.
• WHITFORD, F. Bauhaus. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-87705-34-6.
Rozšiřující literatura:

• APOLLINAIRE, GUILLAUME. O novém umění. Praha: Odeon, 1974.
• GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barristel & Principal, 2003. ISBN 80-86598-48-9.
• GUZIUR, J. Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos - Pohledy na kulturu v moderní době. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-23-9.
• KUNDERA, L. Dada. Praha : Jazzová sekce, 1983.
• MICHELI, M. Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.
Doporučená literatura:

• BAUDELAIRE, CH. Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968. ISBN 0-7012-0792-2.
• KANDINSKY, W. O duchovnosti v umění. Praha, 2009. ISBN 978-80-87256-08-4.
• KLEE, P. Kunst - lehre: Nauka umění. Praha: Togga., 2009. ISBN 978-80-87258-17-0.
• MONDRIAN, PIET. Lidem budoucnosti - Studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. ISBN 80-86138-31-3.
• WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Praha : Triáda, 2001. ISBN 80-8613-835-6.
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KVV / 7PMK1 - 2018 : Moderní umělecká kultura v souvislostech 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Moderní umělecká kultura v souvislostech 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: teoretická část: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; praktická část: dovednostní test
ověřující interpretační dovednosti; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o zásadní proměně, jíž moderní umělecká kultura procházela od závěru 19. století do čtyřicátých
let 20. století. Studenti získají představu o radikálním přehodnocování tradičních výrazových prostředků výtvarného umění, související změně kulturní úlohy a
společenského postavení umělce a filosofických a estetických jevech, které tyto proměny provázely; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné
interpretaci výtvarných děl z tohoto období.

Obsah:
1.- 2. Kulturní, společenská a umělecká proměna evropské civilizace od sklonku 19. století do počátku 20. století. Symbolismus, secese, impresionismus,
postimpresionisté. A
3.- 4. Fauvismus a expresionismus. A
5.- 6. Kubismus a orfismus, futurismus a vorticismus.A
7.- 8. Suprematismus a konstruktivismus, neoplasticismus.A
9.- 10. Bauhaus.A
11.- 12. Dadaismus, konkrétní umění, nová věcnost. A
13. Pařížská škola, surrealismus. A
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Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- kulturních, společenských a estetických jevů, které na sklonku 19. století a počátku 20. století podnítily komplexní proměnu vizuální kultury;A
- významu uměleckých hnutí, která utvářela kulturní, umělecký a estetický kontext pro modernistické umění počátku 20. století (symbolismus, secese, impresionismus,
postimpresionisté);A
- estetiky a ideologie avantgardních hnutí a modernistických uměleckých tendencí počátku 20. století (fauvismus, expresionismus, kubismus a orfismus, futurismus a
vorticismus, suprematismus a konstruktivismus, dadaismus ad.);A
- významu avantgard a modernismu pro další vývoj výtvarného umění;A
- vztahů mezi avantgardním uměním a reflexí dobové kulturní a společenské situace v kritice a filosofii.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- při interpretaci konkrétních výtvarných děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci;A
- srovnat svébytné výrazové prostředky a jejich používání představiteli jednotlivých avantgardních hnutí a objasnit jejich význam;A
- samostatně rozpoznat a zhodnotit vliv avantgardního a modernistického umění na pozdější vývoj výtvarné tvorby;A
- objasnit výsadní umělecké postavení, které estetika avantgard a modernismu dodnes zaujímá.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CLARK, TJ. Farewell to an Idea - Episodes from a History of Modernism. New Haven a London: Yale UP, 2001. ISBN 0-300-08910-4.
• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVES-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,

postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.
• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
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• PELÁNOVÁ, ANITA. Výtvarné avantgardy 20. století. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-783-1.
• WHITFORD, F. Bauhaus. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-87705-34-6.
Rozšiřující literatura:

• APOLLINAIRE, G. O novém umění. Praha: Odeon, 1974.
• DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha, 1964.
• GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barristel & Principal, 2003. ISBN 80-86598-48-9.
• GUZIUR, J. Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos - Pohledy na kulturu v moderní době. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-23-9.
• KUNDERA, L. DADA. Praha: Jazz petit, 1983.
Doporučená literatura:

• BAUDELAIRE, CH. Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968. ISBN 0-7012-0792-2.
• KANDINSKY, W. O duchovnosti v umění. Praha, 2009. ISBN 978-80-87256-08-4.
• KLEE, P. Kunst - lehre: Nauka umění. Praha: Togga., 2009. ISBN 978-80-87258-17-0.
• MONDRIAN, PIET. Lidem budoucnosti - Studie k neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002. ISBN 80-86138-31-3.
• WORRINGER, W. Abstrakce a vcítění. Příspěvek k psychologii stylu. Praha, 2001. ISBN 80-86138-35-6.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Moderní umělecká kultura v souvislostech 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Písemná zkouška: teoretická část: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; praktická část: dovednostní test
ověřující interpretační dovednosti; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu.
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o proměnách, jimiž moderní umělecká kultura procházela od konce druhé světové války do konce
20. století. Studenti získají představu o transformaci modernistických výrazových prostředků výtvarného umění, o jevech formujících tuto změnu i o fenoménech
filozoficky a esteticky signifikantních pro postmoderní diskurz a praxi; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci výtvarných děl z
tohoto období.

Obsah:
1.- 2. Kulturní, společenská a umělecká proměna evropské civilizace po roce 1945 (abstraktní expresionismus, akční malba, tašismus, informel).A
3.- 4. Op art, pop art, kinetické umění.A
5.- 6. Fluxus, hyperrealismus, minimalismus, konceptuální umění, land art.A
7.- 8. Akční umění, body art, performance.A
9.- 10. Arte povera, transavantgarda, neoexpresionsmus.A
11.- 12. Konec modernismu, výtvarný provoz, multikulturalismus, trh s uměním, aukční domy, institucionální rámce, sběratelé.A
13. Postmoderní výtvarná kultura, Young British Artists, postprodukce. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
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- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- kulturních, společenských a estetických jevů, které v období po druhé světové válce až do konce 20. století určovaly komplexní proměnu vizuální kultury;A
- významu uměleckých hnutí, která utvářela kulturní, umělecký a estetický kontext v období a od konce druhé světové války do začátku nového milénia (abstraktní
expresionismus, akční malba, tašismus, informel, pop art, nová figurace, hyperrealismus, op art, kinetické umění, akční umění, Fluxus, minimal art, body art,
performance, conceptual art, Arte povera, Bad paiting, neoexpresionimus, italská transavantgarda, postmoderna, yBA, postprodukce);A
- historické dynamiky kulturních procesů od roku 1945, vrcholících na konci 20. století postmoderní globální kulturou;A
- kulturně historického kontextu přechodu mezi modernismem a postmodernou;A
- vztahů mezi postmoderním uměním a reflexí dobové kulturní a společenské situace v kritice a filosofii.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- při interpretaci konkrétních výtvarných děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci;A
- srovnat svébytné výrazové prostředky a jejich používání představiteli jednotlivých směrů a hnutí výtvarné kultury předmětného historického období a objasnit jejich
význam;A
- samostatně rozpoznat a zhodnotit vliv postmoderního umění na pozdější vývoj výtvarné tvorby;A
- objasnit umělecké postavení, které estetika postmoderny dodnes zaujímá.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha: Academia, 2005. ISBN
80-200-1390-3.

• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha: Academia, 2007. ISBN
978-80-200-1487-X.

• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVES-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,
postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.
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• GABLIKOVÁ, S. Selhala moderna?. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-85885-20-4.
• RUHRBERG, KARL, WALTHER, INGO F., ED. Umění 20. století: [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie]. Praha: Slovart, 2011. ISBN

978-80-7391-572-8.
• ŠEVČÍK, JIŘÍ A EDITH JEŘÁBKOVÁ (ED.). Mezi první a druhou moderností 1985-2012. Praha: VVP AVU, 2011. ISBN 978-80-87108-29-1.
Rozšiřující literatura:

• GUZIUR, J. Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos - Pohledy na kulturu v moderní době. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-23-9.
• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
• JUDT, TONY A TIMOTHY SNYDER. Intelektuál ve dvacátém století: rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem. Praha: Prostor, 2013. ISBN

978-80-7260-289-6.
• PETŘÍČEK, MIROSLAV. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Praha, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
• TŘEŠTÍK, MICHAEL. Umění sbírat umění. Praha: Gasset, 2013. ISBN 978-80-87079-30-0.
Doporučená literatura:

• GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno: Barristel & Principal, 2003. ISBN 80-86598-48-9.
• MIKŠ, F. Gombrich - Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. Brno, 2010.
• PELÁNOVÁ, ANITA. Výtvarné avantgardy 20. století. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-783-1.
• REZEK, PETR. Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let. Praha: Jan Placák - Ztichlá klika, 2010. ISBN 978-80-903898-5-4.
• THOMPSON, DON. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů: prapodivné zákony ekonomiky současného umění a aukčních domů. Zlín, 2010. ISBN

978-80-87162-58-3.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Neuroetika
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Od studentů i studentek se očekává aktivní účast na výuce s maximálně 20% absencí. Zápočet bude udělen za vypracování semestrální práce v rozsahu pěti stran na
předem domluvené téma a její následnou ústní prezentaci.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Neuroetika je nově se rodící integrativní disciplína, která stojí na dvou pilířích: deskriptivním a preskriptivním. V deskriptivní části jde o hledání neuronálních základů
a mechanismů morálního chování, v části preskriptivní jsou pak reflektována morální dilemata provázející praxi neurověd. Cílem kurzu je seznámit posluchače s
klíčovými problémy v obou těchto oblastech.A
A

Obsah:
1. Co je neuroetika?A
2. Neuronální základy morálkyA
3. Neurobiologie emocíA
4. Biologická podmíněnost chováníA
5. Neurobiologie svobody vůleA
6. Evoluce morálního chováníA
7. NeuromanipulaceA
8. Forenzní neurovědaA
9. Etické problémy klinické neurovědyA
10.Mozková smrtA
A
A
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A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
- IIA13 - Případová studie / kazuistika

Výsledky učení:
Studenti i studentky umí kvalifikovaně zaměřovat a pojmenovávat etické problémy a konflikty související s novodobou vědou a technikou, efektivně o nich diskutovat
pomocí odborné terminologie. Znají morální dilemata provázející výzkumnou praxi v mnoha vědních oborech.
Díky poznatkům, které si posluchači i posluchačky osvojili, mají větší etickou citlivost při posuzování a hodnocení konkrétních etických konfliktů, které dokáží
identifikovat jak v praxi vědecké tak i praxi občanské.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ILLES, J. (ED.). Neuroethics. Oxfrod: Oxford University Press, 2006.
• LEVY, N. Neuroethics. Challenges for the 21st Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
• MARCUS, S., J. (ED.). Neuroethics, Mapping The Field. San Francisco: Dana Press, 2002.
Rozšiřující literatura:

• ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
• GOLDBERG, E. Jak nás mozek civilizuje. Praha: Karolinum, 2004.
• GREENHALG., T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada. Praha, 2003.
• KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Praha : Portál, 2000.
• PETR, J. Klonování. Naděje, nebo hrozba? Paseka. Praha, 2003.
Doporučená literatura:

• BRIGGLE, A.; MITCHAM, C. Ethics and science. An Introduction. Cambridge University Press, 2012.
• D´ANGELO, J. Ethics in science. Ethical misconduct in scientific research. CRC Press, 2012.
• DRESCHER, G. L. Good and real : Demystifying paradoxes from physics to ethics. MIT Press. 2006. ISBN 0-262-04233-9.
• DROZENOVÁ, W. ET AL. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010.
• ISRAEL, M., HAY, I. Research ethics for social sciences. Sage. London, 2006. ISBN 1-4129-0390-4.
• KITCHER, P. Science, truth and democracy. Oxford University Press. Oxford, 2001. ISBN 0-19-514583-6.
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• LACEY, H. Is science value free? Values and scientific understanding. Routledge. New York, 1999. ISBN 0-415-20820-3.
• MORIN, E. Věda a svědomí. Atlantis. Brno, 1995.
• ONDOK, J. P. Bioetika. Trinitas. Svitavy, 1999.
• SALOMON, J. J. Technologický úděl. Filosofia. Praha, 1997.
• SARKAR, S., PFEIFFER, J. (EDS.). Philosophy of Science. An encyclopedia. Routledge. New York, 2006. ISBN 0-415-93927-5.
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KPD / 1OBDI - 2018 : Obecná didaktika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Obecná didaktika
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student se aktivně účastní seminářů.A
a) student v průběhu semestru vypracuje analýzy vyučovacích hodin na základě vlastního pozorování ve výuce na základní nebo střední škole a na základě prostudování
příslušného tématu podle zadání úkolu.A
b) student zpracuje seminární práci řešící konkrétní didaktický problém na základě prostudování (nejméně) dvou odborných monografií a jejich recenzí.A
c) předpokladem připuštění ke zkoušce je absolvování vědomostního testu (úspěšnost 70 %).A
Pokud student splní výše uvedené požadavky, získá 30 bodů. A
d) u ústní zkoušky student prokáže znalost teoretických základů obecné didaktiky a schopnost reflexe dané problematiky: 0-70 bodů.A
A
IC11 - aktivita ve výuce student se aktivně účastní seminářů, diskutuje k problematice, přináší nové nápadyA
IC8 - didaktický test (min. 70% úspěšnost)A
IIA1 - protokol/zpráva z praxe (odevzdání a akceptace všech vyhotovených produktů v rámci zadání)A
IIB14 - analýza didaktického problému na základě studia nejméně dvou monografií spojená s recenzní činností dílaA
IC6 - ústní zkouška (klasifikační stupeň A-F).A
A
Pokud student náležitě splní všechny písemné požadavky, může přistoupit k ústní zkoušce:A
alespoň 80% aktivní účast na seminářích = 10 bodů (diskuse, reflexe, sebereflexe), akceptace a kvalitní zpracování protokolů z hospitací = 25 bodů, analýza didaktického
problému = 15 bodů, písemný didaktický test = 25 bodů. A
Podmínkou přistoupení k ústní zkoušce je splnění min. hranice ve všech oblastech (ústní zkouška = 25 bodů). A
Výsledný počet bodů se převede na klasifikační stupeň podle platné směrnice rektora OU.A
91 - 100 bodů: A A
81 - 90 bodů: BA
71 - 80 bodů: C A
61 - 70 bodů: DA
51 - 60 bodů: EA
0 - 50 bodů: FA
A
Garant předmětu prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
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Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (100%)
Cvičící : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (25%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (25%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (25%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (25%)
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (25%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (25%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (25%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (25%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Didaktika je klíčovou disciplínou učitelského vzdělávání, která poskytuje teoretický základ pro pochopení reality ve školské praxi, nabízí vysvětlení, zdůvodnění a
zároveň konkrétní podněty a praktické rady. Cílem předmětu je tedy poskytnout základ, na kterém bude učitel stavět svá rozhodnutí ve výuce. A
Předmět je koncipován tak, aby došlo k propojení teoretických poznatků získaných při přednáškách a diskutovaných v seminářích s pozorováním vyučovacích hodin na
školách. Student získá dovednost aplikovat teoretické poznatky na pozorovaných vyučovacích hodinách - konkrétně by si měl osvojit dovednost formulovat cíle výuky a
didakticky analyzovat učivo pro přípravu výuky, měl by umět posoudit přednosti a nevýhody vyučovacích metod, forem motivace žáků, metod hodnocení a organizačních
forem a typů zadávaných učebních úloh. Dílčím cílem je vytvořit rámec pro inovaci a projektování výuky v souladu s konstruktivistickými principy vyučování a učení se.
A
A

Obsah:
1. Didaktika - předmět, význam pro učitele; základní didaktické kategorie a jejich vzájemné vztahy. Klasifikace teorií vzdělávání - akademické teorie, kognitivně
psychologické, technologické a sociokognitivní teorie, spiritualistické a personalistické teorie, sociální teorie. Konstruktivismus v současné didaktice.A
2. Cíle výuky - funkční formulace cílů, kategorie výukových cílů (kognitivní, afektivní a psychomotorické); taxonomie kognitivních cílů (B. S. Bloom revize); učební úlohy
a jejich klasifikace.A
3. Vyučovací metody - klasifikace, kritéria pro výběr. Metody podle charakteru poznávací činnosti žáka. Aktivizující vyučovací metody; problémové vyučování; projektové
vyučování. Učební styly žáků a přístupy žáků k učení.A
4. Motivace ve výuce - základní formy motivace k činnosti ve výuce - incentivy, využívání vnitřní motivace k učení. Teorie motivace (teorie cílové motivace, teorie X a Y,
teorie atribuce, teorie hierarchie potřeb).A
5. Hodnocení ve výuce. Pedagogická a didaktická diagnostika. Význam a funkce hodnocení; formy hodnocení; metody hodnocení. Ústní a písemné zkoušení, vlastnosti
didaktických testů, hodnocení tvořivých produktů.A
6. Tvořivost ve výuce - podstata tvořivé činnosti, stadia tvůrčího postupu, pomoc učitele v jednotlivých stadiích; podmínky pro rozvoj tvořivosti ve výuce, bariéry
tvořivosti.A
7. Organizační formy výuky podle převažujícího typu interakce. Důsledky hromadné výuky, možnosti využití skupinového vyučování, přednosti a nedostatky
individuální výuky, týmové vyučování.A
8. Příprava učitele na výuku. Didaktická analýza učiva - charakteristika jejích jednotlivých fází.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
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- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIB14 - Recenze / posudek

Výsledky učení:
- teoretického zázemí didaktických pojmů, paradigmat a konceptů;A
- základních principů projektování výuky;A
- formulace výukových cílů, učebních úloh;A
- repertoáru organizačních forem výuky vedoucích k aktivizaci žáků;A
- klasifikaci a užití metod výuky s akcentem na metody aktivizující a strategie podporující tvořivé myšlení žáků;A
- podmínek výukového procesu, klimatu a atmosféry třídy;A
- způsobů motivace žáků ve výuce a všeobecné podpory učení;A
- strategií výuky a přístupů k učení žáků.A
- odborně analyzovat a kriticky posoudit pozorované jevy z hospitované výuky;A
- diskutovat sledované didaktické jevy se zřetelem k tematickému zaměření hospitace;A
- analýzu sledovaných didaktických jevů precizovat v rámci zprávy/protokolu z praxe;A
- stanovit cíle výukové jednotky i cíle tématu;A
- přizpůsobit výukové metody, organizační formy a materiální prostředky výukovým cílům;A
- modifikovat obsahovou náplň dle specifik předmětu;A
- dynamizovat výukové aktivity;A
- reflektovat příklady dobré praxe;A
- promýšlet a naplánovat vlastní výuku.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, J., JANÍK, T. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PedF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha. Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2857-5.
• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
• MALACH, J. Základy didaktiky. Ostrava: OU, 2003. ISBN 8070422661.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 978-80-7315-092-1.
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• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Učitel a rodič. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4640-1.
• ČECHOVÁ, V. Psychologie a pedagogika. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-028-6.
• ČERVENKOVÁ I. Výukové metody a organizace vyučování. Ostrava: PdF OU, 2012. ISBN 978-80-7464-238-8.
• FENSTERMACHER, G., SOLTIS, J. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-736-7471-7.
• GROMNICA, R. Kapitoly z pedagogiky pro střední školy. Ostrava: Montanex, 2010. ISBN 978-80-722-5326-5.
• JUKLOVÁ, K. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Praha: Gaudeamus, 2013. ISBN 9788074352669.
• KOLÁŘ, Z. ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.
• KOLÁŘ, Z. ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1541-4.
• MUSIL, R. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
• STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E. Pedagogika pro SŠ. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
• TVRZOVÁ, I., KOLÁŘ, Z. A KOL. Základní učebnice pedagogiky. Praha : Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5039-2.
• VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Oborová didaktika 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných vAprůběhu semestru. A
Požadavky, body:A
čtyři praktické mikrovýstupy: hodnocení jednoho výstupu 0-15 bodů, celkem 60 bodů.A
aktivní docházka 80% z realizované výuky 40 bodů.A
100-51 bodů započtenoA
50-0 bodů nezapočtenoA
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Didaktika tělesné výchovy je profilující předmět přípravy učitelů tělesné výchovy s významnou integrující funkcí. Student prokáže znalost významu a cílů školní
tělesné výchovy v České republice, v Evropě aAveAsvětě. Umí charakterizovat význam tělesné výchovy aAsportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost
aAregeneraci. Rozumí zvýšené výchovné odpovědnosti učitele tělesné výchovy. Dokáže definovat základní podmínky bezpečnosti ve výuce školní tělesné výchovy. A

Obsah:
PřednáškyA
1. Úvod do předmětu.A
2. Základní formy organizační a didaktické. A
3. Struktura základní organizační formy výuky tělesné výchovy.A
3. Základní didaktické postupy.A
5. Metody nácviku motorických dovedností.A
6. Základy rozvoje zdravotně orientované zdatnosti.A
7. Uplatnění základních didaktických řídících stylů v různých organizačních formách tělesné výchovy.A
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8. Osnování učiva. Učební osnovy. Plán tematického celku učiva.A
9. Aplikovaná tělesná výchova, integrace dětí s hendikepy.A
10-13. Bezpečnost ve výuce atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání.A
Semináře:A
1. Úvod do systému práce na semináři, cíle, úkoly, pokyny ke zpracování seminárních úkolů, mikrovýstupů.A
2.-12.Praktické mikrovýstupy posluchačů na zvolené téma. Témata budou upřesněna na 1. semináři.A
Volba ze základních tematických celků učiva atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání.A
13. Závěrečné hodnocení.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student zná pravidla bezpečnosti při výuce tělesné výchovy, správnou odbornou terminologie, názvosloví v českém i anglickém jazyce. A
Student zná metodiky nácviku základních pohybových dovedností z oblasti tematických celků učiva atletiky, gymnastiky, sportovních a pohybových her, plavání.A
Student umí plánovat, organizovat a tvůrčím způsobem vést část vyučovací jednotky.A
Student umí vybrat vhodné učivo z oblasti tematických celků atletiky, gymnastiky, sportovních her, pohybových her a plavání pro danou věkovou kategorii, realizovat
nácvik, výcvik s využitím z odborných českých i cizojazyčných zdrojů.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN
978-80-7290-005-6.

• FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum., 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.
• KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., & NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou. Praha: Portál, 2003.
• MOSSTON, M. & ASHWORTH, S. Teaching Physical Education. New York: Sra Ashworth, 2010.
• PĚTIVLAS, T. & ŠAMŠULA, J. Didaktika basketbalu a volejbalu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. ISBN 978-80-210-7312-8.
Rozšiřující literatura:

• KLIMTOVÁ H. Základy sportovních her pro učitele 1. stupně základní školy. Brno: Tribun s. r. o., 2015. ISBN 978-80-263-0899-7.
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• MIKLÁNKOVÁ, L. Základy gymnastiky. Olomouc: Hanex, 2014. ISBN 978-80-244-3639-5.
• PERIČ, T. ET. AL. Sportovní příprava dětí 2. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012.
• VÁLKOVÁ, H. Atletika je i hra. Olomouc, HANEX, 1992. ISBN 80-900925-3-5.
• VELENSKÝ, M. ET. AL. Průpravné hry. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0970-3.
Doporučená literatura:

• ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE. Krok za krokem basketbalem. Praha: ČBF, 2015.
• ČESKÁ FLORBALOVÁ UNIE. Pravidla florbalu a jejich výklad. Praha: ČFU, 2017.
• ČESKÁ HÁZENKÁŘSKÁ FEDERACE. Hrajte miniházenou. Pravidla, školní liga miniházené. Praha: ČHF, 2017.
• KYSEL, J. Florbal. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3615-0.
• SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc: Hanex., 1993. ISBN 80-900925-5-1.
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Název studijního předmětu Památková edukace a komunikace
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na výuce a realizace zadaného projektového úkolu v praxi (edukační program, komentovaná prohlídka, e-learning atd.). Významnou součástí výuky je
samostudium (projektová výuka).
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozšíření oborových psychodidaktických, ontodidaktických, praktických i teoretických znalostí a dovedností studentů (podmiňujících jejich odbornou
způsobilost k vyučování dějin výtvarné kultury na střední škole) o oblast regionálního specifika - průmyslového dědictví. Předmět má upevnit profesní předpoklady
budoucích učitelů k profesnímu myšlení nad možnostmi a potřebami kulturně-poznávacích obsahů, které průmyslové dědictví žákům středních škol nabízí. Náplň
předmětu rozvíjí způsobilost budoucích učitelů k přípravě podnětného zážitkového prostředí žáků v prostředí technických památek včetně zázemí (technologie, strojní
vybavení a zařízení, umělecká díla atd.) jako edukačního média. Studenti se seznámí také s diferenciací průmyslových objektů podle současného využití (funkční nebo
opuštěný průmyslový objekt, kulturní památka s původním nebo novým využitím, instalovaný objekt, průmyslový areál s muzejní expozicí nebo zachováním podle teorie
posledního pracovního dne, muzeum zaměřené na prezentaci vývoje techniky). Součástí výuky je exkurze na vybraný zpřístupněný průmyslový objekt.

Obsah:
1. Úvod - technické památky jako součást výtvarné kultury: terminologie, typologie, legislativa, historické přístupy, příklady průmyslového dědictví v regionu a vztah
průmyslového dědictví k vzdělávacím cílům dějin výtvarné kultury. A
A
2. Znalost informačních zdrojů se zaměřením na edukaci v prostředí technických památek: muzea lidových řemesel (výrobní objekty), technická a průmyslová muzea,
zpřístupněné technické památky, sbírkové předměty, databáze průmyslového dědictví.A
A
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3. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické otázky provázejících poznávání výtvarné
umělecké tvorby a jejích dějin s důrazem jejich prostorové formy napříč dějinami výtvarného umění. Strategie přípravy poznávacích a tvůrčích činností dětí ve školním
prostředí i v prostředí průmyslového dědictví.A
A
4. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické otázky provázejících poznávání výtvarné
umělecké tvorby a jejího historického vývoje na příkladech z oblasti průmyslového dědictví (historická plánová dokumentace, sbírkové předměty, průmyslový design,
obrazy "průmyslu")A
A
5. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarné kultury prostřednictvím dějin techniky a výroby ve středověku.A
A
6. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarné kultury prostřednictvím dějin techniky a výroby v novověku.A
A
7. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarné kultury prostřednictvím průmyslového dědictví na přelomu 18. a 19. století.A
A
8. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarné kultury prostřednictvím průmyslového dědictví na přelomu 19. a 20. století.A
A
9. Průmysl a umění - příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících komunikaci žáka s uměleckým dílem.A
A
10.- 12. Autenticita ve vzdělávacím procesu pojetí autenticity v průmyslovém dědictví, příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace v prostředí průmyslového
dědictví.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- F6 - ExkurzeA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student zná:A
- odbornou terminologii užívanou v péči o průmyslové dědictví, A
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- principy přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků prostřednictvím průmyslového dědictví, A
- principy projektování vzdělávacího prostředí a vzdělávacích situací,A
- teoretické informační zdroje z oblasti průmyslového dědictví.A
Student dovede:A
- vysvětlit obsahy teoretického zázemí odborné přípravy, realizace a reflexe vzdělávacích situací s využitím průmyslového dědictví,A
- obhájit integritu cílů obsahů poznávacích a tvůrčích činností žáků, zná principy přípravy, realizace a reflexe expresivní tvorby žáků, rozvoje jejich tvůrčích A
- vysvětlit a uplatnit principy přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků na střední škole s využitím průmyslového dědictví,A
- obhájit a uplatnit principy, charakteristiky a specifika transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Dějiny výtvarné kultury za využití
průmyslového dědictví. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BOBEK, KAREL. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2011. ISBN 978-80-87104-86-6.
• BOROVCOVÁ, ALENA. Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče. Zprávy památkové péče, 64(4). s. 338-340,

2004.
• FRAGNER, BENJAMIN A VLADISLAVA VALCHÁŘOVÁ. Industriální topografie - architektura konverzí: Česká republika 2005-2015 = Industrial topography

- the architecture of conversion : Czech Republic 2005-2015. V Praze: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, c2014. ISBN
978-80-01-05592-2.

• HANA HAVLŮJOVÁ, MARTINA INDROVÁ, KATEŘINA CHARVÁTOVÁ, PETR HUDEC, PETR HAVRLANT, KVĚTA JORDÁNOVÁ, PETR SVOBODA,
EVA NEPRAŠOVÁ, ANNA SVOBODOVÁ, DAGMAR WIZOVSKÁ, TOMÁŠ WIZOVSKÝ, LIBOR KARÁSEK A NADĚŽDA REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ.
Interaktivní odborná mapa edukačních programů na památkových objektech v České republice. online, 2015. ISBN bez ISBN.

• HAVLŮJOVÁ, HANA, PETR HUDEC A MARTINA INDROVÁ. Památky nás baví 1-5. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-905631-6-2.
• Charta průmyslového dědictví TICCIH. Praha: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2013. ISBN

978-80-01-05235-8.
Doporučená literatura:

• BRABCOVÁ, ALEXANDRA. . Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Juko, 2003. ISBN 80-86213-28-5.
• SLAVÍK, J. CHRZ, V., ŠTECH, S. ET. Tvorba jako způsob poznání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978 -8-246-2335-1.
• ŠOBÁŇOVÁ .P., JOHMOVÁ - ČAPKOVÁ, M. Plánování edukačních aktivit v muzeu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4626-4.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Pedagogická psychologie
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Písemná zkouška: bude vykonána písemně v rozsahu obsahu předmětu, přičemž bude hodnocena dle standardního klíče s přidělením hodnocení A-E v případě, že
znalosti odpovídají minimálním standardům. V případě, že toto student nesplní, je hodnocen známkou F. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je splnění následujících
podmínek. A
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci, apod.): minimálně 80% docházka, aktivní zapojení se do seminářů v rámci diskuze, nebo společné práce. A
Seminární práce/referát: student vypracuje seminární práci v rozsahu a dle tématu předem schváleného vyučujícím, které je ve shodě s obsahem předmětu. A
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Přednášející : PhDr. Jan Svoboda (100%)
Vede seminář : PhDr. Jan Svoboda (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem výuky předmětu je upozornit studující na rizika spojená s neznalostí zákonitostí, která dlouhodobě sleduje pedagogická psychologie, stejně jako předat schopnost
v základních schématech řešit výchovné problémy v současné základní škole (ztráta motivace žáků, individuální agrese, šikana, despekt k vyučujícím, pokles schopnosti
komunikovat, spolupracovat a další)

Obsah:
1. Specifika věku, vývojové úkoly věku a důsledky v reagování, chování.A
2. Základní sociální potřeby a projevy v chování jednání při jejich nedosycenostiA
3. Kořeny závislostí a možnosti jejich korekce v základní a střední škole.A
4. Tvorba osobního příběhu žáka, studenta, jeho deskripce vyučujícím.A
5. Aktuální vzory a životní styly mládeže.A
6. Vedení dialogu s verbálně agresivním žákem, rodičem.A
7. Motivace nemotivovaného studenta, žáka.A
8. Možnosti zjišťování vztahu k vyučovanému předmětu a možnosti korekce.A
9. Možnosti zjišťování negativních jevů a práce s konkretizovanými jedinci.A
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10. Tvorba pravidel mezi učitelem a žáky v konkrétní školní třídě.A
11. Limity a sankce - vyšetřování a důsledky při individuálním selhávání, při práci s kolektivem třídy.A
12. Řešení krizových situací.A
13. Deformace způsobované učitelským povoláním a jejich korekce. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- jednotlivých druhů negativních jevů u dětíA
- popisu aktuálních společenských vzorů a životních stylů mládeže A
- zná teoretická východiska pro stanovení vývojových úkolů příslušných danému věkuA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- analyzovat vzniklé situaceA
- orientovat se v zátěžových situacích a zvládat jejich tlakA
- provádět deskripce stereotypů, jejichž důsledkem je závadové chováníA
- rozvíjet schopnosti uchopovat a reflektovat své vlastní chování a jednáníA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
• HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Portál, 2009.
• HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2006.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
• VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, 2001. ISBN 80-7184-488-8.
Rozšiřující literatura:

• FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997.
• LEVINE, A.P. Trauma a paměť těla. Maitrea, 2016.
• SVOBODA, J. Poradenský dialog. Triton, 2012.
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• SVOBODA, J., NĚMCOVÁ, L. Krizové situace výchova a výuky. Praha: Triton, 2015.
Doporučená literatura:

• KUSÁK, P., DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie, Část A a B. Olomouc : PdF UP, 1999.
• PROVAZNÍK, K. Hygiena školní práce. Praha : Avicenum, 1991.
• ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004.
• SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Plošné výtvarné formy - kresba, malba
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je umožnit studentům zúročit dříve získané teoretické znalosti a praktické dovednosti v plošných výtvarných formách (kresba a malba). Studenti mají
příležitost získat dovednost syntetizovat znalosti dějin umění a vizuální kultury, osvojené uměleckořemeslné dovednosti a výtvarné myšlení, aby byli schopni koncipovat
a vytvořit autorský umělecký artefakt. A
Studenti rovněž kultivují dovednost přemýšlet o tradičních výtvarných médiích (malbě a kresbě) v současných kontextech (technologických, kulturních a společenských,
pedagogických) a tvůrčím způsobem využívat interakce tradičních médií a nejnovějších technologií.

Obsah:
1.- 2. Plánování vlastních tvůrčích projektů: od obsahu přes technologické postupy až po finální realizaci. Příprava plátna a jiných malířských podkladů. A
3.- 4. V průběhu celého semestru budou probíhat průběžné individuální i skupinové debaty týkající se dílčích úspěchů i neúspěchů.A
5.- 7. Praktické poznání výtvarného provozu (návštěva galerií, příprava výstav).A
7.- 14. Samostatná výtvarná tvorba s pravidelnou individuální konzultací ve školním ateliéru. Plnění domácích zadání.A
A
Studijní pomůcky: A
Bavlněné nebo lněné malířské plátno, napínací rámy, deskové podklady pro malbu, set akrylových nebo olejových barev, kreslířské potřeby.

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
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- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- Orientace v dějinách umění a na současné výtvarné scéně ať už mezinárodní nebo místní. A
- Dílčí praktické povědomí o současném výtvarném provozu. A
- Student chápe návaznosti kresby a malby na současnou vizuální kulturu a jejich vzájemnou propojenost a součinnost.A
- Student prokáže znalost významu koexistence nejnovějších médií s tradiční malbou.A
- Student rozumí praktickému použití tradičních analogových disciplín (kresba a malba) v digitálním prostředí, dokáže přemostit starší "analogové" s novým
"digitálním".
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- Student dokáže samostatně vizuálně myslet a řešit autorské výtvarné projekty na základě dříve získaných řemeslných základů.A
- Osvojení mezioborového způsobu přemýšlení při samostatné tvůrčí činnosti.A
- Schopnost abstrahovat zadané či zvolené téma, posouvat ho obsahově i formálně. A
- Student prokáže schopnost individuálního tvůrčího nasazení, je schopen přizpůsobit výtvarnou formu své osobnosti: z řemeslníka se stává umělcem.A
- Student dokáže odpovědně a odborně prezentovat své dílo, prokazuje orientaci v daném oboru, je schopen vlastní práci zařadit do kontextu současného výtvarného dění
i dějin umění.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha: Academia, 2005. ISBN
80-200-1390-3.

• GODFREY, TONY. Painting today. London: Phaidon, 2009. ISBN 978-0-7148-4631-6.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

288

B-III - Charakteristika studijního předmětu
• GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 1995. ISBN 80-204-0685-9.
• LOSOS, L. Techniky malby. Praha : Aventinum, 1994. ISBN 80-85277-03-4.
• LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.
• TEISSIG, K. Technika kresby. Praha : Aventinum, 1999. ISBN 80-85277-49-2.
Rozšiřující literatura:

• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
Doporučená literatura:

• BARTHES, ROLAND. Smrt autora. Aluze, 2006.
• BISHOP, CLAIRE. Řízení reality -Spolupráce a participace v současném umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště

Akademie výtvarných umění, 2007.
• GROYS, BORIS. Umění ve věku biopolitiky - Od uměleckého díla k dokumentaci umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné

pracoviště Akademie výtvarných umění, 2008.
• KUHN, HERMAN. Terminal Dates for Paintings from Pigment Analysis. Application for Science Examination of Works of Art. Boston: Museum of Fine Arts, 1973.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Výtvarná výchova - cíle výzkumu v minulosti a dnes. In: Kvalita ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012.
• ZÁLEŠÁK, JAN. Kritické umění a kurátorství v nejisté době. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných

umění v Praze, 2010.
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Název studijního předmětu Plošné výtvarné formy - kresba, malba
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je umožnit studentům zúročit dříve získané teoretické znalosti a praktické dovednosti v plošných výtvarných formách (kresba a malba). Studenti mají
příležitost získat dovednost syntetizovat znalosti dějin umění a vizuální kultury, osvojené uměleckořemeslné dovednosti a výtvarné myšlení, aby byli schopni koncipovat
a vytvořit autorský umělecký artefakt.

Obsah:
1.- 2. Plánování vlastních tvůrčích projektů: od obsahu přes technologické postupy až po finální realizaci. Příprava plátna a jiných malířských podkladů. A
3.- 4. V průběhu celého semestru budou probíhat průběžné individuální i skupinové debaty týkající se dílčích úspěchů i neúspěchů.A
5.- 7. Praktické poznání výtvarného provozu (návštěva galerií, příprava výstav).A
7.- 14. Samostatná výtvarná tvorba s pravidelnou individuální konzultací ve školním ateliéru. Plnění domácích zadání.A
A
Studijní pomůcky: A
Bavlněné nebo lněné malířské plátno, napínací rámy, deskové podklady pro malbu, set akrylových nebo olejových barev, kreslířské potřeby.

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
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- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- Orientace v dějinách umění a na současné výtvarné scéně - ať už mezinárodní nebo místní. A
- Dílčí praktické povědomí o současném výtvarném provozu. A
- Student chápe návaznosti kresby a malby na současnou vizuální kulturu a jejich vzájemnou propojenost a součinnost.A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- Student dokáže samostatně vizuálně myslet a řešit autorské výtvarné projekty na základě dříve získaných řemeslných základů.A
- Osvojení mezioborového způsobu přemýšlení při samostatné tvůrčí činnosti.A
- Schopnost abstrahovat zadané či zvolené téma, posouvat ho obsahově i formálně. A
- Student prokáže schopnost individuálního tvůrčího nasazení, je schopen přizpůsobit výtvarnou formu své osobnosti: z řemeslníka se stává umělcem.A
- Student dokáže odpovědně a odborně prezentovat své dílo, prokazuje orientaci v daném oboru, je schopen vlastní práci zařadit do kontextu současného výtvarného dění
i dějin umění.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha: Academia, 2005. ISBN
80-200-1390-3.

• GODFREY, TONY. Painting today. London: Phaidon, 2009. ISBN 978-0-7148-4631-6.
• GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 1995. ISBN 80-204-0685-9.
• LOSOS, L. Techniky malby. Praha : Aventinum, 1994. ISBN 80-85277-03-4.
• LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday ? Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.
• TEISSIG, K. Technika kresby. Praha : Aventinum, 1999. ISBN 80-85277-49-2.
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Rozšiřující literatura:

• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
Doporučená literatura:

• BARTHES, ROLAND. Smrt autora. Aluze, 2006.
• BISHOP, CLAIRE. Řízení reality -Spolupráce a participace v současném umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště

Akademie výtvarných umění, 2007.
• GROYS, BORIS. Umění ve věku biopolitiky - Od uměleckého díla k dokumentaci umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné

pracoviště Akademie výtvarných umění, 2008.
• KUHN, HERMAN. Terminal Dates for Paintings from Pigment Analysis. Application for Science Examination of Works of Art. Boston: Museum of Fine Arts, 1973.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Výtvarná výchova - cíle výzkumu v minulosti a dnes. In: Kvalita ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012.
• ZÁLEŠÁK, JAN. Kritické umění a kurátorství v nejisté době. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných

umění v Praze, 2010.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Praktická cvičení z francouzštiny 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student získá zápočet za aktivní účast ve cvičeních (min. 80%), vypracování všech zadaných písemných prací a úspěšné absolvování závěrečného semestrálního testu
(70% úspěšnost).
Garant předmětu Mgr. Geoffroy Yrieix Bletton
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Geoffroy Yrieix Bletton (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studenti si dále zdokonalují své jazykové znalosti a řečové dovednosti za pomocí navozování složitějších obecných i profesních situací. Pozornost je věnována vyváženě
písemnému i ústnímu projevu. Studenti jsou schopni orientovat se ve složitém textu, zachytit hlavní myšlenku i implicitní význam textu. Během organizovaných diskusí
se studenti dále učí logicky strukturovat svou výpověď a spontánně komunikovat. Jsou schopni jasně a detailně vyjádřit svůj názor na aktuální téma a opírají se při tom
o jednoznačné argumenty. Ve cvičeních jsou pro tyto účely využívány náročné všeobecné i odborné francouzské texty.

Obsah:
Symbol O označuje práci zaměřenou na kompetence porozumění a produkce v ústní formě.A
Symbol E označuje práci zaměřenou na kompetence porozumění a produkce v psané formě.A
A
1. Lire un texte complexe d'actualité: repérer les idées essentielles et les retranscrire.[E]A
2. Comprendre l'articulation essentielle d'un texte portant sur un sujet abstrait.[E]A
3. Evoquer un projet de travail en utilisant un vocabulaire technique précis dans son domaine.[O]A
4. Améliorer la spontanéité de sa prise de parole: techniques et vocabulaire.[O]A
5. Travailler son style a l'oral: le langage familier dans la conversation.[O]A
6. Travailler son style a l'oral: le langage soutenu dans une conversation ou un entretien.[O]A
7. Sujet d'actualité: présenter son opinion de maniere claire et détaillée.[O/E]A
8. Sujet d'actualité: défendre son opinion dans un groupe.[O]A
9. Soigner l'articulation de sa présentation: expressions de référence classiques.[O/E]A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

293

B-III - Charakteristika studijního předmětu
10. Suivre un journal télévisé et en rapporter les étapes principales.[O/E]A
11. Construire une présentation articulée sur un sujet abstrait.[O/E]A
12. Apprendre a faire des compte-rendus simples de textes articulés 1: repérer le plan du texte.[E]A
13. Apprendre a faire des compte-rendus simples de textes articulés 1: quelques techniques essentielles de rédaction ou de présentation a l'oral.[O/E]A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Po absolvování kurzu je student schopen argumentovat a diskutovat na různá témata, vyjádřit svůj názor, obhájit ho a reagovat na názory ostatních. Umí sestavit
jasnou, strukturovanou a detailní prezentaci na dané téma. Dokáže napsat strukturovaný, složitý text, zvláště esej, a také dokáže sestavit résumé textu. Student se
rovněž zdokonalí v poslechu (porozumí reportážím, zprávám v rádiu a konferencím) a v četbě (zvláště novinových článků).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AKUS, A. Exercices de grammaire en contexte, niveau avancé. Paris: Hachette FLE, 2003.
• BARBOT, M-J. Les auto-apprentissages. Paris, 2000.
• ROBERT, J-M.,. Collection Outils: les difficultés du français. Paris, 2002.
Rozšiřující literatura:

• AKUS, A. Exercices de grammaire en contexte, niveau avancé. Paris, 2003.
• BARBOT, M-J. Les auto-apprentissages. Paris, 2000.
• BOULARES, M. Grammaire progressive du français, niveau avancé, cahier de 400 exercices. Paris, 1999.
• BOULARES, M. Grammaire progressive du français, niveau avancé, corrigés. Paris, 1999.
• MIQUEL, C. Vocabulaire progressif du français avec 300 exercices, niveau avancé. Paris, 1999.
• ROBERT, J-M. Collection Outils: les difficultés du français. Paris, 2002.
• "Le français dans le monde". Paris: Hachette
• "Le Monde 2", Chantilly: Le Monde Presse
Doporučená literatura:

• MIQUEL, C. Vocabulaire progressif du français. Paris, 1999.
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• ROBERT, J-M. Collection Outils: les difficultés du français. Paris, 2002.
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Název studijního předmětu Praktická cvičení ze španělštiny 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen zápočtem, který ověřuje dosažení jazykové úrovně C1+. K zápočtovému pohovoru přistupuje student, který splnil požadavek alespoň 80% aktivní
účasti na cvičeních včetně vypracování požadovaných úkolů. Student musí během semestru vypracovat 1 referát dle zadání vyučujícího v návaznosti na probraná témata
v rozsahu 400 slov. Pokud úroveň odevzdané práce neodpovídá požadované úrovni komunikativní kompetence, má student možnost písemnou práci jednou přepracovat a
odevzdat v 12. výukovém týdnu. A
Studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, může vyučující určit náhradní způsob plnění studijních povinností. A
A
Garant předmětu Lic. Begoňa García Ferreira
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Lic. Begoňa García Ferreira (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvíjení a prohlubování základních jazykových dovedností: ústního a písemného projevu, čtení a poslechu s porozuměním. Na konverzačních
tématech se budou opakovat a procvičovat jazykové jevy, v nichž se nejčastěji chybuje. Bude obohacována slovní zásoba studentů v rámci témat běžných i mimořádných
situací.A

Obsah:
1. Los sentimimentos. Sensaciones y percepciones.A
2. Las relaciones familiares. Las relaciones sociales y personales.A
3. La actividad laboral. Profesiones. Contratos y bajas.A
4. Con las manos en la masa. El mundo de la cocina. A
5. Los establecimientos: mercería, droguería y todo lo demás.A
6. Los medios de transporte. Desplazamientos. Viajes.A
7. Servicios al cliente. Telefonía. Internet.A
8. Higiene, belleza, estética. Modismos con las partes del cuerpo.A
9. Economía y finanzas.A
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10. Juegos y pasatiempos.A
11. Cine, teatro, televisión, artes plásticas.A
12. Estar como un roble. La salud (y las enfermedades).A
13. Repaso.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouška

Výsledky učení:
- zná širokou slovní zásobu A
- zná frazeologické jednotky odpovídající úrovni C1+A
- zná španělský slovesný systém
- je schopen vyjadřovat se plynule ve španělštině ústně i písemně bez větších gramatických chyb a bez hledání výrazů A
- dokáže vhodně reagovat v jakékoli oblasti a situaci A
- pozná výrazy typické pro mluvenou i psanou španělštinu A
- umí ve svém projevu vhodně použít opisné vazby, frazeologické jednotky a výrazy, které běžně používají rodilí mluvčí
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AA.VV. Abanico. Curso avanzado de Espaňol Lengua Extranjera. Barcelona: Difusión, 2000.
• BARALO, M.; GENÍS, M.; SANTANA M.E. Vocabulario. Avanzado B2. Madrid: Anaya, 2012.
• CORONADO GONZÁLEZ, M. L., GARCÍA GONZÁLEZ, J., ZARZALEJOS ALONSO, A. A fondo. Curso Superior de Espaňol para extranjeros. Madrid: SGEL,

1999.
• GÁLVEZ, D. Diploma Superior. Preparación. Madrid: Edelsa, 2002.
Doporučená literatura:

• ALEZA IZQUIERDO M. (COORD.). Lengua espaňola para los medios de comunicación: usos y normas actuales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.
• Centro Virtual Cervantes
• Radio Praga
• Radio Televisión Espaňola
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Název studijního předmětu Praktická cvičení ze španělštiny 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen zkouškou, která ověřuje dosažení jazykové úrovně C1+ - C2. Ke zkoušce přistupuje student, který splnil požadavek alespoň 80% aktivní účasti na
cvičeních včetně vypracování požadovaných úkolů. Student musí během semestru vypracovat jeden referát dle zadání vyučujícího v návaznosti na probraná témata
v rozsahu 400 slov. Tento referát prezentuje ústně ve třídě podle časového harmonogramu, který stanovuje vyučující. Pokud úroveň odevzdaných prací neodpovídá
požadované úrovni komunikativní kompetence, má student možnost písemnou práci jednou přepracovat a odevzdat v 11. výukovém týdnu. Student přistupuje ke
zkoušce po splnění všech těchto požadavků.A
A
Závěrečná zkouška je kombinovaná. A
1) Písemná část: V případě hodnocení známkou F není možné postoupit k ústní části. A
2) Ústní část - Ústní prezentace jednoho z témat probraných v hodinách, následná konverzace. A
Výsledné hodnocení je průměrem obou známek.A
A
Garant předmětu Lic. Begoňa García Ferreira
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Lic. Begoňa García Ferreira (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem cvičení je rozvíjení a prohlubování jazykové kompetence studentů. Na konverzačních tématech se budou opakovat a procvičovat jazykové jevy, v nichž se nejčastěji
chybuje. Bude obohacována slovní zásoba studentů v rámci témat běžných i mimořádných situací.

Obsah:
A
1. Los movimientos migratorios. A
2. "Me estoy quitando". Las drogas en la actualidad.A
3. Las enfermedades del mundo occidental.A
4. Las familias del siglo XXI.A
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5. La educación primaria, secundaria y universitaria.A
6. La educación y la sociedad. Comprensión del Texto, ejercicios gramaticales.A
7. La mujer y su papel en la sociedad de hoy. El feminismo.A
8. Irse de alquiler o pedirse una hipoteca. La vivienda.A
9. El medioambiente y yo.A
10. Nuestra sociedad de consumo.A
11. Refranes y frases hechas para la ocasión.A
12. Repaso 1-6.A
13. Repaso 7-11.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
- zná charakteristiky a jazykové prostředky různých jazykových rovin španělštiny A
- zná širokou slovní zásobu A
- zná frazeologické jednotky a gramatiku odpovídající úrovni C1+A
- je schopen plynule hovořit bez zjevného hledání výrazů prakticky na jakékoli témaA
- má bohatou slovní zásobu a ovládá složitější frazeologiiA
- umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků
kohezeA
- dokáže pohotově reagovat při hovoru s rodilým mluvčímA
- rozumí náročným a dlouhým textům psaným i slyšeným, především publicistického stylu a hovorového jazykaA
- má bohaté znalosti z oblasti kultury a společnosti hispanofonních zemí, které je schopen ve svém projevu reflektovat
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GÁLVEZ, D. Diploma Superior. Preparación. Madrid: Edelsa, 2002.
• GÁLVEZ, D.; GÁLVEZ, N.; QUINTANA, L. Nuevo Dominio: Curso de perfeccionamiento. Madrid: Edelsa, 2016. ISBN 978-84-9081-603-5.
• VV. AA. Abanico. Curso Avanzado de Espaňol Lengua Extranjera. Madrid: Difusión, 2000.
Doporučená literatura:
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• Centro Virtual Cervantes
• Radio Praga
• Radio Televisión Espańola
• Spanish podcast
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KVV / 7PJPR - 2018 : Prostorové výtvarné formy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Prostorové výtvarné formy
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu prof. Ivo Chovanec, akad. sochař
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : prof. Ivo Chovanec, akad. sochař (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat specializované teoretické znalosti i praktické dovednosti ve zvoleném druhu sochařského projevu (včetně
práce s alternativními materiály). Studenti postupují od klasických a experimentálních přístupů k intermediální propustnosti výtvarných děl, pozornost je věnována
klasickým dílům i současné tvorbě.

Obsah:
1.- 3. Prostorová tvorba v mezioborových kontextech a výuce výtvarné výchovy.A
4.- 6. Konstruování, stylizace, tvarové analogie, asociativnost a metafora v trojrozměrném projevu. A
7.- 10. Pohledy dovnitř - otvory, průhledy, perforace v plastice nebo objektu.A
12.- 13. Náhoda jako zdroj opravdovosti; náhoda a nahodilost v prostorové tvorbě.

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
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- F6 - ExkurzeA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- volné plastiky, reliéfu, konstruování, stylizace, ready-made, tvarové analogie, asociace a metafory; A
- významu a role figury v prostorové tvorbě;A
- povahy konkrétní a abstraktní prostorové tvorby;A
- teoretického dělení sochařské tvorby.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- umělecky ztvárnit myšlenku prostřednictvím prostorových výtvarných forem;A
- samostatným zkoumáním povahy materiálů objevovat jejich výrazové a významové možnosti;A
- na základě teoretické znalosti výtvarné kultury vysvětlit vznik a kontexty svých artefaktů i tvůrčích děl jiných autorů v prostorové tvorbě;A
- tvůrčím způsobem využívat nesochařských (alternativních) materiálů k vyjádření autentičnosti;A
- samostatně rozvíjet svou tvůrčí osobitost a flexibilitu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• COOPER, J. C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0761-8.
• FIELL, PETER. Design pro 21. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 978-80-7209-619-0.
• LITTLE, S. Jak chápat umění. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-751-2.
• LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.
• ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN, 1992.
Rozšiřující literatura:

• ECO, U. Bludiště seznamů. Praha: Argo, 2009.
• MIKŠ, F. - KESNER, L. Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-57-2.
• PREISS, P. Panoráma manýrismu. Praha : Odeon, 1974.
• RAKUŠANOVÁ, M. Bytosti od nikud. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná ped. praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast ve výuce, domácí příprava na výuku
Garant předmětu doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět úzce navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru. Realizuje se formou náslechů v hodinách na školách.
Posluchači se učí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých učitelů.

Obsah:
Náslechy ve vybraných školských institucích.

Vyučovací metody:
- Pozorování

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studenta

Výsledky učení:
Absolvent se naučí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých učitelů. Absolvent si v průběhu pedagogické praxe osvojí vědomosti
nabyté v teoreticky zaměřených předmětech.
student je schopen:A
- zpracovat pozorovací archA
- analyzovat vyučovací hodiny dějepisu i výstupy studentůA
- zpracovat prezentaci vybraného tématu pro realizaci výstupuA
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- vypracovat pracovní list k vybranému tématu
Studijní literatura a studijní pomůcky
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
1. Aktivní účast při rozborech minimálně 5ti hodin.A
2. Předložení tzv. pedagogického deníku, ve kterém bude zpracováno 5 náslechů, a to v anglickém jazyce. A
A
Studentům, kteří kurz nemohou navštěvovat z důvodu zahraničního stipendijního pobytu, se požadavky na studenta upravují takto:A
A
Po svém návratu ze zahraničí student na škole dle svého výběru (základní nebo střední škola dle typu studia) absolvuje 5 náslechů. Z každé hodiny bude předložen
písemný záznam, rozbor a hodnocení + písemné vyjádření modelového učitele k hodině s podpisem.A
Garant předmětu Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Praxe je povinná pro studenty učitelství pro střední školy. Náplní jsou náslechy v hodinách anglického jazyka, a to u různých učitelů různých typů středních škol. Praxe
je zaměřena jednak na rozvíjení pozorovacích dovedností, jednak na rozvíjení tzv. "soft skills", tj. komunikativních dovedností, schopnosti empatie a zejména schopnosti
poskytnout efektivním způsobem konstruktivní zpětnou vazbu. Studenti zaujmou roli pozorovatele a v průběhu hodiny budou pořizovat její písemný záznam dle
instrukcí. Po každé náslechové hodině (celkem 6 hodin) bude následovat její analýza a evaluace, a to za účasti metodika i modelového učitele. Nedílnou součástí praxe je,
aby se student seznámil s očekávanými výstupy pro anglický jazyk na střední škole, se školní a třídní dokumentací a s obsahem a formou připravované standardizované
maturitní zkoušky.

Obsah:
6 náslechových hodin na středních školáchA
6 hodin následné analýzyA

Vyučovací metody:
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
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- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
Student vyjmenuje očekávané výstupy pro anglický jazyk na střední škole, pracuje se školní a třídní dokumentací a zná obsah a formu připravované standardizované
maturitní zkoušky.
Student průběžně rozvíjí a upevňuje schopnost analyzovat jednotlivé fáze vyučovací hodiny a dávat zpětnou vazbu modelovému učiteli, z čehož pak může čerpat
praktické zkušenosti a dovednosti pro vlastní učitelskou praxi. Využívá pozorovací schopnosti, dokáže kriticky zhodnotit učební metody, výukový styl, interakční vzorce
a jiné podstatné prvky zdárného průběhu vyučovací jednotky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BITLJANOVÁ, V. A KOL. Práce se studenty na praxi ve škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000.
• KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLNÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
• MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací hodina. Praha: SPN, 1984.
• UNDERWOOD, M. Effective class management. London: Longman, 1987.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta:A
Forma: ústní/ písemná; ústní zapojení do analýz a hodnocení vyučovacích hodin; písemná zpracování hospitačních záznamů A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 30% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (30%), Lic. Begoňa García Ferreira (35%), Mgr. Monika Kuchnová (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Stěžejním cílem předmět 2PRX1 Průběžná profesní praxe 1 je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických
znalostí a dovedností, pro jejich vzájemné propojení, obohacení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi.

Obsah:
Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených základních školách, absolvují náslechy a drobné pedagogické výstupy podle
časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi vlastních
pedagogických výstupů v hodinách českého jazyka a literatury. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
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- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student při násleších a drobných výstupech A
- upevňuje a prohlubuje znalosti oboru, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává potřebné znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům, učebním pomůckám, učebnicích, používané technice
aj.A
Student získává dovednostA
- analyzovat a zhodnotit sledované vyučovací hodiny pomocí adekvátní didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze vyučovací hodiny, využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku
vzhledem ke stanoveným vzdělávacím cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory, které ovlivňují efektivitu výuky;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Veškeré postřehy z náslechů studenti zaznamenávají v hospitačním záznamu a konzultují s oborovým didaktikem a předvádějícími učiteli v rámci následných rozborů
a didaktických seminářů. Tato průprava poté studentům pomáhá ve druhé fázi, kdy se poprvé zkušebně dostávají do role učitele v rámci samostatných vyučovacích
pokusů.
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Průběžná pedagogická praxe 1,2 navazuje na předchozí soustavnou přípravu v rámci pedagogicko-psychologické složky studia, na oborovou didaktiku
(Didaktika ruštiny 1,2) a předmět Pedagogická komunikace v ruštině.A
Během průběžné pedagogické praxe si student osvojuje systémový přístup k řízení pedagogického procesu. Náslechy znamenají pro studenty možnost sledovat zkušené
pedagogy "v akci". Sledují tak jejich jednotlivé učební styly, pedagogické přístupy a postupy, rozdíly mezi jednotlivými typy yvučovacích hodin, vzájemné vztahy a
kooperaci učitele se žáky a naopak atd. A

Obsah:
6 náslechů na středních školách za semestr.A
Vyučovací jednotka se skládá z 1 hodiny (náslechu) a 1 hodiny rozboru s cvičným učitelem a didaktikem oboru.A
A

Vyučovací metody:
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
- seznámení s učebnicemi ruského jazyka v pedagogickém procesu na různých typech škol. A
- typologie hodin ruštiny.A
- znalost různých výukových metod, metod pro opakování + procvičování a hodnocení výuky ruštiny.
- dokumentace práce cvičného učitele v hodině.A
- pozorování práce zkušeného pedagoga v hodině ruštiny (jeho učebního stylu, pedagogických přístupů a postupů v jednotlivých typech vyučovacích hodin, spolupráce
učitele se žáky atd.).A
- praktická aplikace zásad pro tvorbu přípravy na vyučování. A
- seznámení s praktickým využitím různých učebnic v hodině ruštiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• NEDOMOVÁ, Z. - VLHOVÁ, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe ? náměty pro
začínajícího učitele. 2010.
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KPF / 3PRP1 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem k udělení zápočtu je 100% účast na průběžné pedagogické praxi, vedení zápisu z každé vyučovací hodiny, aktivní zapojení do rozboru hodin s pedagogem
a garantem praxe. Procentuální minimum k získání zápočtu je 80 %.
Garant předmětu PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem disciplíny KPF/3PRP1 je seznámit studenty s prostředím školy, třídy, respektive skupiny, v níž budou v letním semestru realizovat své samostatné vyučovací
pokusy. Získávají základní informace o typu školy, výuce polštiny, výuce cizích jazyků, počtu studentů, úrovni a zájmu studentů o studium tohoto jazyka, vybavenosti
školy učebními pomůckami, didaktickou technikou, učebnicemi, které studenti používají apod. Na šesti hospitovaných hodinách získávají důležité informace o
studentech, individuálním přístupu učitele ke studentům s různými poruchami učení, např. dyslexie a dalšími dysfunkcemi. Studenti se zúčastňují výuky v hodinách
polštiny a v následujících rozborech společně s didaktikem a vyučujícím hodiny analyzují. Tato následná reflexe pedagogické praxe je důležitou složkou výuky v
předmětu.

Obsah:
Absolvování náslechů hodin polského jazyka a literatury pod vedením učitele na SŠ.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situační

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student je seznámen s prostředím školy a třídy, v němž bude realizovat své samostatné vyučovací pokusy. A
Má základní informace o typu školy, výuce polštiny, vybavenosti školy učebními pomůckami a didaktickou technikou. Student hospituje na šesti výukových hodinách.
- zvládá techniku samostatného vedení různých typů vyučovacích hodin při povinné, volitelné i zájmové činnosti. A
- V průběhu a po ukončení praxe je schopen spolu s oborovým didaktikem, garantem praxí a pedagogem analyzovat vlastní výkon.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
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KRO / 3PRP1 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studenti získají zápočet za min. 80% aktivní účast na náslechových hodinách a následných rozborech těchto hodin. Podle pokynů didaktika si vedou pedagogický deník,
který je součástí závěrečné evaluace a ve kterém rozebírají a hodnotí jednotlivé náslechové hodiny. U ústního pohovoru na konci semestru shrnou své postřehy z praxe.
A
A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Stěžejním cílem předmětu Průběžná pedagogická praxe 1 je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických
znalostí a dovedností, pro jejich vzájemné propojení, obohacení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. A

Obsah:
Studenti absolvují průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených základních a středních školách či víceletých gymnáziích. Realizují náslechy a drobné pedagogické
výstupy podle časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi
vlastních pedagogických výstupů v hodinách francouzského jazyka. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student při násleších a drobných výstupech A
- upevňuje a prohlubuje znalosti oboru, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje; A
- získává potřebné znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům, učebním pomůckám, učebnicím, používané technice aj.
A
Student získává dovednostA
- analyzovat a zhodnotit sledované vyučovací hodiny pomocí adekvátní didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze vyučovací hodiny, využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku
vzhledem ke stanoveným vzdělávacím cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory, které ovlivňují efektivitu výuky;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOKOUPILOVÁ, L., NETOLIČKA, J. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů středních škol: metodické pokyny a příklady dobré praxe. Ostrava,
2010. ISBN 978-80-7368-429-7.
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KFI / 3PRP1 - 2018 : Průběžná praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Mgr. Slavoj Tomeček
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavoj Tomeček (100%), Mgr. Jana Trčková (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět úzce navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru. Výuka probíhá formou náslechů v hodinách u různých učitelů
na vybraných školách a následného rozboru shlédnuté výuky.A
Posluchači se učí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých učitelů. A
Seznámí se také s běžným provozem školy, záznamy do povinné dokumentace, povinnostmi učitele apod.A

Obsah:
Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených středních školách, absolvují náslechy podle časového plánu a pokynů oborového
didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními
povinnostmi pedagoga.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
- zná postup didaktické analýzy a hodnocení výuky; A
- na základě pozorování dobrých příkladů zkušených učitelů se seznámí se základními dovednostmi a schopnostmi nutnými pro úspěšný a profesionální výkon učitelské
profese; A
- bude znát základní pedagogickou a třídní dokumentací, náplň práce a povinnosti pedagogických pracovníků.
- student bude schopen analyzovat vyučovací hodinu a zhodnotit ji podle předem stanovených kritérií.
Studijní literatura a studijní pomůcky



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

316

KDU / 3PRP1 - 2018 : Průběžná praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování předepsaného počtu náslechů a aktivní zapojení se do následných rozborů. A
Zápisy o průběhu praxe formou "deníku praxe".A
Posluchači jsou povinni se seznámit se zněním zákona č. 101/2000 Sb. Parlamentu České republiky o ochraně osobních údajů (Portál - FF - Studium - Praxe -
Dokumenty).
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná pedagogická praxe úzce navazuje na předchozí teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a obecné didaktice a na souběžně získávané
znalosti z didaktiky oboru. Praxe se realizuje formou šesti náslechů v hodinách Dějin výtvarné kultury, Kulturních dějin nebo Dějin výtvarného umění na různých
typech středních škol. Na každý náslech navazuje jeho rozbor. Posluchači se učí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých
učitelů.

Obsah:
Aktualizovaný rozpis náslechů je k dispozici na nástěnce katedry českého jazyka a na webových stránkách FF OU.

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Pozorování

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studenta

Výsledky učení:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- na základě náslechů na různých typech středních škol studenti získávají schopnost pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat metody jednotlivých
vyučujícíchA
- v rámci rozborové diskuse se uplatňují komunikační a formulační schopnosti studentů A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
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KGE / 3PRP1 - 2018 : Průběžná praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- účast na praxi (účast na min. 80 % hodin)A
- zapojení do analýz a hodnocení vyučovacích hodinA
- zpracování hospitačních záznamůA
- příprava a realizace drobného pedagogického výstupuA
- reflexe realizovaného výstupu didaktikem a studentova sebereflexe výukyA
A
Garant předmětu doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 20% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (80%), doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Stěžejním cílem je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a dovedností, pro jejich vzájemné
propojení, obohacení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. A
Student při násleších a drobných výstupech A
- upevňuje a prohlubuje znalosti oboru, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává potřebné znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům, učebním pomůckám, učebnicích, používané technice
aj.A
A
Student získává dovednostA
- analyzovat a zhodnotit sledované vyučovací hodiny pomocí adekvátní didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze vyučovací hodiny, využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku
vzhledem ke stanoveným vzdělávacím cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory, které ovlivňují efektivitu výuky;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce.A

Obsah:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
1. Úvodní hodina, sestavení pozorovacího protokolu.A
2. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
3. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
4. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
5. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
6. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
7. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
8. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
9. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
10. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
11. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
12. Příprava a realizace drobného pedagogického výstupu.A
13. Evaluace a diskuze.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student při násleších a drobných výstupech A
- upevňuje a prohlubuje znalosti oboru, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává potřebné znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům, učebním pomůckám, učebnicích, používané technice
aj.A
Student získává dovednostA
- analyzovat a zhodnotit sledované vyučovací hodiny pomocí adekvátní didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze vyučovací hodiny, využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku
vzhledem ke stanoveným vzdělávacím cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory, které ovlivňují efektivitu výuky;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRINITZER, M. ET AL. DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett, 2016.
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• STORCH, G. Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Fink, 2009.
• ZAJÍCOVÁ, P. Didaktik der Fremdsprache Deutsch: Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

2005.
Rozšiřující literatura:

• ZAJÍCOVÁ, P. Narace a vyučování jazyku: teoretická východiska - výzkum - program. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008.
Doporučená literatura:

• BAJEROVÁ, E. / SCHWÄRZLER, M. / ZAJÍCOVÁ, P. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, 2013.

• NAJVAR, P. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010.
• VLČKOVÁ, K. Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido, 2007.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

321

KCL / 3PRP1 - 2018 : Průběžná praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování předepsaného počtu náslechů; aktivní zapojení do následných rozborů; vypracování průběžných písemných reflexí a reflexe závěrečné, komparující a
hodnotící jednotlivé přístupy učitelů.
Garant předmětu Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (30%), PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (30%), Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (40%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná pedagogická praxe úzce navazuje na předchozí teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a obecné didaktice a na souběžně získávané
znalosti z didaktiky oboru. Praxe se realizuje formou šesti náslechů v hodinách českého jazyka a literatury na různých typech středních škol. Na každý náslech navazuje
jeho rozbor. Posluchači se učí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých učitelů.

Obsah:
Praxe se realizuje formou šesti náslechů v hodinách českého jazyka a literatury u vybraných vyučujících působících na různých typech středních škol; každý náslech je
předmětem společného rozboru s vyučujícím a didaktikem a individuálního písemného hodnocení.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze
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Výsledky učení:
Student se obeznámí s podmínkami výuky oboru na různých typech škol; během náslechů může získané teoretické poznatky (oborové, oborově didaktické, obecně
didaktické, pedagogické a psychologické) porovnávat s praxí a při následných rozborech a individuálních písemných reflexích je aplikuje a upevňuje.
Student získává schopnost pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny, dokáže srovnávat podmínky výuky a přístup jednotlivých vyučujících; v rámci rozborové
diskuse i retrospektivních písemných reflexí uplatňuje a rozvíjí komunikační, formulační a argumentační schopnosti.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

• PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.
• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
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KSG / 7PPP1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Realizace vlastní vyučovací hodiny geografie v rámci předmětu formou 15 - 25minutových vstupů do vyučování (min. 2), účast (náslech) na dalších hodinách. Absolvuje
minimálně šest náslechů, zhotoví hospitační záznamy. Aktivně si připravuje didaktickou analýzu učiva pro náslechové hodiny.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Ověřit si schopnost realizace pedagogické přípravy v pregraduální praxi.

Obsah:
Dle každoročního rozpisu školních institucí studenti absolvují náslechy v různých ročnících v hodinách zeměpisu. Témata se proto liší v závislosti na aktuálně probírané
látce. A
Výuka tvorby hospitačních záznamů, rozbory vyučovacích hodin na základě náslechů, příprava a realizace mikrovstupů. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - Instruktáž

Hodnotící metody:
- HospitaceA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)
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Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- umí vyučovací hodinu do hospitačních záznamůA
- dokáže zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- orientuje se v aplikaci didaktických zásad v praxi
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dovede zaznamenat vyučovací hodinu do hospitačních záznamůA
- dokáže zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- vyhodnocuje aplikaci didaktických zásad v praxi
Studijní literatura a studijní pomůcky
Rozšiřující literatura:

• BIDDULPH, MARY, DAVID LAMBERT A DAVID BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience.
London, 2015. ISBN 9781138779440.

Doporučená literatura:

• ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. Úlohy ve výuce geografie. Praha P3K, 2014. ISBN 978-80-87343-46-3.
• SITNÁ, D. Metody aktivního učení. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.
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KCH / 7PPP1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K udělení zápočtu je potřeba vykonávat průběžnou praxi absolvovat náslechy, pořizovat hospitační záznamy z výuky cvičného učitele a aktivně se podílet na evaluaci
výuky.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci předmětu studenti absolvují hospitační pozorování obsahu, forem a organizace výuky chemie na střední (základní) škole. Záznamy si zapisují do hospitačních
archů a pedagogického deníku. A
A

Obsah:
Hospitace na vybraných ZŠ a SŠA
Strukturované a nestrukturované pozorováníA
Hospitační záznamA
Podklady pro pedagogický deníkA

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)

Výsledky učení:
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Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiA
Znalost základních pojmů z oblasti vyučovacích metod, forem a prostředkůA
Schopnost sestavit schéma vyučovací hodinyA
Schopnost hospitovat u učitele a sledovat průběh vyučovací hodinyA
Reflexe cíle a obsahu vyučovací hodinyA
Kompetence - komunikativní, studijní, k učeníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec králové, 2001.
Rozšiřující literatura:

• ČIPERA,J. Rozpravy o didaktice 1,2. Praha, 2001.
Doporučená literatura:

• DLUHOŠ, L. Vybrané kapitoly z didaktiky chemie. Ostrava, 1995.
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KHV / 7PAX1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výkon praxe;A
písemně zpracované přípravy na vyučování: komplexní metodický rozbor;A
písemně zpracované protokoly z praxe (hospitační záznamy): detailní analýza vyučovacích hodin;A
sebereflexe ústníA
Garant předmětu doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Stěžejním cílem předmětu Průběžná profesní praxe 1 je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí
a dovedností, pro jejich vzájemné propojení, obohacení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi.

Obsah:
1. - 13. Výkon průběžné profesní praxeA
Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených středních školách, absolvují náslechy a drobné pedagogické výstupy podle
časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi vlastních
pedagogických výstupů v hodinách hudební výchovy. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- upevňuje a prohlubuje znalosti oboru, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává potřebné znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům, učebním pomůckám, učebnicích, používané technice
aj.A
Student dokáže:A
- analyzovat a zhodnotit sledované vyučovací hodiny pomocí adekvátní didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze vyučovací hodiny, využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku
vzhledem ke stanoveným vzdělávacím cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory, které ovlivňují efektivitu výuky;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
Doporučená literatura:

• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN
80-7067-793-7.
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KMA / 7PPP1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování všech předepsaných náslechů a rozborů, vedení záznamů z praxí a jejich předložení při závěrečném vyhodnocení. Předpokládají se znalosti KMA/DIMA1.A
Pro získání zápočtu je nutné absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory, reflexi praxí a závěrečné vyhodnocení průběžných praxí. A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jež následuje po každém
náslechu i výstupu.A
A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (50%), RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná profesní praxe 1 navazuje na teoretickou přípravu absolvovanou v pedagogice, psychologii a didaktice oboru a je zejména praxí hospitační. Studenti se aktivně
účastní náslechů na různých druzích škol v hodinách matematiky. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces
žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu, poznávat rozdílné styly učitelů na různých druzích škol. A

Obsah:
Hospitace ve vybraných hodinách matematiky na různých SŠ/ZŠ, rozbory, vedení deníku praxe.A
Přehled činností:A
Úvod do výuky, seznámení s úkoly a organizací průběžné profesní praxe 1.A
Hospitace na SŠ/ZŠ, vedení pedagogické dokumentace z praxe, sledování činnosti učitele matematiky, sledování obsahu vyučovací hodiny.A
Pravidelné vyhodnocování vyučovací hodiny ve skupině společně s ostatnímu studenty, učitelem i oborovým didaktikem. A
Závěrečné hodnocení průběžné profesní praxe, kontrola splnění zápočtových požadavků.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
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- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
pozoruje a analyzuje vyučovací hodiny matematiky na středních školáchA
se orientuje v možnostech využití učebnic a pomocné výukové literaturyA
analyzuje výuku s cvičným učitelem, oborovým didaktikem a ostatními studenty ve skupiněA
rozvíjí kompetence pedagogicko-organizačníA
rozvíjí kompetence didaktické a psychodidaktickéA
rozvíjí kompetence sociálně-komunikativníA
rozvíjí kompetence diagnostické a intervenční
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BOCHNÍČEK, Z., HALIŠKA, J. A KOL. Na pomoc pedagogické praxi. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6302-0.
• KUČINOVÁ, E., KVĚTOŇ, P., PISKLÁK, B. Pedagogická praxe v matematice. Ostrava, 2001.
Doporučená literatura:

• KRPEC, R., KUBÍČKOVÁ, M., KVĚTOŇ, P., VAVROŠ, M. Didaktika matematiky pro SŠ (distanční skriptum)
• POLÁK, J. Didaktika matematiky. ISBN 978-80-7238-449-5.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky II. část - Obecná didaktika matematiky. 2016. ISBN 978-80-7489-326-1.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Portfolio: student zpracuje promyšleně uspořádaný soubor odborných materiálů z průběžné praxe (pozorovací archy, protokoly analyzující hospitovaná témata,
materiální artefakty z výuky, reflektivní úvahy/listy, příp. nácviky tvorby individuálních plánů, studenty sdílené reflexe).
Garant předmětu Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Průběžná profesní praxe 1 je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností a nalézt koncept pro jejich vzájemné propojení. Předmět vede k obohacení studenta v rámci dovedností analyzovat, kriticky hodnotit a navrhnout vlastní
učební jednotku, slouží ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi.

Obsah:
Studenti vykonávají praxi na SŠ (s ohledem na profilaci studenta může být praxe na VOŠ) v předmětu pedagogika, příp. v předmětech tomuto učebnímu obsahu
blízkých (kupř. v humanitním semináři, společensko-vědní epoše aj.). A
Praxe je uskutečněna v termínu stanoveném garantující Katedrou pedagogiky a andragogiky PdF OU a s ohledem na harmonogram akademického roku a ve spolupráci
s Referátem praxí PdF OU. A
A
Obsahové zaměření praxe: A
Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených středních školách, absolvují náslechy a drobné pedagogické výstupy podle
časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi vlastních
pedagogických výstupů v hodinách pedagogiky. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga. Smyslem je, aby student během
praxe prováděl činnosti hospitační, ale také asistenční a organizačně-provozní, a aby v co největší míře poznal různé konotace učitelovy práce a její náročnost (přímé
výukové i nepřímé administrativně-zprostředkovatelské činnosti). A
A
Povinnosti studenta: A
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- odpovídá nejen za odbornou připravenost k realizovaným činnostem, ale i za administrativní úkony s tímto spojené (tzn. smluvní sjednání, podpisy na formulářích o
seznámení se s bezpečností práce, zajištění zápočtového listu atd.); A
- prostuduje odborné dokumenty, které jsou s výkonem učitelské profese spojeny, a dále se seznámí s kurikulárními materiály, jež jsou v daném zařízení užívány; A
- analyzuje a diskutuje s učitelem přípravy hodin, výukové a hodnotící strategie; A
- zorientuje se v třídní dokumentaci, třídních knihách či elektronických systémech; A
- nahlíží strukturu individuálních plánů a práci s nimi; A
- pomáhá při přípravě pomůcek, plánování činností žáků; A
- asistuje při individuální nebo skupinové výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; A
- účastní se nepřímých výukových činností učitele (komunikace s rodiči, schůzky metodiků, porady A
aj.); A
- dodržuje zásady profesní etiky. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- zákonitostí výchovně-vzdělávacího procesu v přímé výuce; A
- pedagogické práce v reálném výukovém prostředí; A
- hlavních pedagogických kategorií; A
- pedagogické dokumentace, interních pokynů a směrnic. A
- reflektovat aktivity učitele a žáků v hospitované výuce; A
- komplexně analyzovat vyučovací hodiny se zřetelem k hlavním didaktickým kategoriím; A
- kriticky posoudit pedagogické jevy, které sledoval; A
- zaujmout postoj k učitelovu pojetí výuky; A
- uvažovat o plánu a způsobu realizace vlastní výuky; A
- provést profesní sebereflexi; A
- využít příkladů dobré praxe ve své příští samostatné výukové praxi. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
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• HAVEL, J., JANÍK, T. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PedF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2857-5.
• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
• MALACH, J. Základy didaktiky. Ostrava: OU, 2003. ISBN 8070422661.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-7367-427-4.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (EDS.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3.
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Učitel a rodič. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4640-1.
• ČECHOVÁ, V. Psychologie a pedagogika. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-028-6.
• FENSTERMACHER, G., SOLTIS, J. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-736-7471-7.
• GROMNICA, R. Kapitoly zApedagogiky pro střední školy. Ostrava : Montanex, 2010. ISBN 978-80-722-5326-5.
• JUKLOVÁ, K. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Praha: Gaudeamus, 2013. ISBN 9788074352669.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1541-4.
• MUSIL, R. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
• STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E. Pedagogika pro SŠ. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
• TVRZOVÁ, I., KOLÁŘ, Z. A KOL. Základní učebnice pedagogiky. Praha : Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5039-2.
• VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- povinná účast na všech náslešíchA
- předložení souboru hospitačních záznamůA
- rozbor absolvované praxe při závěrečném hodnocení s didaktikem včetně zhodnocení průběžné pedagogické praxe z hlediska významů a přínosů pro budoucí povolání
učitele biologie na SŠ
Garant předmětu RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící, 100% seminářící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (100%)
Vede seminář : RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná pedagogická praxe 1 je praxí hospitační. Studenti se aktivně účastní náslechů v hodinách biologie na SŠ. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické
způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu na obou stupních škol. V
rámci průběžné pedagogické praxe je vytvořen optimální edukační prostor pro poznávání rozdílných stylů učitelů při vedení biologického vzdělávání žáků na SŠ.

Obsah:
Hospitace ve výuce biologie vyšším stupni gymnázia, vedení hospitačních záznamů, rozbory náslechových hodin.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - Instruktáž

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)
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Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- umí vyučovací hodinu do hospitačních záznamůA
- dokáže zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- orientuje se v aplikaci didaktických zásad v praxi
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dovede zaznamenat vyučovací hodinu do hospitačních záznamůA
- dokáže zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- vyhodnocuje aplikaci didaktických zásad v praxi
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KUBICOVÁ, S. Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. Studijní opora pro konbinovanou formu NMgr. studia učitelství pro SŠ. Ostrava, PřF OU, 2005.
• KUBICOVÁ, S. Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. Ostrava, PřF OU, 2007.
Rozšiřující literatura:

• KUBICOVÁ, S. Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie. OU Ostrava, 2006.
• KUBICOVÁ, S. Náměty k výuce přirodopisu a biologie v pojetí vzdělávacího programu "Tvořivá škola". Ostrava, 2007.
• PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Doporučené vstupní znalostiA
Přehledná znalost ze základních kurzů mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky. Znalost obecné didaktiky.A
Požadavky na ukončení předmětuA
Rozlišit jednotlivé fáze vyučovací hodiny, porovnat cíle vyučovací hodiny a způsoby jejich dosažení žáky. Diskutovat o formách řízení vyučovací hodiny různými typy
vyučujících.
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náslechy ve vyučovacích hodinách fyziky u různých typů učitelů praxe na základních a středních školách a jejich rozbor z hlediska řízení vyučovacího procesu učitelem.

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Instruktáž

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Hospitace

Výsledky učení:
Absolvuje náslechy ve vyučovacích hodinách fyziky u různých typů učitelů na základních a středních školách a syntetizuje jejich rozbor z hlediska řízení vyučovacího
procesu učitelem.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Doporučená literatura:

• KURELOVÁ, M. aj. Pedagogika 2. Ostrava: PdF OU, 1993.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných v průběhu semestru.A
Hodnocení předmětu:A
Celkový počet bodů je 100.A
Zápočet bude udělen při zisku minimálně 51 bodů.A
docházka 80% účast (z realizované výuky) 40 bodů.A
Praktické vedení části hodiny tělesné výchovy dle zadání 0-10 bodů.A
Písemná příprava na vyučovací jednotku 0-10 bodů.A
Vypracování dokumentů z hospitací 0-40 bodů.A
91 - 100 A započtenoA
81 - 90 B započtenoA
71 - 80 C započtenoA
61 - 70 D započtenoA
51 - 60 E započtenoA
0 - 50 F, FX nezapočtenoA
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je uvést studenta do komplexu pedagogických (projektivních, realizačních, diagnostických a organizačních) činností učitele tělesné výchovy,
vyplývajících z tělovýchovného procesu v podmínkách školní praxe. Student dokáže využít adekvátních forem, metod, postupů a řídícího stylu při přípravě vyučovací
jednotky tělesné výchovy. Umí plánovat, organizovat a tvůrčím způsobem vést vyučovací jednotku tělesné výchovy a hodnotit dosažené výsledky dle zadání a
stanovených priorit. Umí stanovit relevantní frekvenci, intenzitu, rozsah a obsah tělesného zatížení ve vyučovací jednotce tělesné výchovy. Analyzuje a monitoruje
činnosti učitele i praktikanta v učebním procesu. Umí demonstrovat dovednosti v jednotlivých sportech a ve své specializaci ve školních podmínkách. Získává
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způsobilost sběru údajů o pedagogické realitě pozorováním. Student získá počáteční kompetence " starting kompetence" pro učitelskou profesi a na základě učení z
vlastní zkušenosti, si vytváří kompetenci k růstu (growth competence).A
A

Obsah:
SeminářeA
1. Rozbor učiva osnov - souhrnné opakování s didaktickými aspekty. A
2. Didaktický rozbor druhů hodin a praktické ukázky. A
3. Náslech v hodině tělesné výchovy, zápis hospitačního záznamu, diskuse s vyučujícím tělesné výchovy a garantem předmětu. A
4. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse s garantem předmětu, vyučujícím z praxe.A
5. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
6. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
7. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
8. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
9. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
10. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
11. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
12. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse A
13. Závěrečný rozbor výstupů a diskuse s garantem předmětu, vyučujícím z praxe, zápočet.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovníchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)A
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student zná praktické i teoretické oblasti školství, aplikace empirických výzkumných metod k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu žáka,
učitele, interakce učitel-žák (pozorování a analýza didaktické interakce, hospitační záznam, chronometráž, měření intenzity zatížení žáků).A
A
A
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Student umí aplikovat teoretické pedagogicko-didaktické znalosti v praxi, posoudit výchovně vzdělávací činnost učitele tělesné výchovy, na základě nabytých znalostí
naplánovat, sestavit a prakticky vést část hodiny tělesné výchovy (mikrovýstup) ve školních podmínkách, provádět individuální a skupinovou reflexi, diskutovat na
základě pozorování a následně popsat problémová místa a navrhnout řešení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARMOUR, K. Sport Pedagogy. An Intriduction of Teaching and Coaching. Routledge, 2013. ISBN 978-027-373-258-7.
• FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.
• JABŮRKOVÁ, V., & VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X.
• KLIMTOVÁ, H., VALOVÁ, M. & FORMÁNEK, B. Pedagogické praxe v tělesné výchově. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-263-1375-5.
• PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. ET. AL. Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1694-0.
Rozšiřující literatura:

• KAPLAN, A., & VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.
• PĚTIVLAS, T. & ŠAMŠULA, J. Didaktika basketbalu a volejbalu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. ISBN 978-80-210-7312-8.
• SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc: Hanex., 1993. ISBN 80-900925-5-1.
• TILLINGER, P. ET. AL. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2795-3.
• VELENSKÝ, M. ET. AL. Průpravné hry. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0970-3.
Doporučená literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN
978-80-7290-005-6.

• HRABINEC, J. ET. AL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum Press, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2.
• KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., & NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou. Praha: Portál, 2003.
• KLIMTOVÁ, H. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe, náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-433-4.
• SVOZIL, Z. Didaktika plavání pro 2. stupeň základní školy. Olomouc: UP, 1992. ISBN 80-7067-137-8.
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KIP / 7PPP1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- povinná účast na všech náslešíchA
- předložení souboru hospitačních záznamůA
- rozbor absolvované praxe při závěrečném hodnocení s didaktikem včetně zhodnocení průběžné pedagogické praxe z hlediska významů a přínosů pro budoucí povolání
učitele biologie na SŠ
Garant předmětu RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná pedagogická praxe 1 je praxí hospitační. Studenti se aktivně účastní náslechů v hodinách informatiky na SŠ. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické
způsobilosti studentů reflektovat vzdělávací proces žáků, tj. dovednosti pozorovat, zaznamenávat a analyzovat průběh vyučovacího procesu na obou stupních škol. V
rámci průběžné pedagogické praxe je vytvořen optimální edukační prostor pro poznávání rozdílných stylů učitelů při vedení informatického vzdělávání žáků na SŠ.

Obsah:
Hospitace ve výuce biologie vyšším stupni gymnázia, vedení hospitačních záznamů, rozbory náslechových hodin.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

342

B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
Student po absolvování prokáže znalosti v této oblasti:A
- pozoruje a analyzuje vyučovací hodiny Informatiky na středních školách,A
- se orientuje v možnostech využití učebnic a pomocné výukové literatury či softwaru,A
- analyzuje výuku s cvičným učitelem, oborovým didaktikem a ostatními studenty ve skupině.
Student po absolvování prokáže dovednosti v této oblasti: A
- rozvíjí kompetence pedagogicko-organizační,A
- rozvíjí kompetence didaktické a psychodidaktické,A
- rozvíjí kompetence sociálně-komunikativní,A
- rozvíjí kompetence diagnostické a intervenční.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČANDÍK, MAREK. Didaktika informatiky. Zlín, 2005. ISBN 80-7318-285-8.
• TUREK, IVAN. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-004-5.
Rozšiřující literatura:

• PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
Doporučená literatura:

• BOCHNÍČEK, Z., HALIŠKA, J. A KOL. Na pomoc pedagogické praxi. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6302-0.
• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 1. Ostrava, 2012.
• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 2. Ostrava, 2013.
• KLIMEŠ, C. A KOLEKTIV. Informatika. 2008. ISBN 9788089132713.
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KHV / 7PRA1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
výkon praxe;A
písemně zpracované přípravy na vyučování - zkoušku středoškolského pěveckého sboru: komplexní metodický rozbor práce s pěveckým sborem; písemně zpracované
protokoly z praxe (hospitační záznamy): detailní analýza vyučovacích hodin (realizovaných v pěveckém sboru);A
sebereflexe ústní.A
Garant předmětu doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Průběžná profesní praxe 1 je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností. Aktivní proniknutí do praktické problematiky přípravy, vedení a organizace středoškolského pěveckého sboru prostřednictvím náslechové metody.

Obsah:
1. - 13. Výkon průběžné profesní praxeA
Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve středoškolských pěveckých sborech, absolvují náslechy a drobné sbormistrovské výstupy.
Následně provádějí spolu se sbormistrem pěveckého sboru a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výstupů. Průběžně se seznamují s chodem pěveckého sboru a
dalšími pracovními povinnostmi sbormistra.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- upevňuje a prohlubuje znalosti z oboru, pedagogické i didaktické vědomosti ze sbormistrovství;A
- získává potřebné znalosti vztahující se k chodu a organizaci středoškolského pěveckého sboru, učebním pomůckám, notovému materiálu, používané technice;A
- na základě průběžné praxe zná problematiku středoškolských pěveckých sborů. A
Student dokáže:A
- prostřednictvím průběžné profesní praxe je schopen hodnotit výstupy učitelů sbormistrů;A
- analyzovat a posuzovat sledované zkoušky pěveckého sboru pomocí adekvátní oborové a didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze zkoušky středoškolského pěveckého sboru, použité metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i učitele sbormistra;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění své práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KOLÁŘ, JIŘÍ A ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• NÁGEL, DUNDO. Dirigent a jeho spevokol. Bratislava: Matica slovenská, 1950.
• REINER, KAREL. Pěvecký soubor. Praha: Orbis, 1954.
• SPISAR, JAN. Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru [elektronický studijní materiál]. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta, 2007.
Rozšiřující literatura:

• ČEŠKOVÁ, OLGA. Pěvecká výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-137-7.
• SADOLINE, CATHRINE. Complete Vocal Technique. Copenhagen: CVI Publications, 2012. ISBN 978-87-992436-7-9.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
• TICHÁ, ALENA. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN

80-7068-186-1.
• VYDROVÁ, JITKA. Rady ke zpívání. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.
Doporučená literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN

80-7067-793-7.
• VYDROVÁ, JITKA. Hlasová terapie. Praha: Tobiáš, 2017. ISBN 9788073111694.
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• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.
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KPE / 7PAX1 - 2018 : Průběžná profesní praxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výkon praxe;A
písemně zpracované přípravy na vyučování: komplexní metodický rozbor;A
písemně zpracované protokoly z praxe (hospitační záznamy): detailní analýza vyučovacích hodin;A
sebereflexe ústníA
Garant předmětu PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (70%), Mgr. Lenka Novotná (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Stěžejním cílem předmětu Průběžná profesní praxe 1 je vytvořit prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí
a dovedností, pro jejich vzájemné propojení, obohacení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi.

Obsah:
1. - 13. Výkon průběžné profesní praxeA
Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených středních školách, absolvují náslechy a drobné pedagogické výstupy podle
časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi vlastních
pedagogických výstupů v hodinách hudební výchovy. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- upevňuje a prohlubuje znalosti oboru, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává potřebné znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům, učebním pomůckám, učebnicích, používané technice
aj.A
Student dokáže:A
- analyzovat a zhodnotit sledované vyučovací hodiny pomocí adekvátní didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze vyučovací hodiny, využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku
vzhledem ke stanoveným vzdělávacím cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory, které ovlivňují efektivitu výuky;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• ŠVEC,V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
Doporučená literatura:

• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN
80-7067-793-7.
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KPE / 7PSZD - 2018 : Psychologie zdraví

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Psychologie zdraví
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová): průběžná seminární prezentace na předem zvolené téma (PowerPoint)A
Písemná zkouška: sestává se z daných sylabem předmětu.A
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.): student musí absolvovat minimálně 80% cvičení a aktivně se zapojovat do činnosti. A
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Přednášející : Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. (50%), PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (50%)
Cvičící : Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. (50%), PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit, resp. prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti disciplíny psychologie zdraví. Tedy s oborem, který se zabývá rolí psychologických
faktorů nejen při udržování dobrého zdravotního stavu, při prevenci nemocí ale i při zvládání negativních zdravotních stavů (emocí) a chronických nemocí. Studenti
poznají biopsychosociální faktory udržující, posilující a podporující zdraví. Získají informace o biopsychosociálních faktorech poškozujících a ničících zdraví. Pro možnost
uplatnění poznatků psychologie zdraví v praxi bude studentům podán stručný přehled programů psychologie zdraví v zahraničí i u nás.

Obsah:
1. Uvedení do problematiky Psychologie zdraví, předmět a hlavní charakteristiky psychologie zdraví.A
2. Zdraví a nemoc, vývoj názorů na jejich pojetí.A
3. Well-being a zdraví.A
4. Vulnerabilita, resilience a zdraví.A
5. Somatické, psychické, duchovní a sociální aspekty zdraví. Přehled teorií zdraví. Zdravý životní styl. A
6. Psychoneuroimunologie. Imunologie, imunitní systém a jeho funkce. Imunizace. Dysfunkce imunitního systému. Vztah imunitního systému a psychologických jevů.A
7. Teoretická východiska studia zátěže a stresu. Zvládání životních těžkostí. Vztah osobnostních charakteristik k řešení stresových situací. Styly a techniky zvládání
těžkostí.A
8. Prevence stresu. Zvyšování odolnosti vůči stresu změnou postoje, zvyšováním sebedůvěry, sociální pomocí. A
9. Pojetí, druhy a teorie sociální opory, vztah sociální opory ke zdravotnímu stavu.A
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10. Duševní hygiena a její význam v prevenci psychosomatických onemocnění. Duševní hygiena, smysluplnost života, důvěra a víra. Zralá osobnost. Sebevýchova.
Diagnostika duševního zdraví. A
11. Biopsychosociální faktory poškozující a ničící zdraví. Kouření, drogy, alkohol, přejídání, teorie obezityA
12. Programy psychologie zdraví v zahraničí a v České republice.A
13. Nemoc a její zvládání, biopsychosociální pojetí nemoci, prožívání nemoci. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- analyzuje jednotlivé podpůrné faktoryA
- detekuje kritické množství stresových činitelů pro daného člověkaA
- je schopen kontemplace na zásadní témata etických postulátů ve zdravotnictvíA
- rozeznává funkční rozdíly v jednotlivých oblastech nemociA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- aktivně zvládá pozitivní techniky psychosomatického působeníA
- na základě znalostí se nedopouští destruktivních mechanismů na vlastní zdravíA
- umí vytvořit projekt na podporu zdravého životního stylu u dětí a dospělýchA
A
A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CHVÁLA, V., TRAPKOVÁ, Š. Rodinná terapie psychosomatických poruch: Rodina jako sociální děloha. Praha: Portál, 2009.
• KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: ACADEMIA, 2005.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál - 3. vyd., 2009.
• LEVINE, A.P.,KLINEOVÁ,M. Prevence traumatu u dětí. Maitrea, 2014.
Rozšiřující literatura:

• KELEMAN, S. Anatomie emocí. Praha: Portál, 2013.
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• KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 3. vyd. Praha: Portál, 2000.
• LOWEN, A. Jazyk těla - Tělesná dynamika charakterových struktur. Praha:Portál, 2017.
• MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha: SNP, 1986.
• MOHAPL, P. Úvod do psychologie nemoci a zdraví. Olomouc, 1992.
Doporučená literatura:

• BAŠTECKÁ, B., GOLDMAN, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
• KRATOCHVÍL, S. Jak žít s neurózou. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1988.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004.
• LEVINE, P., KLINEOVÁ, M. Trauma očima dítěte. Praha:Maitrea, 2012.
• PLANTE, G., T. Současná klinická psychologie. Praha: Grada, 2001.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publicita průmyslového dědictví
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Jedná se o výuku s rysy projektové výuky, podmínkou pro absolvování předmětu je úzká spolupráce ve skupině, kontinuální práce na zadaném tématu a samostudium.
Podmínkou pro udělení zápočtu bude vytvoření a vyzkoušení (nebo prezentace) edukačního materiálu pro zadanou cílovou skupinu (scénář prohlídky, pracovní list,
funkční model, vizualizace atd.). Student taktéž vyplní a odevzdá projektový záměr na využití technické památky.
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem výuky je představit studentům způsoby publicity průmyslového dědictví a naučit je základní principy publicity. Naučí se rozlišovat způsob vyjadřování a formální
úpravu textů podle charakteru periodika (didaktického materiálu) a cílové skupiny čtenářů. Po zvládnutí základních pojmů, orientaci v terminologii spojené s publikační
činností, používání odkazů na literaturu (dle obecně platné normy) a reflexi didaktických písemných prostředků, budou nabyté znalosti fixovány při vytváření vlastních
textů. Jejich obsah bude tematicky cílen na průmyslové dědictví v regionu. Student tak musí získat potřebné informace o konkrétním objektu nebo technickém zařízení
(stavební vývoj, současný stav, technologie apod.) a vytvořit edukační materiál pro zadanou cílovou skupinu (odborný článek, populárně naučný text, scénář prohlídky,
pracovní list atd.), který následně vyzkouší v praxi. Součástí výuky bude seznámení s projektovým záměrem využití technické památky a realizace projektu vlastního,
včetně základního rozpočtu, cílů, charakteristiky projektu a projektového zdůvodnění.

Obsah:
1. Úvod do problematiky publicity průmyslového dědictví A
2. Historický vývoj péče o průmyslové dědictví A
3. Práce s fyzickými písemnými materiály jako příklady publikační činnosti, vymezení terminologie a norem, zadání témat (vybrané průmyslové objekty), ke kterým
studenti ve skupinách zpracují zadaný výstup (populárně naučný článek, odborný článek, pracovní list, scénář prohlídkové trasy aj)A
4. Ostravský industriál historický vývoj péče o průmyslové dědictví v Ostravě, výzkumy, výstupy, způsoby využitíA
5. Práce s fyzickými písemnými materiály jako příklady publikační činnosti, práce s webovými stránkami jednotlivých zpřístupněných objektů, reflexe, diskuze,
brainstorming, náměty ke zlepšení. Seznámení s projektovým záměrem (formuláře) a se specifiky tvorby projektového záměru.A
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6. Tisková zpráva specifika tvorby tiskové zprávy, práce s materiálem, tvorba vlastní tiskové zprávy nad modelovým příkladem.A
7. Prezentace vybraného průmyslového objektu, který je zpřístupněn veřejnosti, studenti hodnotí, jak se tento objekt prezentuje (jaké má programy, propagační
materiály, webové stránky), zda je jeho veřejná prezentace dostatečná a sami navrhují nové způsoby jeho popularizace - práce ve skupiněA
8. Pokračování v prezentacích vybraného průmyslového objektu (viz seminář 7), který je zpřístupněn veřejnosti, s popisem jeho forem publicity a návrhy nových způsobů
jeho popularizace - práce ve skupiněA
9. Práce ve skupinách, tvorba projektu a zadaného výstupuA
10. Práce ve skupinách, tvorba projektu a zadaného výstupuA
11. Práce ve skupinách, tvorba projektu a zadaného výstupuA
12. Práce ve skupinách, tvorba projektu - realizace a vyhodnoceníA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
Student zná:A
- odbornou terminologii z oblasti průmyslového dědictví (konverze, brownfield, revitalizace, rekonstrukce atd.), A
- různé druhy periodik, způsobů tvorby textů, citací,A
- zásady a specifika projektové výuky v prostředí průmyslového dědictví,A
- specifika práce v různých typech institucí prezentujících průmyslové dědictví.
Student:A
- aplikuje nabyté poznatky ve prospěch popularizace průmyslového dědictví,A
- dovede rozlišit formu a cílovou skupinu publikačních výstupů, A
- vytvořit odborný text a zajistit si k němu potřebné prameny, A
- vyplnit projektovou žádost,A
- připravit podklady pro publicitu průmyslového dědictví (beseda, diskuze, edukační projekt, komentovaná prohlídka atd.).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KLÁT, J.; KORBELÁŘOVÁ, I.; MATĚJ, M. Cultural monuments of the Ostrava - Karviná Coaldfield. Ostrava: NPÚ, 2008. ISBN 978-80-85034-41-7.
• MATĚJ, M.; KLÁT, J. Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě. Ostrava: NPÚ, 2007. ISBN 978-80-85034-00.
• PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Litomyš: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-516-2.
Doporučená literatura:
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• BERAN, L.; VALCHÁŘOVÁ, V. Industriál libereckého kraje. Praha: ČVUT, 2007.
• DVOŘÁKOVÁ, E.; FRAGNER, B.; ŠENBERGER, T. Industriál - paměť - východiska. Praha, 2007.
• DVOŘÁKOVÁ, E., JIROUŠOVÁ Š.; PEŠITA, J. A Guide to the Industrial Past and Technical Monuments of Central Bohemia. Praha: Titanic, 2007.
• DVOŘÁKOVÁ, E., JIROUŠOVÁ Š.; PEŠITA, J. 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje. Praha: Titanic, 2008.
• FÖHL, A. Bauten der Industrie und Technik. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Bonn, 1997.
• FRAGNER, B. Industriál v jiné situaci. Tematické číslo časopisu Fórum architektury stavitelství VII. Praha, 1999.
• FRAGNER, B. Industriální stopy. Tématické číslo časopisu Fórum architektury stavitelství IX. Praha, 2001.
• FRAGNER, B. Stručný průvodce památnými místy techniky a industriální architektury Prahy. Příloha časopisu Fórum architektury stavitelství. Praha, 1999.
• KOL. AUTORŮ:. Průmyslové dědictví / industrial heritage. Praha: ČVUT, 2007.
• KOL. AUTORŮ:. Technické památky Čech, Moravy a Slezska. Geodézie ČS a.s. Praha, 2000.
• KUČOVÁ, V.; MATĚJ, M. Industriální soubory v Ostravě. Ostrava: NPÚ, 2007.
• MATĚJ, M. Autentická expozice Dolu Michal. Praha, 2008.
• MATĚJ, M. Péče o technické a industriální památky. Praha, 2008.
• MATĚJ, M. Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo. Praha, 2006.
• MATĚJ, M. Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a ve Francii. Praha, 2008.
• PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Litomyšl: Paseka, 2003.
• RYŠKOVÁ, M. Sdílné město / A Communicative Town. Ostrava: NPÚ, 2008.
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KHV / 7RPP1 - 2018 : Repetitorium pěvecké a instrumentální profesionality učitele hudební výchovy 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Repetitorium pěvecké a instrumentální profesionality učitele hudební výchovy 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce 80%;A
interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální), umělecká improvizace: průběžné plnění úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška:A
Student prokáže kvalitní znalosti z oblastí pěveckých a nástrojových dovedností. A
U zkoušky interpretuje pěvecký repertoár obsahující lidové písně, písně nebo interpretačně náročnější operní árie z období baroka, klasicismu, romantismu, 20. a 21.
století.A
Předvede klavírní repertoár složený z interpretačně náročnějších skladeb období baroka, klasicismu, romantismu, 20. a 21. století.A
S nadhledem zazpívá elementární píseň z listu.A
Předvede dvě české nebo zahraniční lidové písně určené pro žáky SŠ s transpozicí. Písně doprovodí na klavír a zároveň zazpívá. Za pomoci prvků improvizace vytvoří k
vybraným písním předehru a dohru.A
Celkový rozsah výkonu interpretovaného zpaměti, kromě doprovodu písní, je v rozmezí 13 - 15 minut. A
Garant předmětu PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (50%), PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Výuka předmětu je zaměřena na získání vokálních a instrumentálních odborných znalostí a dovedností potřebných v následné studentově hudebněvýchovné praxi na
středních školách.A
Studium v sobě zahrnuje osvojení pěveckých, nástrojových a improvizačních dovedností s použitím prvků zpěvu z listu a klavírního doprovodu písní. Během studia si
student připraví pěvecký a klavírní repertoár z lidových písní a skladeb období baroka, klasicismu, romantismu, 20. a 21. století v rozsahu 13-15 minut, který u zkoušky
předvede zpaměti. Repertoár bude doplněný o klavírní doprovod českých nebo zahraničních lidových písní spolu se zpěvem a dále o klavírní improvizaci a o zpěv z listu.
A

Obsah:
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1. Představení základních prvků hlasové techniky s následným osvojením technicky správného zpěvního projevu. Respirační, fonační a artikulační cvičení s akcentem na
rezonanci. Vokalízy a solfeggia.A
2. Zásady interpretace lidové písně, charakteristika a specifika české, moravské a slovenské lidové písně. Představení interpretačních prvků zahraničních písní.A
3. Prvky pěvecké interpretace skladeb barokního období (C. Monteverdi, G. Caccini, A. Scarlatti, F. Cavalli, G. F. Händel, J. S. Bach).A
4. Klasicismus a zpěv. Zásady interpretace skladeb období klasicismu (W. A. Mozart, Ch. W. Gluck, J. Mysliveček).A
5. Pěvecká interpretace období romantismu - písňové cykly F. Schuberta, R. Schumanna, F. Chopina, N. R. Korsakova, A. Dvořáka.A
6. Pěvecká interpretace skladeb představitelů 20. a 21. století s akcentací na české autory (L. Janáček, B. Martinů, P. Eben). A
7. Zpěv z listu - interpretace nenáročných vokálních skladeb bez předchozí přípravy.A
8. Klavírní interpretace skladeb barokního období. D. Scarlatti: Sonáty (výběr), J.S. Bach: Anglické a Francouzské suity, Partity, Preludia a fugy z TK (výběr), G. F.
Händel: Suity (výběr).A
9. Klavírní interpretace skladeb klasicistního období. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. L. Dusík: Sonáty popřípadě Variace.A
10. Klavírní interpretace skladeb českého a světového romantického období.A
11. Klavírní interpretace skladeb významných představitelů 20. a 21. století (českých a světových).A
12. Klavírní doprovody českých a zahraničních písní určených žákům SŠ.A
13. Klavírní improvizace melodie, tvorba předeher, meziher a doher s využitím materiálu lidových písní. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- postupu vytvoření správné harmonizace a doprovodného stylu u lidových písní;A
- zásad interpretace lidové písně;A
- problematiky interpretačních odlišností v souvislosti s historickým specifikem regionu, ve kterém píseň vznikla;A
- problematiky správné techniky zpěvního projevu;A
- principů využití v budoucí pedagogické praxi;A
- komplexních souvislostí principů správné pěvecké techniky a instrumentální hry;A
- zvláštnosti studovaného stylového období a zásad klavírní interpretace daného hudebního slohu. A
Student dokáže: A
- interpretovat stylově čistě vybranou českou nebo zahraniční lidovou píseň;A
- správně harmonizovat melodii a použít adekvátní styl doprovodu;A
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- interpretovat vokální skladby odpovídající pěveckou techniku;A
- interpretovat stylově čistě písně a skladby z období baroka, klasicismu, romantismu, 20. a 21. století;A
- používat adekvátní výrazové prostředky bez narušení stylovosti daného období;A
- správně interpretovat českou nebo zahraniční lidovou píseň;A
- vytvořit kvalitní klavírní doprovod a zároveň danou píseň zpívat;A
- zvládnout improvizovat na klavír;A
- vytvořit k lidové písni předehru, mezihru a dohru prostřednictvím získaných improvizačních dovedností;A
- zpívat z listu vybrané písně;A
- zpívat jednoduché písně intonačně čistě a bez přerušení. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAR, JIŘÍ. Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1976.
• ČEŠKOVÁ, OLGA. Pěvecká výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-137-7.
• NEJGAUZ, GENRICH GUSTAVOVIČ. O umění klavírní hry. Praha: AMU, 1983. ISBN 17-115-83.
• SÝKORA, JAN VÁCLAV. Dějiny klavírního umění. Praha: Panton, 1973. ISBN 35-948-73.
• ŠTĚPÁNOVÁ - KURZOVÁ, ILONA. Klavírní technika. Praha: Supraphon, 1979.
Rozšiřující literatura:

• BERNATÍK, RUDOLF. Klavírní doprovody písní hudební výchovy pro I. - IV. ročník ZŠ. Ostrava: PdF OU, 1984.
• EIGELDINGER, JEAN JACQUES. Chopin: Pianist and Teacher: As Seen by his Pupils. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. ISBN 978-0-521-36709-7.
• GRANFORTE, APOLLO. Krátké pojednání o zpěvu v teorii a praxi. Česko: s. n., 1960.
• VYDROVÁ, JITKA. Hlasová terapie. Praha: Tobiáš, 2017. ISBN 9788073111694.
• ZAVARSKÝ, ERNEST. Johann Sebastian Bach. Praha: Supraphon, 1979. ISBN 02-149-79.
Doporučená literatura:

• LACINA, OLDŘICH. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
• PARISOTTI, ALESSANDRO. 30 Arie Antiche, vol. 1. Milano: Ricordi, 2013.
• POURTALES, GUY DE. Život Franze Liszta. Praha: Supraphon, 1968. ISBN 02-273-68.
• VACCAI, NICOLA. Metodo pratico di canto italiano. Frankfurt/M.; Leipzig; London; New York: C. F. Peters, 2008.
• VOGEL, JAROSLAV. Leoš Janáček. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0621-4.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ročníkový projekt 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je studentovi udělen v souladu s platným Studijním řádem, zejména s důrazem na čl. 31 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU.A
A
V průběhu semestru student zpracovává softwarový projekt na téma zadané cvičícím. Úspěšné absolvování zápočtu je podmíněno aktivitou studenta v rámci týmu (např.
počet zápisů do repozitáře). Výstupem projektu je technologická kostra aplikace ve studenty zvolené technologii (zpravidla Java, .NET). Projekt je hodnocen ziskem 40
bodů, ústní obhajoba projektu pak ziskem 60 bodů. Prezentace projektu je před celou studijní skupinou. Zápočet je udělen studentovi, který získá minimálně 51 bodů.A
A
Garant předmětu RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. (50%), RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět ročníkový projekt je založen na spolupráci studentských týmů pod vedením pedagoga. Týmy jsou na začátku rozděleny dle osobních preferencí s přihlédnutím
k osobnostním profilům jednotlivých členů (např. Belbinův test). Poté si týmy zvolí téma dlouhodobého softwarového projektu, který během semestru realizují. Součástí
hodnoceného řešení jsou kromě vlastního softwarového produktu také artefakty, které studenti produkují během vývoje (diagram návrhu architektury, projektový plán,
vize, iterační plány).A
Protože se jedná o softwarový projekt, předpokládáme uplatnění základních znalostí z předmětů z oblasti softwarového inženýrství, databází a programování. Pro
sestavení metodiky vývoje je doporučen procesní framework OpenUP.A
Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se ve vývoji a vlastním návrhu softwarové architektury. Tím ho připravit na týmovou práci v reálných projektech většího
rozsahu.A

Obsah:
1. Úvod do problematiky předmětu, tvorba týmů, určení rolí v týmech, zadání projektuA
A
2. Seznámení se s požadavky na vytvářený projekt, techniky zachycení požadavků, pojmy Vize, Risk-List, projektový plánA
A
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3. Prezentace zachycených požadavků, rozpis požadavků, Use-Case, úprava existujících artefaktůA
A
4. Problematika fází a iterací, doplnění fáze Inception, techniky a nástroje pro realizaci iterací; opětovná kontrola požadavků zachycených ve vytvářeném projektu,
shrnutí vize, možnosti ukončení fáze InceptionA
A
5. Definování a implementaci iterací fáze Inception.A
A
6. Fáze Elaboration - popis fáze, motivace, milníky, popis způsobů jejich dosaženíA
A
7. Pojmy architektury a jejího zachycení pomocí modelovacích nástrojů, techniky návrh iterací ve fázi Elaboration a způsob výběru a definice cílů iteraceA
A
8. Představení CASE nástrojů a jejich použití pro podporu fáze ElaborationA
A
9. Definování a Implementaci iterací fáze Elaboration.A
A
10. Zhodnocení vhodnosti postupu při tvorbě iterací ve fázi Elaboration; shrnutí nástrojů potřebných při realizaci projektu; komunikace; zhodnocení postupu eliminace
rizik; doplnění Risk-ListA
A
11. Pokračování realizace projektu ve fázi Elaboration, průběžné zhodnocení dosahovaných cílů; důležitost odstranění rizik a ověření architekturyA
A
12. Prezentace fází Iteration a Elaboration, vzájemné posouzení výsledků ostatních týmů, ukončení fáze Elaboration.A
A
13. Definování první iterace fáze Construction. Kontrola prototypu architektury.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- E6 - Projektová výukaA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
1. Formování týmu, rozdělení rolí.A
2. Definice rysů aplikace, vypracování vize a risk listu projektu.A
3. Vytvoření prototypu aplikace.A
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4. Iterační plány a assessmentyA
5. Demonstrace architektury aplikaceA
Rozdělování a vykazování práce.A
Umění pracovat v týmu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JEFF SUTHERLAND. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. 2015. ISBN 978-1847941107.
• PROCHÁZKA, J., VAJGL, M. Ročníkový projekt 1 a 2. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.
• ROY OSHEROVE. Notes to a Software Team Leader: Growing Self Organizing Teams. 2013. ISBN 978-8299933209.
Rozšiřující literatura:

• KROLL, P., KRUCHTEN, P. The Rational Unified Process Made Easy. Boston: Addison Wesley, 2003.
• KRUCHTEN. The Rational Unified Process: An introduction. Addison Wesley, 2003.
• ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů. EKOPRESS, s.r.o., 1999.
• SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada, 2006.
Doporučená literatura:

• ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003.
• PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer Press, 2003.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Rozbor sborových skladeb
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Ústní zkouška: ústní zkouška v rozsahu probrané látky a základní studijní literatury, parciální a interpretační analýza zadané sborové skladby. A
Aktivní účast na cvičeních, min. 80 %.A
Garant předmětu PhDr. David Kozel, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : PhDr. David Kozel, Ph.D. (100%)
Cvičící : PhDr. David Kozel, Ph.D. (50%), doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na osvojení si analytického přístupu ke struktuře sborové skladby, který je chápán jako východisko k interpretační analýze hudebního díla a nutný
předstupeň výkonného hudebního umění. Analytický vhled do hudební struktury je propojován s volbou a argumentací použití konkrétních vyjadřovacích prostředků
hudby a vede k uvědomělému přístupu k intepretaci a nácviku sborových skladeb.

Obsah:
1. Specifika analýzy sborových skladeb, literatura, požadavky ke studiuA
2. Postup analýzy sborových skladeb, vyjadřovací prostředky hudby a jejich vztah k nácviku sborových skladebA
3. Interpretační analýza sborových skladeb, teorie hudebně výkonného uměníA
4. Specifika analýzy sborových úprav lidové písně a interpretační analýzy lidové písně IA
5. Specifika analýzy sborových úprav lidové písně a interpretační analýzy lidové písně IIA
6. Analýza vybraných skladeb období renesanceA
7. Analýza vybraných skladeb období baroka A
8. Analýza vybraných skladeb období klasicismu A
9. Analýza vybraných skladeb období romantismu I A
10. Analýza vybraných skladeb období romantismu IIA
11. Analýza vybraných skladeb hudby 20. a 21. století IA
12. Analýza vybraných skladeb hudby 20. a 21. století IIA
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13. Analýza vybraných skladeb hudby 20. a 21. století IIIA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouška

Výsledky učení:
Student prokáže znalost: A
- typických hudebně-vyjadřovacích prostředků a skladebných atributů sborových skladeb v závislosti na slohovém období; A
- formální a tektonické stavby vybraných sborových děl; A
- tonálního plánu, harmonických a polyfonních charakteristik sborových skladeb z hlediska stylového období; A
- skladebných specifik sborových skladeb soudobé hudby; A
- výstavby vybraných sborových skladeb z hlediska hudební kinetiky, dynamiky a frázování;A
- principů a zásad interpretace sborové partitury se zohledněním výrazu a interpretačního pojetí skladby; kategorií teorie interpretačního umění. A
Student dokáže:A
- poslechově analyzovat sborové skladby a identifikovat charakteristické skladebné znaky v závislosti na stylovém období; A
- provést parciální analýzu sborového díla z hlediska hudební kinetiky, dynamiky a frázování;A
- analyzovat hudební formu, tektonické zákonitosti sborové skladby, akordickou, harmonickou a polyfonní rovinu sborových skladeb; A
- interpretovat sborovou skladbu z hlediska teorie interpretačního umění a analyzovat výstavbu sborové skladby. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HONS, MILOŠ. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru II. 1. Základní. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-18-0.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru II. 2. Příklady interpretačních analýz. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-19-7.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru II. 3. Přílohy k interpretačním analýzám. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-20-3.
• ZICH, JAROSLAV. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987.
Rozšiřující literatura:

• KVĚCH, OTOMAR. Základy klasické hudební kompozice. Praha: Togga, 2013. ISBN 978-80-7476-023-5.
• ROB, JOSEF, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru I. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8071845574.
• SADIE, SADIE, TYRRELL, JOHN. (EDS.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Grove; New York: Macmillan, 2001. ISBN 1-56159-239-0.
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• ŠTEFKOVÁ, MARKÉTA. Teória hudobnej interpretácie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-89439-19-5.
• TICHÝ, VLADIMÍR. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.
Doporučená literatura:

• COOK, NICHOLAS. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1995. ISBN 978-039396255.
• LOUDOVÁ, IVANA. Moderní notace a její interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1998. ISBN 80-85883-31-7.
• MARTINÁKOVÁ, ZUZANA. Modalita ve vzťahu k hudbe 20. storočia. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, 2000. ISBN 8085182696.
• TICHÝ, VLADIMÍR. Úvod do studia hudební kinetiky. K systematice hudebního rytmu, metra a tempa. Praha: AMU, 1992. ISBN 80-85467-07-0.
• VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Sborový zpěv. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.
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KRU / 3RLM2 - 2018 : Ruská literatura 2. poloviny 20. století

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ruská literatura 2. poloviny 20. století
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Ke zkoušce může přistoupit student, který splnil všechny úkoly ze semináře a odevzdal seminární práci podle zadání vyučujícího v rozsahu 5 stran. Během zkoušky
vedené v ruštině je po studentech požadována orientace v předneseném materiálu, faktografické znalosti, znalost originálních textů podle seznamu povinné četby,
znalost sekundární literatury i schopnost samostatného uvažování.A
Garant předmětu doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Přednáška a seminář probíhá v návaznosti na předmět Ruská literatura 20. století 1. Cíl semináře: seznámit posluchače se základními tvůrčími proudy, osobnostmi a
literárními díly. Z metodologického hlediska se v předmětu obráží nová koncepce interpretace vývoje ruské lit. 20. stol. s ohledem na změny v duchovním, kulturním a
společenskopolitickém životě Ruska. Zvláštní pozornost je věnována literatuře dějinných přelomů a kataklyzmat, dříve tabuizované, nyní tzv. "navrácené literatuře".
Náplň seminářů: vypracovávání a přednášení odborných referátů, koreferátů k nim a následující diskuse k dané problematice. V přípravě referátů kladen důraz na
komplexní analýzu jak myšlenkové, tak i morfologické stránky textu, na využití primární i sekundární literatury a na schopnost utváření vlastního kritického názoru.
Současně probíhá kontrola četby původních ruských textů podle seznamu povinné četby. A

Obsah:
1. Magický realizmus (román-mýtus) v ruské literatuře 30.-80. let (Grin, Bulgakov, Nabokov, Platonov, Kaverin, Orlov, Ajtmatov).A
2. Válečná a poválečná literatura 1941-1953 (Leonov, Simonov, Tvardovskij, Platonov, Kazakevič, Někrasov, Dudincev).A
3. "Heretická" linie v ruské poválečné literatuře 1953-1960 (Pasternak, Solženicyn, Šalamov).A
4. Literatura "duchovního protestu" 60.-80. let (Grossman, Rybakov, Rasputin, Šukšin, Vampilov, Gorin, Trifonov, Někrasov, Abramov, Pristavkin, Dombrovskij,
Vladimov, Maksimov, Vojnovič).A
5. Ruská lágrová próza (Šalamov, Solženicyn)A
6. Historicko-filozofická prozaická freska, městské novely, vesnická próza, humoristické povídky v ruské literatuře 70.-80. let (Vasiljev, , Trifonov, Tendrjakov, Astafjev,
Šukšin).A
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7. Ruská dramaturgie 70.-80. let ((Radzinskij, , Gorin, Šukšin, Vampilov, Petruševská, Sadur, Galin, Koljada).A
8. Ruská poezie 70.-80. let (Jevtušenko, Rožděstvěnskij, Vozněsenskij, Martynov, Tarkovskij, Sosnora, Brodskij).A
9. Autorská píseň (Vysockij, Okudžava, Galič, Rosembaum).A
10. Ruský literární underground (Jerofejev, Mamlejev, Dovlatov, Limonov).A
11. Postmodernizmus v ruské literatuře (Nabokov, Ven. Jerofejev, Tolstaja, V. Jerofejev, Popov, Prigov, Dovlatov, Vladimov, Makanin, Sorokin, Pelevin, Akunin).A
12. Tvůrčí směřování ruské literatury konce 20. století.A
13. Shrnutí.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- student získá přehled o chronologickém vývoji ruské literatury, literárních směrech a tvůrčích osobnostech druhé poloviny 20. století (viz obsah předmětu).
- dokáže správně pochopit dané literární směry a konkrétní literární díla, - interpretovat a zařadit literární dílo do širšího evropského literárněhistorického kontextu, -
samostatně pracovat s primární a sekundární literaturou, uměleckými texty, diskutovat a kriticky myslet.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOBRENKO, J. Metafora vlasti. Literatura stalinskoj epochi v istoričeskom osveščenii. München, 1993.
• EPŠTEJN, M. Posle buduščego. Paradoksy postmodernizma v sovremennoj russkoj kul´ture. Massachusetts, 1996.
• GONČAROVA-GRABOVSKAJA, C. J. Komedija v russkoj dramaturgiji konca XX - načala XXI veka. Moskva, 2006.
• HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007.
• JELÍNEK, I. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: FF OU, 2015.
• KASACK, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000.
• KORMILOV, S. I. Istorija russkoj literatury XX veka (20-90-e gody). Osnovnyje imena. Moskva, 1998.
• MEŽIJEVA, N. A. - KONRADOVA, M. V. Okno v mir, sovremennaja russkaja literatura. Moskva, 2006.
• MIKULÁŠEK, M. Hledání duše díla v umění interpretace: genologicko-hermeneutická anamnéza "vnitřní formy" artefaktu a mytopoidních forem narace. Ostrava -

Šenov, 2004.
• NOVOTNÝ, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006.
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• PANORÁMA RUSKÉ LITERATURY. ALBERT, BOSKOVICE 1995. Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995.
• SKOROPANOVA, I. S. Ruská postmoderní literatura (Nová filozofie, nový jazyk). Sankt - Peterburg, 2002.
• SKOROPANOVA, I. S. Russkaja postmodernistskaja literatura. Učebnoje posobije. Moskva, 1999.
• Krátky slovník ruských spisovateľov. Bratislava, 2003.
• Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy. Warszawa, 1992.
• Ruská literatura XX. století v zrcadle kritiky (chrestomatie). Moskva - Sankt-Peterburg, 2003.
• Russkaja literatura XX veka - školy, napravlenija, metody tvorčeskoj raboty. Moskva, 2002.
• Russkaja literatura XX veka I, II. Moskva, 2005.
• Russkaja literatura XX veka I, II. Moskva, 2003.
• Slovník ruskéj literatúra 11.-20. storočia. Bratislava, 2007.
• Sovremennaja russkaja literatura I, II. Moskva, 2003.
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KTV / 7SRPM - 2018 : Řízení pohybu a motorické učení

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Řízení pohybu a motorické učení
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných v průběhu semestru a bodů získaných z písemné
zkoušky (100-91 bodů (A) "výborně"; 90-81 bodů (B) "velmi dobře plus"; 80-71 bodů (C) "velmi dobře"; 70-61 bodů (D) "dobře plus"; 60-51 bodů (E) "dobře"; 50-0 bodů (F)
"nevyhověl"). A
Požadavky na studentaA
1. Aktivní účast ve cvičení (docházka minimálně 11x za semestr, průběžné plnění seminárních úkolů) - 4 bodyA
2. Vypracování 12-ti seminárních úkolů. Každý úspěšně splněný úkol je hodnocen 3 body. A
Úkol je nesplněn při:A
- nedodržení pokynů pro vypracování prezentovaných ve výše uvedené studijní opoře.A
- zjištění plagiátuA
3. Odevzdání studijní opory s vypracovanými seminárními úkoly 10 bodů.A
4. Písemná zkouška z témat probíraných na přednáškách a cvičeních.A
Před zkouškou může student získat 0 až 50 bodů (viz výše). U písemné zkoušky je možno získat dalších 0 až 50 bodů. A
Garant předmětu 1. Mgr. Roman Farana, Ph.D.

2. Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 50% přednášející, 10% cvičící

2. 50% přednášející, 10% cvičící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Roman Farana, Ph.D. (50%), Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (50%)
Cvičící :  Doktorand Doktorand (80%), Mgr. Roman Farana, Ph.D. (10%), Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (10%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení pohybu a procesu motorické učení. Obsahem předmětu je propojení pojmů motorické chování, motorická
kontrola a motorické učení ve vztahu k řízení pohybu a osvojování si motorických dovedností.

Obsah:
PřednáškyA
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1. Motorické chování - úvod do problematiky A
3. Motorické chování model rozhodovacích procesůA
4. Motorický chování pozornost a pohyb A
5. Motorická kontrola smyslové a nervové řízení pohybu A
7. Motorická kontrola principy rychlosti a přesnosti pohybuA
8. Motorická kontrola principy koordinace pohybuA
9. Motorická kontrola inter a intra-individuální diferenciace A
10. Motorické učení Koncepty učení a metody výzkumu A
11. Motorické učení Zisk, transfer a retence dovedností A
12. Motorické učení Organizování, plánování a řízení procesu motorického učení A
13. Motorické učení Rozšířená zpětná vazbaA
A
SeminářA
1. 13. Prezentace seminárních úkolu na vybrané téma z oblasti řízení pohybu a motorického učení. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student umí vysvětlit základy motorického chování, řízení pohybu a motorického učení ve vztahu k procesu osvojování si pohybových dovedností.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAIBACH, P., REID, G., & COLLIER, D. H. Motor Learning and Development. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011.
Doporučená literatura:

• SCHMIDT, R. A., & LEE, T. D. Motor Control and Learning-A Behavioral Emphasis (5th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics., 2011.
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FPD / 7DPS1 - 2018 : Seminář k diplomové práci 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci 1
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast na úvodním setkání a individuálních konzultacích;A
Prezentace ve výuce: student předloží a prezentuje záměr/projekt své práce, zahrnující cíle a výzkumný problém/výzkumné otázky, návrh postupu řešení, osnovu celé
práce a předběžný seznam odborné literatury/informačních zdrojů zpracovaný dle bibliografické normy;A
Sebereflexe ústní: ve vztahu k metodologii, obsahu a průběhu řešení diplomové práce.A
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět "Seminář k diplomové práci" pod zkratkou FPD reprezentuje celý blok seminářů, které budou vedeny na katedrách a zavedeny pod kódem příslušné katedry.A
A
Seminář poskytuje studentům informace a pokyny k vypracování diplomové práce a prostor pro její postupné zpracování. Je založen zejména na samostatné
práci studenta a průběžných konzultacích. Na začátku semestru se uskuteční úvodní setkání, kde jsou studenti hromadně seznámeni s formálními a obsahovými/
metodologickými principy zpracování diplomové práce. V průběhu semestru probíhají individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce. Výstupem z
předmětu je zpracovaná rešerše dostupné literatury, návrh osnovy celé práce, přehled o teoretických východiscích řešeného problému a návrh jeho řešení. Součástí je
formulace cílů práce. Požadované náležitosti jsou zpracovány ve formě záměru (projektu) diplomové práce, který je prezentován na závěrečném setkání studentů a všech
vedoucích jejich prací v závěru semestru.

Obsah:
1. Úvodní seminář: formální a obsahové/metodologické principy zpracování diplomové práce.A
2. - 13. individuální konzultaceA

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
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- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- F8 - Tvorba diagnostického a výzkumného nástrojeA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zpráva

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
- postupu při zpracování diplomové práce (od zadání práce po její odevzdání);A
- relevantních informačních zdrojů pro nastudování řešené problematiky;A
- bibliografické normy;A
- požadavků na formální zpracování a strukturu práce. A
Student dokážeA
- samostatně vyhledat doporučené odborné informační zdroje a zpracovat rešerši;A
- kriticky zhodnotit informace získané z doporučených zdrojů;A
- vytyčit cíle celé práce, formulovat výzkumný problém, příp. výzkumné otázky; A
- navrhnout postup řešení daného problému;A
- navrhnout strukturu a zpracovat osnovu diplomové práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GAVORA, PETER. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
• HENDL, JAN. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4.
• CHRÁSKA, MIROSLAV. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-1369-4.
• ŠVAŘÍČEK, ROMAN A ŠEĎOVÁ, KLÁRA. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
Rozšiřující literatura:

• HENDL, JAN. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2.
• HENDL, JAN A REMR, JIŘÍ. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1.
• CHRÁSKA, MIROSLAV. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc: Votobia, 2007. ISBN 978-80-7220-305-5.
• MAŇÁK, JOSEF, ŠVEC, ŠTEFAN A ŠVEC, VLASTIMIL. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-7315-102-2.
Doporučená literatura:
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• COHEN, LOUIS, MANION, LAWRENCE A MORRISON, KEITH. Research Methods in Education. Abingdon, New York: Routledge, 2011. ISBN 0-415-19541-1.
• DISMAN, MIROSLAV. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-141-2.
• HENDL, JAN. Statistika v aplikacích. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0700-9.
• ŠANDEROVÁ, JADWIGA. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-86492-40-7.
• ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-766-6.
• VÁŇOVÁ, HANA, SKOPAL, JIŘÍ. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-296-0435-3.
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KRU / 3SPRJ - 2018 : Seminář praktického jazyka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář praktického jazyka
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- Požaduje se průběžné studium literatury.A
- Příprava referátů a aktivní práce v seminářích.A
- Během výuky student prokazuje schopnost komunikovat v ústní formě (monologická i dialogická řeč) v souladu s obsahem předmětu. A
- Osvojování komunikativních dovedností je hodnoceno zápočtem, udělovaným za aktivní práci, vyhovující přípravu prezentace v ruštině na zadané téma.
Garant předmětu PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
- Studenti si rozšiřují komunikativní schopnosti a dovednosti v ústním i písemném projevu na základě aktivního osvojení přibližně 2000 lexikálních jednotek (včetně
frazeologických a synonymních) a frekventovaných gramatických struktur v rámci určených tematických okruhů. A
- Osvojují dovednost pracovat s odbornými a publicistickými texty, získávat z nich potřebné informace a přetvářet je podle svých potřeb. Důraz je kladen na dovednost
navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě argumentovat, reagovat na různé druhy replik a na dovednost přednést či napsat samostatný projev. A
- Si studenti prohlubují znalosti ruských reálií v rámci daných tematických okruhů. Samostatně zpracovávají terminologické glosáře k probíraným tématům.

Obsah:
1. Věda a její klasifikace (humanitní, přírodní, technické). A
2. Humanitní vědy (filozofie, historie, filologie, literatura, kulturologie, hudba atd.).A
3. Humanitní vědy v Rusku.A
4. Přírodní vědy 1 (matematika, chemie, fyzika, biologie, astronomie, geografie).A
5. Přírodní vědy 2 (medicína, ekologie).A
6. Technické vědy 1 (architektura).A
7. Technické vědy 2 (automobilismus, doprava).A
8. Věda a technika 1 (kino, foto, televize, počítač).A
9. Věda a technika 2 (vynálezy 20. stol.).A
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10. Věda a média.A
11. Současná média a jejich technické prostředky.A
12. Významní ruští vědci.A
13. Shrnutí a opakování.A

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB19 - Jazykový překladA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deníkA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- Orientuje se v rozšířeném repertoáru ruských slov a témat (ústní interakce, porozumění rodilému mluvčímu, rozsah a ovládání slovní zásoby a zvukové stránky
ruského jazyka). A
- Umí samostatně pracovat s primární a sekundární literaturou. Je schopen diskutovat o probraných tématech.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BASKO, N. V. Russkije frazeologizmy - legko i interesno. Moskva, 2003.
• CSIRIKOVÁ, M.-VYSLOUŽILOVÁ, E. Ruština v praxi. Praktický kurz ruského jazyka. Praha, 2002.
• ČERŇAVSKAJA, T. N. Chudožestvennaja kultura. Moskva, 1984.
• FOZIKOŠ, A., REITEROVÁ, T. Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, 1998.
• JUŠKEVIČ, A. P. Istorija matematiki v Rossii. Moskva, 2000.
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• Bolšaja rossijskaja enciklopedija v 30 t. Moskva, 2008.
• Bolšoj enciklopedičeskij slovar'. T. 1 - 30. Moskva, 1978.
• Enciklopedičeskij slovar' Brokgauza i Efrona v 82 t. Moskva, 2001.
• Organizacionnaja struktura Rossijskoj nauki. Moskva, 1968.
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KSG / 7SGAF - 2018 : Sociální geografie Afriky a Arábie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociální geografie Afriky a Arábie
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Splnění závěrečného písemného testu, jež bude věnován severní Africe s Blízkým východem a subsaharské Africe. Test bude ohodnocen 100 body, z nichž musíte k
úspěšnému absolvování předmětu získat minimálně 51 %. Test bude tvořen z probrané látky na přednáškách a z doplňující literatury. A
A
Hodnocení bude probíhat následujícím způsobem:A
100 - 91 bodů: AA
90 - 81 bodů: BA
80 - 71 bodů: CA
70 - 61 bodů: DA
60 - 51 bodů: EA
50 a méně bodů: F, FX (neprospěl/a)A
Garant předmětu Mgr. Kateřina Ženková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. (25%), RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. (25%), Mgr. Kateřina Ženková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz je rozdělen do dvou částí, jež se snaží reflektovat výrazné sociální, kulturní, etnické i historické odlišnosti zemí severní Afriky a Blízkého východu od regionu
subsaharské Afriky. Po úvodních přednáškách věnovaných dějinnému vývoji společenských a státních formací v severní Africe, budou následně představena specifika
politického uspořádání, ekonomiky a postavení jednotlivých zemí z tohoto regionu v mezinárodních vztazích. Poté bude přistoupeno k předkoloniálním a koloniálním
dějinám subsaharské Afriky, které bude následovat osvětlení dekolonizačního procesu. Ve své další části poskytne kurz posluchačům přehled strategií rozvoje, které v
období posledních padesáti let zaujímaly k rozvoji subsaharských států nejen vybrané africké země, ale také zahraniční aktéři jako USA, SSSR, země EU a Čína. Konec
semestru bude věnován etnické, náboženské a demografické situaci v subsaharské Africe. Cílem kurzu tak je poskytnout posluchačům možnost vhledu a pochopení do
procesů, jež formovaly a aktuálně formují africký kontinent.

Obsah:
1) Úvodní hodina A
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2) Historie regionu Blízký východ a severní Afrika 6.-19. StoletíA
3) Vznik a vývoj států v regionu Blízkého východu a severní Afriky ve 20. stoletíA
4) Politické systémy, ekonomika a společenské formace v zemích Blízkého východu a severní AfrikyA
5) Blízký východ a severní Afrika v mezinárodních vztazíchA
6) Předkoloniální a koloniální dějiny subsaharské AfrikyA
7) Důsledky kolonialismu a dekolonizační proces A
8) Etnicita, religiozita a politická identita obyvatel afrických zemíA
9) Rozvojové strategie afrických zemí od zisku nezávislostiA
10) Subsaharská Afrika v mezinárodních vztazíchA
11) Demokracie, stát a občanská společnost v postkoloniální AfriceA
12) Test a zhodnocení kurzuA
A

Vyučovací metody:
- A1 - Přednáška

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Absolventi se orientují v historickém kontextu vzniku a vývoje afrických zemí a znají socioekonomické a kulturní charakteristiky v regionu. Splněním požadavků kurzu
by studenti měli prokázat rovněž pochopení současného postavení afrických států v mezinárodním systému.
Student je schopen kriticky hodnotit informace týkající se regionu Afriky a Blízkého východu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURGROVÁ, HELENA, JEŽKOVÁ,MICHAELA. Blízký východ: Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Praha, 2012.
ISBN 978-80-87474-45-7.

• KORANY, B. The Middle East since the Cold War: Torn between Geopolitics and. In Fawcett, L. International Relations of the Middle East. Oxford: Oxford
UniversityA
Press, p. 59-75, 2005.

• REID, RICHARD. Dějiny moderní Afriky: od roku 1800 po současnost. Praha: Grada, 2011.
• THOMSON, A. An Introduction to African Politics, pp. 60-83. 2010.
• ZÁHOŘÍK, J. Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace, pp. 5-38
Rozšiřující literatura:

• GEDLU, MESFIN. Subsaharská Afrika. Problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů.
• ILLIFE, JOHN. Afrika a Afričané. Dějiny kontinentu. Praha:Vyšehrad, 2001.
• KOVÁŘ, MARTIN. Afrika a arabský poloostrov - politickohistorické problémy. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-353-5.
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• LEWIS, BERNARD. Dějiny Blízkého východu. Praha: Lidové noviny, 2000.
• ROBINSON, D. Muslim societies in African history. New York: Cambridge University Press, pp. 27-59, 2004.
Doporučená literatura:

• HINNEBUSCH, R. The Politics of Identity in Middle East International Relations. In Fawcett, L.A
International Relations of the Middle East. Oxford: Oxford University Press, p. 151-1, 2005.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociální geografie Ameriky
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování písemné zkoušky.
Garant předmětu prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (30%), prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (70%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Rozšířit znalosti z regionální geografie amerického světadílu ze středoškolské úrovně na úroveň zohledňující komplexní pohled všech disciplín geografie člověka
(humánní geografie). Důraz bude kladen na politickou, kulturní a ekonomickou geografii a na využití těchto znalostí v procesu výuky.

Obsah:
1. Severní, střední a jižní Amerika - základní údaje, přírodní poměryA
Více se o tom dočtete v: BAAR, KUNSKÝA
A
2. Původní obyvatelstvo AmerikyA
A
3. Objevení Ameriky, kolonizace, vznik a vývoj USA a KanadyA
Více se o tom dočtete v: SIWEK, BAAR, OPATRNÝA
A
4. Politický systém USA a KanadyA
Více se o tom dočtete v: SIWEK, TINDALL a SHIA
A
5. Současné obyvatelstvo Severní Ameriky a jeho vývoj, severoamerická města A
Více se o tom dočtete v: SIWEK, BAARA
A
6. Hospodářství a regiony USA a Kanady a jejich postavení ve světěA
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Více se o tom dočtete v: SIWEK A
A
7. Střední Amerika a Karibik - specifika regionu A
A
8. Osídlení a kolonizace Latinské AmerikyA
Více se o tom dočtete v: OPATRNÝA
A
9. Vznik nezávislých latinskoamerických států a specifika jejich politického systémuA
Více se o tom dočtete v: OPATRNÝA
A
10. Obyvatelstvo a města Latinské AmerikyA
Více se o tom dočtete v: OPATRNÝA
A
11. Hospodářství zemí Latinské Ameriky - zejména Mexika, Brazílie, Argentiny a KolumbieA
A
12. Kulturní specifika Latinské Ameriky a vztah k Evropě a světuA
Více se o tom dočtete v: OPATRNÝA
A

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody:
- Písemná zkouška

Výsledky učení:
Dobrá znalost typických i specifických regionálních charakteristik amerického světadílu, která je nutná pro řešení úkolů specifických disciplín geografie člověka, včetně
geografie politické, kulturní, ekonomické aj. Důraz na znalosti nutné v procesu výuky.
Dovednost využít znalostí z regionální geografie v praxi i ve výuce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAAR, V. Anglosaská Severní Amerika. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994.
• GWYNNE, ROBERT N. - KAY, CRISTÓBAL (EDS.). Latin America transformed: globalization and modernity. London: Edward Arnold, 2004. ISBN

0-340-80930-2.
• SIWEK, T. Severní Amerika a Austrálie - sociálně-geografické problémy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
Doporučená literatura:

• BURNS, E. BRADFORD. Latin America. A Concise Interpretive History. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
• OPATRNÝ, J. Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

379

KFI / 3SNAS - 2018 : Současné náboženské směry

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Současné náboženské směry
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student/ka si povinně nastuduje jednotlivé materiály k jednotlivým tématům distribuované vyučujícím elektronickou poštou. K úspěšnému absolvování tohoto kursu je
zapotřebí uspět v závěrečném písemném testu z probírané látky a ze zadaných textů během semestru (minimálně 51 %). Vědomosti získává student/ka především při
přednáškách a při besedách, takže se předpokládá jeho/její účast na každé hodině. Vyžadována je 80% účast, v případě absence je samozřejmostí aktivní doplnění učiva.
Garant předmětu doc. ThDr. Tomáš Novotný
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. ThDr. Tomáš Novotný (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Tento cyklus přednášek má za cíl poskytnout základní informaci o současné náboženské scéně v Evropě a především v České republice. Věnuje se více neetablovaným
náboženským společnostem, protože etablovaným společnostem je věnována pozornost v jiných předmětech, např. v Kořenech evropského myšlení nebo v religionistice.

Obsah:
1. Sedm tezí o netradičních náboženstvích - sektách.A
Sekta, netradiční náboženství, kult, totalitní náboženská společnost.A
2. Organizace mající kořeny v křesťanství - Církev Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů.A
3. Organizace mající kořeny v křesťanství - Náboženská společnost svědků Jehovových, Děti Boží.A
4. Organizace vyrůstající z hinduismu - Hare Kršna, Sri Chinmoy.A
5. Organizace vyrůstající z hinduismu - Bhagwan Rajneesh - Osho.A
6. Buddhismus v Evropě - Ole Nydahl a Buddhismus diamantové cesty.A
7. Islám v Evropě a setkání kultur, Víra Bahá´íA
8. Judaismus a jeho alternativní skupiny, např. chasidismus.A
9. Psycho-kulty - Scientologická církev.A
10. Dvě setkání jsou vyhrazena pro besedy s představiteli netradičních náboženských směrů.A
11. Dvě setkání jsou vyhrazena pro besedy s představiteli netradičních náboženských směrů.A
A
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Vyučovací metody:
- PozorováníA
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- F6 - Exkurze

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student/ka zná základní informace o jednotlivých, především alternativních, náboženstvích.
Student/ka dovede samostatně vyhledat informace i o neprobíraných směrech a skupinách a kriticky zhodnotit spolehlivost informací. Při setkání s členy alternativních
náboženských skupin je schopen/schopna adekvátně a poučeně reagovat.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• DE VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009.
• NOVOTNÝ, T. Mormoni a Děti Boží. Praha : Votobia, 1998. Praha, 1998.
• NOVOTNÝ, T., VOJTÍŠEK, Z. Základní orientace v nových náboženských směrech . Praha : Dingir, 1995. Praha, 1995.
• OPATRNÝ, A. (ED.). Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
• TOMÁŠ NOVOTNÝ. Přicházejí. Praha, 1992. ISBN 80-900773-7-4.
• VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2004.
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KDU / 3STUI - 2018 : Současné teorie umění a interpretace

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Současné teorie umění a interpretace
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
aktivita ve výuce, ústní zkouška ověřující faktické znalosti látky a dovednost získaných znalostí využít při samostatné interpretaci, znalost základní literatury
Garant předmětu prof. PhDr. Pavel Zatloukal
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (50%), prof. PhDr. Pavel Zatloukal (50%)
Vede seminář : Mgr. Tomáš Koudela (50%), PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem přednášek je poskytnout studentům jak strukturovaný přehled moderních a současných metodických přístupů k uměleckému dílu, tak inspirovat k
samostatnému myšlení a snaze nejen o pochopení a interpretaci konkrétního uměleckého díla, ale také pluralitního charakteru současného umění i umělecké teorie a
obecně fundamentálních změn ve vnímání a interpretaci umění 20. a 21. století.

Obsah:
1. Obsah a forma: pohled na umělecké dílo a interpretační přístupy v první pol. 20. stoletíA
2. Estetický formalismus 20. stol.A
3. Ikonologie - škola kritické ikonologie, současná ikonograficko-ikonologická metoda a kontextuální interpretaceA
4. Psychologie umění, psychoanalýza a umění (S. Freud, C. F. Jung, R. Huyghe, J. Lacan) A
5. Filozofie a sociologie umění (Platón, Hegel, A. Hauser, V. Richter aj.) A
6. Strukturalismus (J. Mukařovský, H. Sedlmayer, G. Kaschnitz) A
7.-8. Multikulturalismus a umělecký provozA
9.-10. Postmoderna a postprodukce A
11.-12. Nové pohledy interpretace: Gender Art History, neostrukturalismus, dekonstrukce, post-historismus, "konec dějin umění" A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
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- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
-kulturních, společenských a filozofických aspektů, které běhen 20. století určovaly komplexní proměnu výtvarné kultury A
-základních metodických a interpretačních přístupů ve 20. stoletíA
-současných teoretických a interpretačních přístupů k uměleckému dílu A
- historické dynamiky kulturních procesů vrcholících na konci 20. století postmoderní globální kulturou;A
- kulturně historického kontextu přechodu mezi modernismem a postmodernou a nástupem postproduktvních tvůrčích konceptů;A
- vztahů mezi postmoderním uměním a reflexí dobové kulturní a společenské situace v kritice a filosofii.A
Student dokážeA
- popsat a interpertovat moderní a současné umělecké díloA
- při interpretaci konkrétních výtvarných děl moderního umění zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaciA
- samostatně rozpoznat a zhodnotit vliv postmoderního umění na pozdější vývoj výtvarné tvorbyA
- vysvětlit principy současných interpretačních přístupůk uměleckému díluA
- popsat a vysvětlit jednotlivé metodické přístupy k uměleckému dílu ve 20. století A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BELTING, HANS. Konec dějin umění. Praha, 2000. ISBN 80-204-0856-8.
• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVE-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,

postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.
• GABLIKOVÁ, SUZI. Selhala moderna?. Olomouc, 1995. ISBN 80-85885-20-4.
• CHALUMEAU, JEAN-LUC. Přehled teorií umění. Praha, 2003. ISBN 80-7178-663-2.
• JIŘÍ KROUPA. Metody dějin umění 2. Brno, 2010. ISBN 978-80-210-5315-1.
• LADISLAV KESNER. Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
Rozšiřující literatura:

• DIDI-HUBERMAN, GEORGES. Před časem. Brno, 2008. ISBN 978-80-87029-41-1.
• LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem, postmoderní situace. Praha, 1993. ISBN 80-7007-047-1.
• PACHMANOVÁ, MARTINA. Neviditelná žena: antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha, 2002. ISBN 80-86356-16-7.
• PETŘÍČEK, MIROSLAV. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Praha, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
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• TOMÁŠ HŘÍBEK. Dvakrát nový Arthur Danto, Umění XLIV, 6. Praha, 1996.
Doporučená literatura:

• ELKINS, JAMES. Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Praha, 2007. ISBN 978-80-200-1509-9.
• FEYERABEND, PAUL K. Rozprava proti metodě. Praha, 2001. ISBN 80-7299-047-0.
• GOLDING, JOHN. Cesty k abstraktnímu umění. Brno, 2003. ISBN 80-86598-48-9.
• MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5.
• THOMPSON, DON. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů: prapodivné zákony ekonomiky současného umění a aukčních domů. Zlín, 2010. ISBN

978-80-87162-58-3.
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Název studijního předmětu Starší česká literatura 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studenti mají povinnost aktivně se účastnit práce na seminářích (znát literární text zadaný na určitý seminář) a vystoupit s referátem na určité téma (pokus o analýzu
literárního díla s přihlédnutím k didaktickým aspektům tématu).
Garant předmětu prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 60% seminářící
Vyučující
Přednášející : prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (40%), prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (60%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen pro studenty učitelství SŠ. Charakterizuje literární život ve středověku (spisovatelé, publikum, oběh literatury, způsoby šíření). Zaměřuje se na
žánrový profil české středověké literatury v širším evropském kontextu. Obsahem je též analýza klíčových děl: Kosmova kronika, legenda o sv. Kateřině, Tkadleček,
Mastičkář, Oráč z Čech, středověká lyrika, Jan Hus: Listy). Samostatná přednáška bude věnována specifickým tendencím literatury doby husitské. Na seminářích
budou analyzována a interpretována jednotlivá literární díla s ohledem na potřeby středoškolské výuky. Klíčové termíny: topos, kurtoazní literatura, hagiografie,
liturgické drama, exemplum, latinský středověk, byzantská misie a staroslověnská kultura, německé básnictví v Čechách, doba lucemburská, parodie, princip agitace a
polemiky v literatuře doby husitské.

Obsah:
1. Specifické znaky literárního života ve starších obdobích (autorství lit. děl, způsoby šíření písemnictví, okruhy autorů a čtenářů, poetika lit. díla), funkce starší
literatury, odlišnosti od novodobé produkce.A
2. Periodizace starší české literatury. Jednotlivé epochy a kategorie literárních a kulturních dějin - středověk, humanismus, reformace, renesance, baroko.A
3. Literární tvorba v epoše velkomoravské, její žánrový charakter. Úloha byzantské kultury. Život Konstantinův, Život Metodějův, Proglas. Pokračování staroslověnské
kultury v přemyslovských Čechách (1. stsl. legenda o sv. Václavovi, Hospodine, pomiluj ny, Kánon ke cti sv. Václava). Fakta a hypotézy.A
4. Latinská literární tvorba 10. - 12. století v Čechách. Kristiánova legenda, sv. Vojtěch a jeho obraz v legendistice. Proměny legendistického schématu. Kosmova
kronika a její literární charakter.A
5. Vznik česky psané literatury na přelomu 13. a 14. století. Duchovní lyrika. Cyklus zlomků veršovaných legend. Alexandreida, Dalimilova kronika, problémy
interpretce těchto děl.A
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6. Rozkvět české literární tvorby v době lucemburské. Žánrová šíře literatury 14. století. Duchovní epika (legenda o sv. Kateřině). A
7. Milostná lyrika (kurtoazní tvorba a její výklad, Závišova píseň). Světská veršovaná a prozaická epika (antické a bretoňské látky). A
8. Didaktická a satirická tvorba (Hradecký rukopis, Nová rada Smila Flašky z Pardubic). Středověký spor, hádání (Spor duše s tělem).A
9. Rozvoj prózy, problém "laicizace" a "demokratizace". Tkadleček jako umělecký vrchol. Nábožensky vzdělavatelná próza Tomáše Štítného.A
10. Latinské písemnictví 13. a 14. století v Čechách. Latinská duchovní a žákovská poezie a její souvislost s evropským kontextem, autobiografická próza (Vita Caroli),
historiografie (Zbraslavská kronika), otázka raného humanismu na dvoře Karla IV. A
11. Německé básnictví v době posledních Přemyslovců. Dvorská epika (Ulrich von Etzenbach), milostná lyrika (Václav II., Heinrich von Meissen). Jan z Žatce: Oráč z
Čech. A
12. Literatura v době husitství. Změna žánrového systému v 1. polovině 15. století. Princip polemiky a parodie. Písňová tvorba husitů, recitační básnické skladby
(Hádání Prahy s Kutnou Horou aj.). Protihusitská poezie.A
13. Česká próza doby husitství. Traktát a kázání. Nové literární žánry husitské epochy - list, manifest. Jan Hus a Petr Chelčický.A
A
Témata seminářů:A
I. Kristiánova legenda.A
II. Kosmas: Česká kronika.A
III. Život sv. Kateřiny.A
IV. Středověká duchovní lyrika.A
V. Středověká milostná lyrika.A
VI. Podkoní a žák.A
VII. Mastičkář.A
VIII. Tkadleček a Oráč z Čech. A
IX. Tomáš Štítný: Knížky o hře šachové.A
X. Husitské básnické skladby (Hádání Prahy s Kutnou Horou; Václav, Havel a Tábor).A
XI. Petr Chelčický: Síť víry.A
XII. Jan Hus: Listy.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- znalost literárního vývoje v období středověku A
- dovednost poučené četby základních textů A
- schopnost porozumět zvláštnostem středověké poetiky a estetiky (znalost a schopnost aplikace klíčového pojmosloví literární medievistiky) A
- schopnost vyhledat a zpracovat literárněvědné informace (včetně schopnosti pracovat s kritickými edicemi staročeské literatury)A
- schopnost analýzy staročeského textu (předpokládají se znalosti z předmětu KCJ/HGRM1)A
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- schopnost samostatně a argumentačně přesvědčivě formulovat výsledky analýzy textu a práce se sekundární literaturou v referátuA
- kompetence - student je schopen samostatně vyložit klíčové vývojové a interpretační otázky dané epochy; pomoci ústních referátů a diskuzí jsou rozvíjeny komunikační
kompetenceA
Znalost literárního vývoje v období středověku.A
Znalost klíčového pojmosloví.A
Znalost specifik středověké poetiky a estetiky.
Dovednost poučené četby základních textů.A
Dovednost vyhledat a zpracovat literárněvědné informace (včetně schopnosti pracovat s kritickými edicemi staročeské literatury)A
Dovednost analýzy staročeského textu.A
Dovednost samostatně a argumentačně přesvědčivě formulovat výsledky analýzy textu a práce se sekundární literaturou v referátu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 1998.
• MALURA, J. Starší česká literatura I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007.
• Encyklopedie literární žánrů. Red. D. Mocná, J. Peterka. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
• Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2 H-J, K-L. Praha: Academia, 1993.
• Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4 S-Z. Praha: Academia, 2008.
• Výbor z české literatury od počátku do pobu Husovu (antologie). Praha: Nakl. ČSAV, 1957.
Doporučená literatura:

• KOLÁR, J. Návraty bez konce. Praha: Atlantis, 1999.
• LEHÁR, J. Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990.
• LEHÁR, J. Nejstarší česká epika. Praha: Vyšehrad, 1983.
• MALURA, J. (ED). Žánrové aspekty starší literatury. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
• NECHUTOVÁ, J. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000.
• PETRŮ, E. Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996.
• PETRŮ, E. Zašifrovaná skutečnost. Deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. Ostrava: Profil, 1972.
• THOMAS, A. Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech 1310-1420. Brno: Host, 2005.
• VELTRUSKÁ, J. Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle. Praha: Divadelní ústav, 2006.
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Název studijního předmětu Starší česká literatura 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studenti mají povinnost aktivně se účastnit práce na seminářích (znát literární text zadaný na určitý seminář) a vystoupit s referátem na zadané téma (pokus o analýzu
literárního díla s přihlédnutím k didaktickým aspektům tématu). Předmět je ukončen testem, který prověřuje znalost základních literárněhistorických údajů, klíčové
terminologie, stejně jako čtenářskou znalost nejdůležitějších primárních děl.
Garant předmětu prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 60% seminářící
Vyučující
Přednášející : prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (40%), prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (60%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen studentům učitelství SŠ. Zaměřuje se na projevy renesance a baroka v českém, ale i širším evropském kontextu. Obsahem je též analýza klíčových děl
a autorů: poezie Hynka z Poděbrad, Frantova práva, humanistický cestopis, Komenského Labyrint, poezie F. Bridela a A. Michny z Otradovic, Rakovnická vánoční hra).
Samostatné přednášky bude věnovány českému baroku a jeho hodnocení, s důrazem na dílo J. A. Komenského. Na seminářích budou analyzována a interpretována
jednotlivá literární díla s ohledem na potřeby středoškolské výuky. Klíčové termíny: renesance, reformace, humanismus, literární činnost Jednoty bratrské, kancionál,
knihtisk, knížky lidového čtení, renesanční parodie, humanistická poezie, tzv. zlatý věk české literatury, baroko, protireformace, jezuité, pobělohorský exil, řádové
divadlo, kramářská píseň, žánry lidové slovesnosti.

Obsah:
1. Humanismus a renesance v českých a evropských zemích. A
2. Humanistická poezie (Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic) a próza (Jan z Rabštejna) v 15. století, další rozvoj latinského humanistické literatury. Konvence a žánry
humanistického básnictví. A
3. Česky psaná humanistická tvorba. Překladatelství na přelomu 15. a 16. století, literární program Viktorina Kornela ze Všehrd. Dominantní postavení tvorby s
poznávací funkcí v literatuře 16. století - žánr cestopisu (Václav Vratislav z Mitrovic, Kryštof Harant z Polžic), kronikářství (Václav Hájek z Libočan), mravněvýchovná
próza, měšťanská orientace kultury, rozkvět tiskařské produkce v 2. polovině 16. století. A
4. Renesanční prvky v české a evropské literatuře 15. a 16. století. Básnická a překladatelská tvorba Hynka z Poděbrad. Satirická a zábavná próza (Frantova práva aj.),
knížky lidového čtení. A
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5. Literatura reformační a protestantská. Hlavní reformační proudy v Čechách - luteránství a jednota bratrská. Literární tvorba jednoty bratrské. Osobnost Jana
Blahoslava. Bible kralická. Bratrské kancionály. A
5. Baroko a protireformace. Specifické rysy a žánry barokní literatury v českém a evropském kontextu. A
6. Literární situace po bitvě na Bílé Hoře. Protestantská emigrace (např. Pavel Stránský, Jiří Třanovský, Jan Liberda). Centra českého exilu. A
7. Osobnost J. A. Komenského z hlediska literární historie. Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe, útěšné spisy, poezie Komenského.A
8. Poezie českého baroka. Osobnosti duchovní tvorby domácího katolického proudu. Fridrich Bridel, Adam Michna z Otradovic, Felix Kadlinský. Hlavní básnické
principy barokní poezie.A
9. Světská básnická tvorba. J. V. Rosa, časoměrné básnictví a tzv. alamodová poezie. Pololidová poezie, kramářská píseň.A
10. Prozaické žánry 17. a 18. století. Česká a latinská rekatolizační historiografie a legendistika (B. Balbín, J. Tanner, J. Kořínek). Balbínova obrana českého jazyka. A
11. Kazatelství a jeho literární principy, kazatelské osobnosti (B. H. Bilovský, D. Nitsch aj.). Úloha jezuitů v kultuře českého baroka.A
12. Vývoj dramatu v raném novověku. Biblické drama v období humanismu, pololidové hry baroka (Rakovnická vánoční hra, tzv. hanácké zpěvohry), jezuitské drama.A
13. Lidová slovesnost ve starší české literatuře. Různá pojetí lidovosti, problémy datování. Stopy folklorní tvorby ve středověku. Rozkvět lidové slovesnosti v 17.a 18.
století. Hlavní žánry lidové poezie a prózy. Pololidová literatura.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- znalost literárního vývoje v době humanismu a barokaA
- dovednost poučené četby základních textů A
- schopnost porozumět zvláštnostem literárního života raného novověku a specifikům dobové poetiky (znalost a schopnost aplikace klíčového pojmosloví, zejména
žánrového) A
- schopnost vyhledat a zpracovat literárněvědné informace (včetně schopnosti pracovat s edicemi raněnovověké literatury)A
- schopnost analýzy dobového literárního textu A
- schopnost samostatně a argumentačně přesvědčivě formulovat výsledky analýzy textu a práce se sekundární literaturou v referátuA
- kompetence - student je schopen samostatně vyložit klíčové vývojové a interpretační otázky dané epochy; pomoci ústních referátů a diskuzí jsou rozvíjeny komunikační
kompetence A
A
Znalost literárního vývoje v období humanismu a baroka a děl profilujících osobností. Znalost klíčového pojmosloví a dobově typických žánrů a žánrových variant.
Znalost specifik renesanční a barokní poetiky a estetiky.
Dovednost poučené četby základních textů. Dovednost vyhledat a zpracovat literárněvědné informace (včetně schopnosti pracovat s kritickými edicemi starší literatury).
Dovednost analýzy textu. Dovednost samostatně a argumentačně přesvědčivě formulovat výsledky analýzy textu a práce se sekundární literaturou v referátu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• LEHÁR, J.; STICH, A. Česká literatura I. Praha: Český spisovatel, 1997.
• Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2 H-J, K-L. Praha: Academia, 1993.
• Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3 M-R. Praha: Academia, 2000.
Doporučená literatura:

• ČERNÝ, V. Až do předsíně nebes. Praha: Mladá fronta, 1996.
• KOLÁR, J. Návraty bez konce. Brno: Atlantis, 1999.
• KOPECKÝ, M. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988.
• MALURA, J. Písně pobělohorských exulantů (1670-1750). Praha: Academia, 2010.
• MALURA, J. (ED). Žánrové aspekty starší literatury. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
• PETRŮ, E. Vzdálené hlasy. Olomouc: Votobia, 1996.
• PETRŮ, E. Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava: Profil, 1984.
• PETRŮ, E. Zrcadlo skutečnosti. Kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Praha: ISV, 2002.
• VIKTORA, V. Záblesky renesance. Plzeň: ZU, 2002.
• Svět je podvodný verbíř (antologie z barokního kazatelství). Praha: Argo, 2005.
• Tři knížky lidového čtení. Ed. J. Kolár. Praha: NLN, 2000.
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Název studijního předmětu Statistické metody pro učitele informatiky
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro udělení zápočtu je nutné zpracovat 2 seminární práce, které jsou zaměřené na praktické využití vhodných metod pedagogického výzkumu a statistické zpracování
dat. Za každou práci může student získat 50 bodů.A
A
Zápočet je udělen studentovi, který získal min. 51 bodů.
Garant předmětu 1. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

2. Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
3. doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 25% přednášející, 50% cvičící
2. 25% přednášející, 50% cvičící
3. 50% přednášející

Vyučující
Přednášející : RNDr. Petr Bujok, Ph.D. (25%), Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (25%), doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. (50%)
Cvičící : RNDr. Petr Bujok, Ph.D. (50%), Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na využití pedagogického výzkumu v učitelských programech přírodovědných oborů. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy a
metodami pedagogického výzkumu, etapami výzkumu a statistickým zpracováním a vyhodnocením dat.

Obsah:
Pedagogický výzkum a jeho etapy. A
Kvantitativně a kvalitativně orientovaný pedagogický výzkum. A
Proměnné pedagogického výzkumu. A
Výzkumné a statistické hypotézy. A
Metody kvantitativně a kvalitativně orientovaného pedagogického výzkumu. A
Statistické metody zpracování dat. A
Pedagogický experiment.
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
Student se seznámí se základy deskriptivní statistiky, principem softwarových prostředků pro statistické zpracování dat v oblasti pedagogického výzkumu, základy
statistického odhadu a testování hypotéz. A
Student dokáže aplikovat metody deskriptivní statistiky, užívá softwarových prostředků pro statistické zpracování dat pedagogického výzkumu, statistického odhadu a
testování hypotéz.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
Rozšiřující literatura:

• HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2012.
Doporučená literatura:

• BARRAGUÉS, J. I., MORAIS, A., GUISASOL, J. Probability and Statistics: A Didactic Introduction. 2016. ISBN 978-14-822-1980-7.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
• ŠVAŘÍČEK, R. ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Středoškolská biologie 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- praktické poznávání vybraných organismů s úspěšností min. 70 %A
- úspěšné absolvování písemné i ústní části zkoušky
Garant předmětu Mgr. Milan Koch, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : Mgr. Milan Koch, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je shrnout a didakticky analyzovat učivo obecné biologie, protistologie, mykologie a botaniky tak, aby jeho absolventi znali biologické termíny, děje a
mechanismy z těchto oblastí vyučované v současné době na středních školách. Důraz je kladen také na systém probíraných taxonů, který je výrazně redukovaný a jinak
organizovaný, a na schopnost identifikovat a zařadit jejich zástupce uváděné v aktuálně používaných středoškolských učebnicích.

Obsah:
Rozbor jednotlivých taxonů v kontextu učiva biologie na SŠ (obecná charakteristika, systematika, popř. praktické poznávání).A
1. Viry a prokaryotické organismyA
2. BuňkaA
3. PrvociA
4. HoubyA
5. Chromista, řasy, mechorostyA
6. PletivaA
7. Vegetativní rostlinné orgányA
8. Generativní rostlinné orgányA
9. Fyziologie rostlinA
10. Výtrusné rostlinyA
11. Nahosemenné rostlinyA
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12. Krytosemenné rostliny dvouděložnéA
13. Krytosemenné rostliny jednoděložné

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- je schopen vysvětlit pojmy, děje a principy z oblastí obecná biologie, botaniky, mykologie a protistologie, vyučované na středních školáchA
- umí zařadit do systému typické zástupce organismů probíraných na středních školáchA
- orientuje se v rutinní determinaci a poznávání typických zástupců jednotlivých taxonů
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JELÍNEK J. A KOL. Biologie pro gymnázia. 9. vyd.. Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-213-4.
• KINCL L. Biologie rostlin pro gymnázia. 6. vyd. 2010.
• KUBÁT K ET AL. Botanika. 1998. ISBN 80-7183-053-4.
• ROSYPAL S. Nový přehled biologie. 2012. ISBN 978-80-86960-23-4.
• ZÁVODSKÁ R. Biologie buněk. 2006. ISBN 80-86960-15-3.
Rozšiřující literatura:

• BENEŠOVÁ M. A KOL. Odmaturuj! z biologie. 2013. ISBN 9788073582319.
• HANČOVÁ, H., VLKOVÁ, M. Biologie v kostce 1. Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. ISBN 80-7200-340-2.
• HANČOVÁ, H., VLKOVÁ, M. Biologie v kostce 2. Havličkův Brod : Fragment, 1999. ISBN 80-7200-341-0.
• HUDEC K., KOLIBÁČ J., LAŠTŮVKA Z., PEŇÁZ M. A KOL. Příroda České Republiky. Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1569-3.
• KREJČA J. A KOL., 1997. Velká kniha živočichů. Príroda: Bratislava.
Doporučená literatura:

• DOSTÁL, P., A KOL. Kapitoly z obecné biologie. 1. vydání. Praha, 1994. ISBN 80-04-26070-5.
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• HAUSMANN K. & HŰLSMANN N. Protozoologie. Praha, 2003. ISBN 80-200-0978-7.
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KPF / 3STYU - 2018 : Stylistika polštiny pro učitele

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stylistika polštiny pro učitele
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zpracování seminární práce v rozsahu 3-5 stran, zpracování a přednesení referátu na zadané téma, vypracování zadaných slohových prací, úspěšně složený zápočtový
test a složení ústní zkoušky, ve které student prokáže vědomosti v rozsahu přednášek a povinné literatury. U zkoušky je mimo jiné kladen důraz na souvislý a logický
projev v polštině. Zápočtový test je považován za splněný, pokud student je v 75 % odpovědí úspěšný.
Garant předmětu doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem výuky v předmětu KPF/3STYU je soustředit pozornost studentů na vymezení pojmů styl a stylistika. Předmětem přednášek a seminářů bude především rozbor
stylistických jazykových prostředků - fonetických, morfologických, lexikálních (synonymie, archaizmy, neologizmy, syntaktických (slovosled v polské větě), a to s
ohledem na pedagogickou práci s žákovskými a studentskými psanými a mluvenými texty. Dále se bude věnovat pozornost klasifikaci funkčních stylů spisovné polštiny
a jejich charakteristice - styl umělecký, kancelářský, novinářský. Zvláštní pozornost bude věnována metodám analýzy školních písemných prací žáků a studentů z
hlediska jejich přípravy a hodnocení.

Obsah:
1. Język jako środek komunikacji, funkcje języka.A
2. Przedmiot i zakres stylistyki, elementy stylu.A
3. Fonetyczne środki stylistyczne.A
4. Wartość stylistyczna form morfologicznych.A
5. Leksykalne środki stylistyczne - archaizmy, neologizmy.A
6. Tropy stylistyczne, słownictwo emocjonalne.A
7. Składniowe środki stylistyczne.A
8. Zróżnicowanie stylowe języka polskiego i podstawy analizy stylów.A
9. Styl potoczny.A
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10. Styl urzędowo-kancelaryjny.A
11. Styl naukowy.A
12. Styl publicystyczny i styl dziennikarski.A
13. Styl przemówień i styl artystyczny.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student se orientuje v základních pojmech stylistiky, osvojuje si problematiku stylistické analýzy textů.
Student je schopen samostatně tvořit konkrétní texty pomocí již získaných vědomostí ze stylistiky polštiny a dalších lingvistických předmětů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BĄBA, S. Twardy orzech do zgryzienia czyli o porawności frazeologicznej. Poznaň, 1986.
• BĄBA, S., WALCZAK, B. Na końcu języka. PWN 1992.
• BALBUS, S. Między stylami. Kraków, 1993.
• BUTTLER, D., KURKOWSKA, H. SATKIEWICZ, H. Kultura języka polskiego. Warszawa, 1971.
• CEGIEŁA, B., MARKOWSKI, A. Z polszczyzną za pan brat. Warszawa, 1982.
• KLEMENSIEWICZ, Z. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa. Warszawa, 1982.
• KURKOWSKA, H., SKORUPKA, S. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa, 1959.
• MAYENOWA, R. O spójności tekstu. Wroclaw, 2001.
• SKUBALANKA, T. Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. Lublin, 1992.
• WILKOŃ, A. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny . Katowice, 1987.
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• PRAKTYCZNA STYLISTYKA NIE TYLKO DLA POLONISTÓW. Red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk. Warszawa, 2003.
• PRZEWODNIK PO STYLISTYCE POLSKIEJ. Warszawa, 1998.
• WSPÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001.
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KPF / 3SYKO - 2018 : Synchronní konfrontace pol. a č.

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Synchronní konfrontace pol. a č.
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka v předmětu předpokládá aktivní účast na seminářích, nejméně v rozsahu 85 % a průběžnou přípravu studenta do hodin. Kvalita přípravy je kontrolována
průběžně formou různých cvičení a krátkých oboustranných překladů. Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vykonání testu na probrané jazykové jevy; jeho součástí je
také písemný překlad dvou kratších textů (překlad textu z polštiny do češtiny a naopak).
Garant předmětu PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V prakticky zaměřené disciplíně KPF/3SYKO se posluchači věnují shodám a rozdílům v systému polštiny a češtiny, a to v rovině syntaktické a lexikální (včetně
oblasti slovotvorné a frazeologické). Výuka navazuje na již absolvované polonistické disciplíny, rozvíjí již získané znalosti v předmětech bakalářského studia (zejména
syntaxe) a rozšiřuje je o nové poznatky synchronních typologických zvláštností polštiny a češtiny v řečové praxi. Posluchači (uživatelé obou jazyků) budou upozorněni na
systémové rozdíly a budou mj. schopni vyvarovat se interferenčních chyb. Studenti také zvládnou příslušnou jazykovědnou terminologii v obou jazycích a získají přehled
v oblasti jazykových příruček polské a české produkce.

Obsah:
1. Věta a souvětí v polštině a češtině.A
2. Nominálnost polské věty. Negace v polské a české větě.A
3. Slovesná část polské a české věty. Specifika vyjadřování větné modality v polštině a češtině. A
4. Infinitiv a podstatné jméno slovesné v polské a české větě. Polovětné útvary, větné ekvivalenty, využití přechodníků v polštině a češtině.A
5. Zvláštnosti polského a české slovosledu.A
6. Způsoby vyjadřování větných členů v polštině a češtině.A
7. Rekce sloves v polštině a češtině. Předložkové vazby v polštině a češtině.A
8. Nové směry v polské a české syntaxi - srovnání.A
9. Povaha polské a české slovní zásoby.A
10. Slovotvorné postupy v oblasti polských a českých mluvnických jmen a sloves.A
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11. Specifika a rozdíly polské a české frazeologie a idiomatiky.A
12. Zrádná slova v češtině a polštině. Mezijazyková interference.A
13. Otázky polského a českého diskurzu (gramatika, sémantika, styl, pragmatika).

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- Student rozvíjí a upevňuje své jazykové schopnosti a dovednosti v produkci vlastních textů a v překladech.
- Student konfrontuje systémy obou sledovaných jazyků a je schopen vyhnout se česko-polským mezijazykovým interferenčním chybám, především v syntaktické a
lexikální rovině.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAŃKO, M. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa, 2002.
• BARTMIŃSKI, J., SZADURA, J. (RED.). Warianty języka. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 2. Lublin, 2003.
• BĚLIČOVÁ, H., UHLÍŘOVÁ, L. Slovanská věta. Praha, 1996.
• BOGOCZOVÁ, I. Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference. Ostrava, 2001.
• BRALCZYK, J. 444 zdania polskie. Warszawa, 2007.
• GREŃ, Z. Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim. Warszawa, 1994.
• GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Brno - Olomouc, 1998.
• JADACKA, H. System slowotwórczy polszczyzny. Warszawa, 2001.
• LABOCHA, J. Gramatyka polska. Składnia. Kraków, 1996.
• LOTKO, E. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava, 1986.
• LOTKO, E. Polština a čeština z hlediska typologického. Olomouc, 1981.
• LOTKO, E. Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc, 1997.
• LOTKO, E. Zrádná slova v polštině a češtině. Olomouc, 1992.
• MADECKI, R. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. Brno, 2006.
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• MADECKI, R. Spisovná čeština a polština ve veřejném diskurzu (norma, kodifikace, individuální postoje mluvčích). In Česká slavistika 2008, s. 145-156. Brno -

Praha, 2008.
• PANČÍKOVÁ, M. Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva. Bratislava, 2008.
• Dyskurs jako struktura a proces. Red. T. A. van Dijk. Warszawa, 2001.
Doporučená literatura:

• BLUSZCZ, J., RESKA, J., SERVÁTKA, M. Rekcja czasowników polskich, czeskich i słowackich. Katowice, 1991.
• HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava, 2002.
• MĘDAK, S. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków, 2005.
• MRHAČOVÁ, E., BALOWSKI, M. Česko-polský frazeologický slovník. Ostrava, 2009.
• MURYC, J. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. Ostrava, 2010.
• ORŁOŚ, T. 1000 lat czesko-polskich związków językowych. Kraków, 1993.
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KFY / 7SPO1 - 2018 : Školní pokusy 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Školní pokusy 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Uvědomělé předvedení pokusů v daných tématech s vysvětlením. Přehledná znalost ze základních kurzů mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky. Získání
dovednosti připravit a demonstrovat pokusy žákům základních a středních škol.
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Školní demonstrace z mechaniky, hydromechaniky, aeromechaniky, kmitů, vln, akustiky, ze stavby látek, termiky a molekulové fyziky.

Vyučovací metody:
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- D9 - Experiment/laborováníA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC14 - Laborování / laboratorní práceA
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Rozvíjí dovednosti při přípravě a realizaci školních pokusů v oblastech: mechaniky, hydromechaniky, aeromechaniky, kmitů, vln, akustiky, ze stavby látek, termiky a
molekulové fyziky. Získání dovednosti připravit a demonstrovat pokusy žákům základních a středních škol.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• &. KUŠNEROVÁ, M. Školní pokusy ve fyzice. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. ISBN 80-7042-717-5. Učebnice fyziky. &, &.
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KCH / 7TEP1 - 2018 : Technika experimentální práce 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technika experimentální práce 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Test: zaměřený na vysvětlení pojmů, principů sledovaných jevů, příprav, chemických a fyzikálních vlastností organických sloučenin. K získání zápočtu musí být test
hodnocen v rozmezí A-E.A
A
Aktivita ve výuce: praktické pozorování, realizace experimentů a demonstrace jevů s instruktáží.A
A
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz seznamuje studenty se základní technikou školního chemického pokusu, s jeho využitím a významem ve vyučování chemii při rozvíjení poznávacích schopností
žáka. Kurz je zaměřen na správné didaktické provedení, na získání zručnosti a dovednosti při provádění školních chemických pokusů z oblasti obecné a anorganické
chemie.

Obsah:
Bezpečnost práce v chemické laboratoři, organizace cvičeníA
Dělení směsí - sublimace, extrakce, filtrace, destilace, sedimentace, chromatografieA
Teorie kyselin a zásad, pH, indikátoryA
Redoxní dějeA
Vodík, kyslík, ozónA
Voda, peroxid vodíkuA
HalogenyA
Alkalické kovy, kovy alkalických zeminA
Uhlík, křemíkA
Dusík, fosforA
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SíraA
Kovy A
A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D9 - Experiment/laborováníA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC14 - Laborování / laboratorní práce

Výsledky učení:
Rozvíjení dovednosti experimentovatA
Dovednost v sestavování jednoduchých aparatur a přípravu běžných chemických sloučeninA
Schopnost vytvářet návrhy demonstračních experimentůA
Schopnost aplikace teorie do praxeA
Schopnost studia a orientace v odpovídající odborné literatuřeA
kompetence - komunikativní, studijní, pracovníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• SOLÁROVÁ,M. Chemické pokusy pro základní a střední školu. Brno, 1999.
• SOLÁROVÁ,M. Chemické pokusy 1 - Základy laboratorní techniky. Ostrava, 2005.
• SOLÁROVÁ,M. Chemické pokusy 2 - Anorganická chemie. Ostrava, 2005.
Rozšiřující literatura:

• BÍLEK,M., RYCHTERA,J. Chemie krok za kokem. Praha, 1999.
• HOLÝ,I. RYCHTERA,J. Hry se svíčkou. Hradec Králové, 1992.
• PROKŠA,M. Chémia a my. Bratislava, 1997.
Doporučená literatura:

• ČTRNÁCTOVÁ, H. ET ALL. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha, 2000.
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• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ, K. MM materiál - moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
• MAREČEK, A. Chemické výpočty. Brno, 2006.
• ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H. Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. Praha, 2007. ISBN 978-80-86561-81-3.
• ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E. Zajímavé experimenty z chemie kolem nás. Praha, 2009. ISBN 978-8086561-43-1.
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KVV / 7PDV1 - 2018 : Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují vlastní řešení zadaného odborného problému; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: hodnotí se míra osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je profesní rozvoj psychodidaktických zkušeností, schopností, dovedností a znalostí studentů učitelství výtvarné výchovy s důrazem na jejich
porozumění principům rozvoje vizuálního myšlení a vizuální gramotnosti žáků střední školy. Integrované programy přednášek a cvičení tvoří principiálně součinný
celek se středovým zaměřením na způsobilost studentů k rozumění vlivům vizuálních zážitků na vnímání světa a života člověka. Učí se nahlížet na vzdělávací
procesy prostřednictvím psychodidaktiky ve spojitosti s otázkami kultury a principy konstruktivistické pedagogiky. Mimo jiné se opírají o principy, obsahové okruhy
a teoretické zázemí artefiletického pojetí výtvarné výchovy v interpretaci Jana Slavíka (PdF Univerzita Karlova v Praze a PdF Západočeské univerzity v Plzni).
Triádou artefiletických principů - VÝRAZ - KOMUNIKACE - FORMA - budoucí učitelé prostupují k uvědomění si hluboké strukturovanosti významů obrazů přírody,
uměleckých, vědeckých či komunikativních obrazů všedního dne. V souvislostech, které předpokládají rozvoj sociálně-psychických kompetencí a osobní kultury v
životě člověka se studenti učí hlouběji chápat souvislosti mezi problémy, potřebami a hodnotami, které podmiňují vzájemnou sounáležitosti lidí ve společné tvorbě,
v každodenních povinnostech, v umění i ve vědě. Poznávání podmínek vzdělávání ve výtvarné výchově také z pohledu dalších pojetí výtvarné výchovy se stává
konceptuálním principem modelu profesní přípravy učitelů, který je studentům předkládán. Důraz je kladen na ta pojetí výtvarné výchovy (výtvarného oboru), která
kladou důraz na tvůrčí vizuální myšlení, na proces tvorby a jeho expresivitu, na výtvarnou komunikaci se zaměřením na poznávání a prožívání výtvarných uměleckých
děl. Studenti se učí projektovat vzdělávací situace, v nichž jsou cílové kategorie současných linií vzdělávání ve výtvarné výchově respektovány a dosahovány.

Obsah:
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1.- 2. Výtvarná výchova jako vzdělávací obor na střední škole. Expresivní pojetí výtvarného oboru a jeho charakteristika. Charakteristika cílů výtvarné výchovy v její
historii od 18. století do současnosti. Znalost školských dokumentů se zaměřením na cíle a doporučovaný obsah výtvarné výchovy od počátku 90. let minulého století.
Učení a vyučování, osobní pojetí výuky a principy jejího projektování na střední škole.A
3.- 4. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 1. Cíle výtvarného oboru ve vztahu k věkovým charakteristikám žáků středních škol. A
5.- 6. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 2. Rozvoj poznávacích, emočně prožitkových a decizních funkcí ve výtvarné výchově ve vztahu
k rozvoji výtvarné senzibility žáků středních škol. Motivační strategie při podněcování zájmu žáků o výtvarné aspekty světa přírody a vizuální komunikaci se světem
vizuální výtvarné kultury.A
7.- 8. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 3. Rozvoj výtvarně prostorové inteligence v procesu senzorického, psychomotorického, kognitivního
a sociálního učení prostřednictvím tematických, námětových, konceptuálních obsahů, jejich významů a jejich rozumění žáky v podmínkách učení ve výtvarné výchově v
oblasti Umění a kultura. A
8.- 9. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 4. Rozvoj výtvarných imaginativních aktivit žáků středních škol prostřednictvím tematických
obsahů a výtvarných vyjadřovacích prostředků plošné a prostorové formy v kresbě, malbě, grafice, modelování, konstruování v časoprostorových aktivitách (v akčních a
environmentálních činnostech) s vazbou na umění pravěku a starověku. A
10.- 11. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 5. Neurodidaktické charakteristiky mentálních a psychomotorických výtvarných činností v
rámci učení na střední škole. Prvky výtvarné řeči v exploračních a zobrazovacích činnostech žáků s důrazem na kresebné, malířské, grafické, prostorové, intermediální
vyjadřování, na jeho pojmové a širší teoretické zázemí, na neverbální i verbální znalosti žáků, na jejich souvislosti s kulturou pravěku, starověku a starověku. A
12.- 13. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 6. Rozvoj výtvarné tvořivosti ve výtvarných činnostech žáků středních škol v rámci poznávání
tematických obsahů výtvarného umění novověku od renesance po modernu, s využitím výtvarných vyjadřovacích prostředků formy plošné (v kresbě, malbě, grafice),
prostorové (modelováním, konstruováním), časoprostorové (akčních a environmentálních činností). Kolokviální zhodnocení obsahů psychodidaktické a ontodidaktické
přípravy budoucích učitelů na podmínky učení žáků ve výtvarné výchově a jejich další poznávací a tvůrčí perspektivy.

Vyučovací metody:
- Prezentace (statická projekce)A
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výukaA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla
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Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- zná charakteristiku různých pojetí výtvarné výchovy jako vzdělávacího oboru na střední škole;A
- umí porovnávat jednotlivé linie současného pojetí vyučování výtvarné výchovy (výtvarného oboru) s jeho historií od 18. století s důrazem na základní vzdělávání; A
- rozumí artefiletickým principům učení a vyučování ve výtvarné výchově žáků středních škol; A
- chápe spojitosti, rozdíly i obsahové přesahy psychodidaktických, ontodidaktických, neurodidaktických principů učení ve výtvarných činnostech žáků při dosahování
jejich neslovních i slovních znalostí a dovedností ve vztahu k jejich praktickým i jazykovým výtvarně tvůrčím kompetencím;A
- zná psychodidaktické a ontodidaktické principy utváření klíčových kompetencí žáků středních škol, jejich neurodidaktických souvislostí provázejících jejich výtvarné
aktivity i teoretické výtvarné vzdělání;A
- chápe složitost procesů, které rozvíjejí vnímavost žáků k uměleckým a kulturním hodnotám;A
- rozumí potřebám transformace kulturně poznávacích obsahů do psychosociálních a didaktických, tím také ontogenetických podmínek rozvíjení pozitivních postojů žáků
středních škol ke světu výtvarné i jiné kultury a jejích dějinám.A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- charakterizovat různá pojetí výtvarné výchovy a uplatnit jejich specifika v konkrétních podmínkách učení a vyučování na střední škole;A
- vysvětlit a uplatnit artefiletické principy podmínek učení a vyučování ve speciálních poznávacích a tvůrčích činnostech ve výtvarné výchově;A
- odkrývat, posilovat a uplatňovat psychodidaktické a ontodidaktické principy utváření klíčových kompetencí žáků;A
- odborně analyzovat a syntetizovat složitost procesů, které rozvíjejí vnímavost žáků k uměleckým a kulturním hodnotám a procesuálně je zajišťovat v procesech učení;A
- transformovat kulturně poznávací obsahy do poznávacích, emočně prožitkových, volních a subjektivně motivačních podmínek žáků středních škol se zaměřením na
obsahy a kvality jejich výtvarné seberealizace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ADAMEC, J., ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním I. II. Praha : Práce, 1995. ISBN 80-208-0359-9.
• BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce, 1997. ISBN 978-80-7361-038-8.
• HAZUKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, M. Situace ve výtvarné výchově. Liberec : Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7083-661-X.
• HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha : PdF UK, 1991. ISBN 80-7066-368-5.
• SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-437-3.
• SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., HAZUKOVÁ, H. Výtvarné čarování. Praha : Univerzita Karlova, 2000. ISBN 80-7290-016-1.
• ŠLÉDR, J. Základní otázky psychologie umění. Praha: UK, 1988. ISBN 80-208-0386-6.
Rozšiřující literatura:

• HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.
• JŮVA, V. Estetická výchova. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-85931-12-5.
• MAREŠ,J., SLAVÍK,J., SVATOŠ,T., ŠVEC,V. Učitelovo pojetí výuky. Brno : MU, 1996. ISBN 80-210-1444-X.
• SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) I. díl. Praha : Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-066-8.
• SLAVÍK, J., WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění -Teorie a praxe artefiletiky 2. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-130-3.
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• SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej: Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-736-322-2.
Doporučená literatura:

• KULKA, T. Umění a kýč. Torst. Praha, 1994. ISBN 80-85639-17-3.
• PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.
• ŠAMŠULA, P. Obrazárna v hlavě 1-2 : výtvarná čítanka pro 2.-5. ročník základní školy. Praha : Práce, 1996. ISBN 80-208-0380-7.
• ŠAMŠULA, P. Obrazárna v hlavě 5 : výtvarná čítanka od 8. ročníku základní školy a pro víceletá gymnázia. Praha: Práce, 2000. ISBN 80-86287-26-2.
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KVV / 7PJD1 - 2018 : Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují vlastní řešení zadaného odborného problému; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: hodnotí se míra osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je profesní rozvoj psychodidaktických zkušeností, schopností, dovedností a znalostí studentů učitelství výtvarné výchovy s důrazem na jejich
porozumění principům rozvoje vizuálního myšlení a vizuální gramotnosti žáků střední školy. Integrované programy přednášek a cvičení tvoří principiálně součinný
celek se středovým zaměřením na způsobilost studentů k rozumění vlivům vizuálních zážitků na vnímání světa a života člověka. Učí se nahlížet na vzdělávací
procesy prostřednictvím psychodidaktiky ve spojitosti s otázkami kultury a principy konstruktivistické pedagogiky. Mimo jiné se opírají o principy, obsahové okruhy
a teoretické zázemí artefiletického pojetí výtvarné výchovy v interpretaci Jana Slavíka (PdF Univerzita Karlova v Praze a PdF Západočeské univerzity v Plzni).
Triádou artefiletických principů - VÝRAZ - KOMUNIKACE - FORMA - budoucí učitelé prostupují k uvědomění si hluboké strukturovanosti významů obrazů přírody,
uměleckých, vědeckých či komunikativních obrazů všedního dne. V souvislostech, které předpokládají rozvoj sociálně-psychických kompetencí a osobní kultury v
životě člověka se studenti učí hlouběji chápat souvislosti mezi problémy, potřebami a hodnotami, které podmiňují vzájemnou sounáležitosti lidí ve společné tvorbě,
v každodenních povinnostech, v umění i ve vědě. Poznávání podmínek vzdělávání ve výtvarné výchově také z pohledu dalších pojetí výtvarné výchovy se stává
konceptuálním principem modelu profesní přípravy učitelů, který je studentům předkládán. Důraz je kladen na ta pojetí výtvarné výchovy (výtvarného oboru), která
kladou důraz na tvůrčí vizuální myšlení, na proces tvorby a jeho expresivitu, na výtvarnou komunikaci se zaměřením na poznávání a prožívání výtvarných uměleckých
děl. Studenti se učí projektovat vzdělávací situace, v nichž jsou cílové kategorie současných linií vzdělávání ve výtvarné výchově respektovány a dosahovány.

Obsah:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
1.- 2. Výtvarná výchova jako vzdělávací obor na střední škole. Expresivní pojetí výtvarného oboru a jeho charakteristika. Charakteristika cílů výtvarné výchovy v její
historii od 18. století do současnosti. Znalost školských dokumentů se zaměřením na cíle a doporučovaný obsah výtvarné výchovy od počátku 90. let minulého století.
Učení a vyučování, osobní pojetí výuky a principy jejího projektování na střední škole.A
3.- 4. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 1. Cíle výtvarného oboru ve vztahu k věkovým charakteristikám žáků středních škol. A
5.- 6. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 2. Rozvoj poznávacích, emočně prožitkových a decizních funkcí ve výtvarné výchově ve vztahu
k rozvoji výtvarné senzibility žáků středních škol. Motivační strategie při podněcování zájmu žáků o výtvarné aspekty světa přírody a vizuální komunikaci se světem
vizuální výtvarné kultury.A
7.- 8. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 3. Rozvoj výtvarně prostorové inteligence v procesu senzorického, psychomotorického, kognitivního
a sociálního učení prostřednictvím tematických, námětových, konceptuálních obsahů, jejich významů a jejich rozumění žáky v podmínkách učení ve výtvarné výchově v
oblasti Umění a kultura. A
8.- 9. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 4. Rozvoj výtvarných imaginativních aktivit žáků středních škol prostřednictvím tematických
obsahů a výtvarných vyjadřovacích prostředků plošné a prostorové formy v kresbě, malbě, grafice, modelování, konstruování v časoprostorových aktivitách (v akčních a
environmentálních činnostech) s vazbou na umění pravěku a starověku. A
10.- 11. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 5. Neurodidaktické charakteristiky mentálních a psychomotorických výtvarných činností v
rámci učení na střední škole. Prvky výtvarné řeči v exploračních a zobrazovacích činnostech žáků s důrazem na kresebné, malířské, grafické, prostorové, intermediální
vyjadřování, na jeho pojmové a širší teoretické zázemí, na neverbální i verbální znalosti žáků, na jejich souvislosti s kulturou pravěku, starověku a starověku. A
12.- 13. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 6. Rozvoj výtvarné tvořivosti ve výtvarných činnostech žáků středních škol v rámci poznávání
tematických obsahů výtvarného umění novověku od renesance po modernu, s využitím výtvarných vyjadřovacích prostředků formy plošné (v kresbě, malbě, grafice),
prostorové (modelováním, konstruováním), časoprostorové (akčních a environmentálních činností). Kolokviální zhodnocení obsahů psychodidaktické a ontodidaktické
přípravy budoucích učitelů na podmínky učení žáků ve výtvarné výchově a jejich další poznávací a tvůrčí perspektivy.

Vyučovací metody:
- DemonstraceA
- Prezentace (statická projekce)A
- Projektová výukaA
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- E2 - Metody situačníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- zná charakteristiku různých pojetí výtvarné výchovy jako vzdělávacího oboru na střední škole a základní umělecké škole;A
- umí porovnávat jednotlivé linie současného pojetí vyučování výtvarné výchovy (výtvarného oboru) s jeho historií od 18. století; A
- rozumí artefiletickým principům učení a vyučování ve výtvarné výchově;A
- chápe spojitosti, rozdíly i obsahové přesahy psychodidaktických, ontodidaktických, neurodidaktických principů učení ve výtvarných činnostech žáků při dosahování
jejich neslovních i slovních znalostí a dovedností ve vztahu k praktickým výtvarně tvůrčím až uměleckým zkušenostem;A
- zná psychodidaktické a ontodidaktické principy utváření klíčových kompetencí žáků a jejich neurodidaktické souvislosti provázející individuální potřeby a možnosti
jejich výtvarně uměleckého vzdělávání;A
- chápe složitost procesů, které rozvíjejí vnímavost žáků k uměleckým a kulturním hodnotám;A
- rozumí potřebám transformace kulturně poznávacích obsahů do psychosociálních, tím také ontogenetických podmínek rozvíjení pozitivních postojů ke světu výtvarné i
jiné kultury a jejím dějinám. A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- charakterizovat různá pojetí výtvarné výchovy a uplatnit jejich specifika v konkrétních podmínkách učení a vyučování na střední škole a základní umělecké škole;A
- vysvětlit a uplatnit artefiletické principy podmínek učení a vyučování ve výtvarné výchově;A
- užívat, posilovat a uplatňovat psychodidaktické a ontodidaktické principy utváření klíčových kompetencí žáků;A
- odborně analyzovat složitost procesů, které rozvíjejí vnímavost žáků k uměleckým a kulturním hodnotám, v reálných podmínkách učení žáků je spojitě obsahově, tím
také procesuálně zajišťovat v procesech učení;A
- transformovat kulturně poznávací obsahy do adekvátních psychodidaktických, ontogenetických i neurodidaktických podmínek vyučování se zaměřením na výtvarnou
seberealizaci žáků a rozvíjení jejich pozitivních postojů ke světu (výtvarné) kultury a její historii.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KESNER, L. Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
• ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-121-4.
• ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1999. ISBN 80-902267-3-6.
• ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.
• SZTABLOVÁ, D. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělávání na 1. a 2. st. základního vzdělávání. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-558-4.
Rozšiřující literatura:

• GROF, S. Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace změní v krizi. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-09-02.
• CHALUPECKÝ, J. Cestou necestou. Jinočany : H + H, 2000. ISBN 80-8602-261-7.
• CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Jinočany : H + H, 1994. ISBN 80-85787-81-4.
• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
• INGARDEN, R. O štruktúre obrazu. Bratislava: SVKL, 1965.
• KESNER, L. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: AGRO, 2000. ISBN 80-7203-252-6.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

413

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Doporučená literatura:

• JŮVA, V. Estetická výchova. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-85931-12-5.
• JŮZL, M.-PROKOP, D. Úvod do estetiky. Praha, Panorama, 1989.
• KASTOVÁ, V. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-302-1.
• PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.
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KFY / 7TELM - 2018 : Teorie elektromagnetického pole

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie elektromagnetického pole
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Znalost tématiky v rozsahu daném obsahem kurzu a základní studijní literaturou.
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Vede seminář : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Základní pojmy a rovnice Maxwellovy makroskopické teorie elektromagnetického pole. Klasifikace elektromagnetických polí a jejich vlastnosti. Elektormagnetické
vlnění a záření. Základy relativistické elektrodynamiky v Minkovského prostoročase.

Obsah:
Modul 1 - Vektorová analýza A
Modul 2 - Tenzorový počet A
Modul 3 - Maxwellovy rovnice A
Modul 4 - Statické pole A
Modul 5 - Stacionární pole A
Modul 6 - Kvazistacionární pole A
Modul 7 - Nestacionární pole I (vlny) A
Modul 8 - Nestacionární pole II (potenciály) A
Modul 9 - Nestacionární pole III (záření) A
Modul 10 - Relativistická elektrodynamika

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)

Výsledky učení:
Zná základní pojmy vektorového a tenzorového počtu, Maxwellovy rovnice a jejich vlastnosti. Osvojuje si informace o klasifikaci elektromagnetických polí,
elektromagnetického vlnění, Lorentzově síle.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MAYER, D., POLÁK, J. Metody řešení elektrických a magnetických polí. 1. vyd. SNTL. Praha, 1983.
Rozšiřující literatura:

• HAŇKA, L. Teorie elektromagnetického pole. 1. vyd. SNTL. Praha, 1975.
• VOTRUBA, V. Základy speciální teorie relativity. 2. vyd. Academia. Praha, 1977.
Doporučená literatura:

• KVASNICA, J. Teorie elektromagnetického pole. 1. vyd. Academia. Praha, 1985.
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KGE / 3TELI - 2018 : Textová lingvistika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Textová lingvistika
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast na výuce (účast na min. 80 % hodin)A
- studium odborné literaturyA
- plnění dílčích úkolůA
- úspěšné absolvování písemné zkoušky (analýza textu s min. 70% úspěšností)A
A
Tematické okruhy závěrečné zkoušky odpovídají obsahu předmětu.
Garant předmětu Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem semináře je seznámit studenty se základy textové lingvistiky a s metodami textové analýzy. V popředí zájmu stojí otázky koheze a koherence textu. Zohledněna
budou také hlediska pragmatická. Pozornost bude věnována také textovým druhům, textovému členění, způsobům rozvíjení tématu apod. Úvodem se studenti seznámí s
teoretickými premisami, které pak budou aplikovat při konkrétních analýzách textu.

Obsah:
1. Pojem text, kritéria textuality.A
2. Koheze I: substituce.A
3. Koheze II: konektory.A
4. Koherence I: izotopie.A
5. Koherence II: téma textu a jeho členění.A
6. Koherence III: sémantická progrese bez konektoru.A
7. Koherence IV: tematická progrese.A
8. Textová funkce, textové druhy.A
9. Metody textové analýzy.A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
10. Analýza textu I.A
11. Analýza textu II.A
12. Analýza textu III.A
13. Evaluace, závěrečná diskuze.

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po absolvování předmětu:A
- prokáže znalost terminologie z oblasti textové lingvistiky;A
- rozlišuje mezi jednotlivými typy textových jednotek, podílejících se na výstavbě textu;A
- umí popsat jejich funkci a jejich rozdílné pragmatické aspekty;A
- získá znalosti o principech výstavby textu a přehled o jednotlivých textových druzích;A
- dokáže definovat jednotlivá kritéria textuality.
Student po absolvování předmětu:A
- dokáže analyzovat text na základě získaných poznatků jednotlivých kritérií textuality a svá stanoviska obhájit v diskuzi;A
- umí analyzovat text z hlediska textově-lingvistického a uplatnit získané vědomosti při koncepci vlastních prací (např. diplomové práce).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRINKER, K. Linguistische Textanalyse. 4. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1998.
• DE BEAUGRANDE, R. A./DRESSLER, W. U. Einführung in die Textlinguistik. (=Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 28). Tübingen: Niemeyer, 1981.
• SCHWARZ-FRIESEL, M./CONSTEN, M. Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: WBG Wissen verbindet, 2014.
Rozšiřující literatura:

• HAUSENDORF, H./KESSELHEIM, W. Textlinguistik fürs Examen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.
• JANICH, N. Textlinguistik: 15 Einführungen. Tübingen: Gunter Narr, 2008.
Doporučená literatura:

• HEINEMANN, M./HEINEMANN, W. Grundlagen der Textlinguistik. (=Reihe Germanistische Linguistik 230). Tübingen: Niemeyer, 2002.
• LIM, S.-W. Kohäsion und Kohärenz. Würzburg: Erich Schmidt, 2004.
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KFI / 3UMAK - 2018 : Umění a kýč

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Umění a kýč
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky udělení zápočtu: A
1) 80% účast na seminářích A
2) splnění zadaných úkolů v průběhu semestru A
Zápočet bude udělen, pokud studující splní podmínky a každý zadaný úkol v průběhu semestru bude hodnocen na více než 50 b. A
Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (100%)
Cvičící : prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsahem předmětu Umění a kýč je analýza teoretických otázek, spojených s problematikou definice umění, kýče a interpretace uměleckého díla, zejména v současné
estetice. Cílem seminářů je rozvinout schopnost studujících samostatně esteticky hodnotit, tj. odlišit esteticky hodnotný předmět od kýče a kultivovat jejich schopnost
interpretace uměleckých děl. Cílem kurzu je umožnit studujícím pochopit specifikum umělecké tvorby a prohloubit jejich schopnost reflexe a interpretace umění.

Obsah:
1. Definice umění ve 20. století (fenomenologická a strukturalistická estetika) A
2. Definice umění ve 20. století (analytická estetika a institucionální koncepce) A
3. Dějiny, definice a základní znaky kýče A
4. Znaková a axiologická podstata umění a umělecké komunikace, typy znaků A
5. Základní a zprostředkující složky procesu umělecké komunikace A
6. Struktura uměleckých druhů a jejich odlišnosti A
7. Archetypy v umění (C. G. Jung) A
9. Problematika interpretace uměleckého díla A
10.Psychoanalytická a strukturalistická interpretační strategie,jejich východiska a principy A
11.Příklady psychoanalytické (S. Freud) a strukturalistické (J. Mukařovský) interpretace A
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12.Archetypální a feministická interpretační strategie,jejich východiska a principy A
13.Příklady archetypální (C. G. Jung) a feministické (C. Korsmeyer) interpretace A
A
A
A
A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Studující získají znalosti o různých způsobech definování umění a kýče, zejména v současné estetice, specifiku umělecké komunikace a jejích složek a struktuře
uměleckých druhů a žánrů. Budou se orientovat v teoretických principech různých interpretačních přístupů k uměleckým dílům.
Studující budou schopni porozumět specifiku umění prostřednictvím teoreticky poučené reflexe a chápat umění jako nezastupitelný způsob lidské komunikace. Budou
umět identifikovat základní znaky kýče a využít různé interpretační přístupy při interpretaci uměleckých děl.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ECO, U., RORTY, R., CULLER, J., BROOKE-ROSEOVÁ, C. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995.
• KALNICKÁ, Z. Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. Praha, 2004.
• KULKA, T. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000.
• MORPURGO-TAGLIABUE, Q. Současná estetika. Praha : Odeon, 1985.
• PTÁČKOVÁ, B. STIBRAL, K. (A KOL.). Estetika na dlani. Olomouc: Rubico, 2002.
Rozšiřující literatura:

• CIPORANOV, D., KULKA, T. (EDS.). Co se umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Praha, 2011.
• CHALUPECKÝ, J. Na hranicích umění. Praha : Prostor, 1990. ISBN 80-85190-06-0.
• KALNICKÁ, Z. Feministická estetika. Brno, 2011. ISBN 978-80-87474-11-2.
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Doporučená literatura:

• FREUD, S. O člověku a kultuře. Praha, 1990.
• JUNG, C. G. Výbor z díla. Díl II. Archetypy a nevědomí. Brno, 1998.
• KORSMEYER, C. Gender and Aesthetics. An Introduction. New York, 2004.
• MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1996.
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KAA / 3VKAL - 2018 : Vybrané kapitoly z americké literatury

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z americké literatury
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
80% účast v seminářích.A
Pečlivá četba literárních textů.A
Aktivní diskuse při rozborech děl.A
Presentace.
Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurs se zaměřuje na určité rysy současné americké literatury; jednotlivé semináře jsou komponovány tematicky, čímž se liší od obdobných kursů bakalářského studia,
které studenty seznamovaly s historickým vývojem literatury. Cílem tohoto kursu je představit některá zásadní témata současné americké literatury a poukázat na
jejich souvislost s obecnějšími tendencemi literatur anglicky mluvících zemí.

Obsah:
Kurs se bude věnovat na specifická témata v americké literatuře. Témata se mohou v každém roce měnit. Příklad kursu zaměřeného na specifická témata v americké
literatuře:A
Šílenství a "normálnost" v americké literatuře; realistické tendence v současné americké literatuře; minimalismus; americká "postmoderní" prosa; americká poesie po
Druhé světové válce; literatura amerického Jihu po Faulknerovi; moderní americké drama; blues a populární hudba.

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- B1 - DiskuseA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

422

B-III - Charakteristika studijního předmětu
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student získává přehled o filosofickém, dějinném, společenském a uměleckém kontextu americké kultury druhé poloviny 20. století. Dokáže lépe porozumět dobovému i
současnému kontextu americké literatury, tříbí své interpretační schopnosti a rozvíjí schopnost kritického myšlení.
Student si tříbí své interpretační schopnosti a rozvíjí schopnost kritického myšlení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BERCOVITCH, S., ED. The Cambridge History of American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
• BILTON, ALAN. An Introduction to Contemporary American Fiction. New York: New York University Press, 2003.
• BRADBURY, M. The Modern American Novel. Oxford, New York: Oxford University Press, 1992.
• BRAUNER, DAVID. Contemporary American Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
• LAUTER, P., ED. The Heath Anthology of American Literature. Vol. 2. Lexington, MA: Heath, 1994.
• RULAND, R., BRADBURY, M. Od puritanismu k postmodernismu. Dějiny americké literatury. Praha: Mladá fronta, 1997.
• SIM, S., (ED.). The Routledge Companion to Postmodernism. London: Routledge, 2001.
• VOSS, A. The American Short Story. Norman: University of Oklahoma Press, 1975.
• Výběr odborné literatury je dán tematickým zaměřením kursu
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KAA / 3VKBL - 2018 : Vybrané kapitoly z britské literatury

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z britské literatury
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
1. 80% účast v semináři.A
2. Řádná příprava do jednotlivých seminářů (přečtení zadaných textů) A
3. Aktivní účast při rozboru textuA
4. Literární deníkA
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (50%), Mgr. Karla Kovalová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz se zaměřuje na vybrané osobnosti a proudy či časová období ve vývoji britské literatury. Na rozdíl od obecného přehledu dějin britské literatury má tento kurz
specifičtější charakter a jednotlivá témata jsou probírána do větší hloubky.

Obsah:
1. Úvod do problému. Definice modernismu. Stručný přehled socio-politické a literární situace ve Velké Británii v době formace modernismu.A
2. Počátky modernismu v poezii a literární kritice. Imagismus, vorticismus, nová škola kritiky. T.S. Eliot: The Waste Land A
3. Modernismus v próze. Experimentální próza. James Joyce: Ulysses.A
4. 1. světová válka: Poezie a PrózaA
5. Modernismus v próze. Experimentální próza. Virginia Woolfová: Mrs. Dalloway.A
6. Modernismus v próze. Změny v tématické rovině. D.H. Lawrence: Lady Chatterley´s Lover. A
7.-8. Změny v tématické rovině. E. M. Forster: A Passage to India. A
9. Úvod do problému. Definice postmodernismu a postokoloniální literatury. A
10-11. Postmodernismus a "gender literature." Jeanette Winterson: Written on the Body.A
12.-13. Postmodernismus a "ethnic literature." Kazuo Ishiguro: Never Let me Go.A

Vyučovací metody:
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- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Student získává přehled o kulturně filosofickém kontextu evropské kultury přelomu 19. a 20. století. Dokáže lépe porozumět dobovému i současnému kontextu britské
literatury.
Student tříbí své interpretační schopnosti a rozvíjí schopnost kritického myšlení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ELIOT, T. S. The Waste Land. In LAUTER, P. (ed.) The Heath Anthology of American Literature. Lexington: Mass Heath, 1994.
• ELIOT, T.S.:. The Sacred Wood: Essays on poetry and criticism. London, 1920.
• FORSTER, E. M. A Passage to India. New York, London: Penguin Books, 1988.
• ISHIGURO, K. Never Let Me Go. London, 2005.
• JOYCE, J. Ulysses. New York: Vintage Books, 1922.
• LAWRENCE, D. H. Lady Chatterley´s Lover. Florence: Bantam Books, 1968.
• WINTERSON, J. Written on the Body. London, 1994.
• WOOLF, V. Mrs. Dalloway. London: Harcourt Brace Janovich, 1981.
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KDU / 3VKDV - 2018 : Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kultury

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kultury
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
a) Forma: písemnáA
b) Požadavky na studenta: aktivita ve výuce, písemná zkouška ověřující faktické znalosti látky a dovednost získaných znalostí využít při samostatné interpretaciA
Hodnotící kritéria:A
A
050 neuspělA
Student nebyl ve výuce dostatečně aktivní, student v závěrečném testu neprokázal nutné faktické znalosti a interpretační dovednosti.A
A
5160 E (3-)A
6170 D (3+, 3)A
7180 C (2-)A
8190 B (2+, 2)A
91100 A (1)A
A
Student úspěšně splnil všechny požadavky; body budou uděleny podle následujících kritérií:A
věcný a kritický přístup (5%);A
osobní zaujetí a tvůrčí vklad (20%);A
jazyková kultivovanost (5%);A
úspěšnost v písemném testu, který prověřuje věcné znalosti a interpretační dovednosti (70%).A
Garant předmětu PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : Mgr. Tomáš Koudela (50%), PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
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Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat základní poznatky o dějinách výtvarné kultury od pravěku do konce 20. století. Studenti získají představu
o transformacích výrazových prostředků výtvarného umění, o jevech formujících tyto změny i o fenoménech filozoficky a esteticky signifikantních pro předmětný
historický diskurz a praxi; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci výtvarných děl z období.A
A

Obsah:
1. Pravěké umění, umění starověkého Egypta a Mezopotámie;A
2. Předhelénské umění, řecké, etruské a římské umění;A
3. Raně křesťanské a byzantské umění, předrománské umění (karolinské, otonské umění, umění Velké Moravy);A
4. Románské umění;A
5. Gotické umění;A
6. Renesanční a manýristické umění; A
7. Barokní umění;A
8. -10. Umění 19.;A
11.-12. Umění 20. století.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
základní periodizace, slohové charakteristiky a základní orientaceA
historické matérie, kulturních, společenských a estetických jevů, které od pravěku až do konce 20. století určovaly komplexní proměnu výtvarné kultury;A
historické dynamiky kulturních procesů vrcholících na konci 20. století postmoderní globální kulturou;A
Student dokážeA
samostatně rozpoznat a zhodnotit vliv starověkého umění na pozdější vývoj výtvarné tvorby; A
při interpretaci konkrétních výtvarných děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci;A
identifikovat ikonická výtvarná díla signifikantní pro jednotlivé epochy a slohyA
srovnat svébytné výrazové prostředky epoch a slohů a objasnit jejich význam;A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAŽANT, JAN. Umění českého středověku a antika. Praha, 2000. ISBN 80-85917-73-4.
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• GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 1995. ISBN 80-204-0685-9.
• MIKŠ, FRANTIŠEK A LADISLAV KESNER, ED. Gombrich: porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87029-57-2.
• STADLER, WOLFGANG. Dějiny sochařství: [historie a vývoj sochařského umění v Evropě od pravěku do 21. století]. Praha: Rebo Productions, 1996. ISBN

80-85815-67-2.
• ŠEVČÍK, OLDŘICH. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha: Grada, 2007. ISBN

978-80-247-2032-6.
Rozšiřující literatura:

• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVE-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,
postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.

• LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.
• PEDLEY, JOHN G. Greek Art and Archaeology. New Jersey: Thames & Hudson, 2012. ISBN 978-0205001330.
• VLNAS, VÍT, ED. Evropské umění od antiky do závěru baroka: průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci.

Praha: Národní galerie, 2004. ISBN 80-7035-280-9.
Doporučená literatura:

• GOLDING, JOHN. Cesty k abstraktnímu umění. Brno, 2003. ISBN 80-86598-48-9.
• PELÁNOVÁ, ANITA. Výtvarné avantgardy 20. století. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-783-1.
• VANĚK, JIŘÍ. Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice. Praha: ARSCI, 2015. ISBN 978-80-7420-044-1.
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KPF / 3KPU1 - 2018 : Vybrané kapitoly z polské literatury 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z polské literatury 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude studentovi udělen na základě jeho docházky (min 80%) a po vypracování seminární práce na zadané téma v rozsahu 6-10 stran. Zkouška prověří
studentovy znalosti v rozsahu probrané látky v průběhu semestru a znalosti doporučené literatury.
Garant předmětu Mgr. Michal Przywara, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem přednášek a seminářů v předmětu KPF/3KPU1 je seznámit studenty nejen s vybranými problémy, které jsou klíčové pro vývoj polské literatury a kultury a její
zasazení do evropského, či světového kontextu. Hlavním smyslem je prohloubit znalosti studenta získané v bakalářském studiu a podnítit k samostatnému uvažování a
tvorbě vlastních myšlenek na poli dějin polské literatury. Lekce budou věnovány jednotlivým výsekům z dějin literatury a významným představitelům starší a současné
polské literatury.

Obsah:
1. Obecný úvod: periodizace polské literatury v evropském kontextu, hlavní umělecké proudy a jejich nejvýznamnější představitelé.A
2. Středověké vnímání sacrum a profanum v literatuře.A
3. Reformace v Polsku. Ariané. A
4. J. Kochanowski a jeho přínos polské kultuře.A
5. M. Rej a jeho přínos polské kultuře.A
6. Romantické kulturní a literární vzorce.A
7. Vztahy mezi romantickými autory, tematické odlišnosti, emigrační komplex.A
8. Pozitivistické koncepce nápravy věcí veřejných.A
9. Umělecká hodnota vs. společenská užitečnost literárního díla - Sienkiewicz vs. Prus. A
10. Příčiny znovuzrození poezie na sklonku 19. století.A
11. Naděje a realita nabyté samostatnosti Polska a její odraz v literatuře.A
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12. Příčiny vzniku avantgardních skupin v meziválečném období a jejich vztah ke klasikům.A
13. S. I. Witkiewicz jako evropský dramatik.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Student zná otázky, které jsou klíčové pro vývoj polské literatury a kultury v širším kontextu.
Student umí samostatně komentovat a uvažovat o daném úseku z dějin polské literatury a jednotlivých představitelích.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BACHÓRZ, J. Pozytywizm. Warszawa, 1995.
• EUSTACHIEWICZ, L. Antologia literatury powszechnej. T. 1. Warszawa, 1968.
• GAZDA, G. Futuryzm w Polsce. Wrocław, 1974.
• GŁOWIŃSKI, M., KOSTKIEWICZOWA, T., OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA, A., SŁAWIŃSKI, J. Słownik terminów literackich. Wrocław, 2000.
• HUTNIKIEWICZ, A. Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa, 1976.
• KLEINER, J. Zarys dziejów literatury polskiej (rozdz. I-II, s. 13-98). Wrocław, 1968.
• KLIMOWICZ, M. Literatura Oświecenia. Warszawa, 2003.
• KRZYŻANOWSKI, J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.
• KRZYŻANOWSKI, J. Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych. Warszawa, 1970.
• KRZYŻANOWSKI, J. Neoromantyzm polski. 1890-1918. Wrocław, 1963.
• KWIATKOWSKI, J. Literatura Dwudziestolecia. Warszawa, 1990.
• MARKIEWICZ, H. Pozytywizm. Warszawa, 1999.
• MICHAŁOWSKA, T. Średniowiecze. Warszawa, 2002.
• PELC, J. Literatura renesansu w Polsce. Warszawa, 1994.
• PELC, J. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa, 1980.
• POPIEL, J. Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. Kraków, 1995.
• SŁAWIŃSKI, J. (RED.). Słownik literatury polskiej. Wrocław, 2000.
• WITKOWSKA, A., PRZYBYLSKI, R. Romantyzm. Warszawa, 2007.
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• WYKA, K. Młoda Polska, t. 1-2. Kraków, 1977.
• ZIOMEK, J. Literatura odrodzenia. Warszawa, 1999.
• ZIOMEK, J. Renesans. Warszawa, 2006.
• OŚWIECENIE - ROMANTYZM. Red. A. Borowski, J. S. Gruchała. T. 1, Universitas (seria lektury polonistyczne). Kraków, 2000.
• POZYTYWIZM. WYBÓR TEKSTÓW Z LITERATURY NAUKOWEJ I KRYTYCZNOLITERACKIEJ. Opr. H. Bursztyńska. Katowice, 1978.
• SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ XIX WIEKU. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Warszawa, 1994.
• SŁOWNIK LITERATURY STAROPOLSKIEJ. Red. T. Michałowska i in. Wrocław, 1990.
• ŚREDNIOWIECZE - RENESANS - BAROK. Red. A. Borowski, J. S. Gruchała. T. 1-3, Universitas (seria Lektury polonistyczne). Kraków, 2000.
Doporučená literatura:

• DAVIES N. Boże igrzysko. Historia Polski. Kraków, 2008. ISBN 9788324006540.
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KPF / 3KPU2 - 2018 : Vybrané kapitoly z polské literatury 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z polské literatury 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude studentovi udělen na základě jeho docházky (min. 80%) a po vypracování seminární práce na zadané téma v rozsahu 6-10 stran. Zkouška prověří
studentovy znalosti v rozsahu probrané látky v průběhu semestru a znalosti doporučené literatury.
Garant předmětu Mgr. Michal Przywara, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět KPF/3KPU2 tematicky navazuje na předcházející semestr. Cílem je seznámit studenty nejen s vybranými problémy, které jsou klíčové pro vývoj polské
literatury a kultury a její zasazení do evropského, či světového kontextu. Hlavním smyslem je prohloubit znalosti studenta získané v bakalářském studiu a podnítit
k samostatnému uvažování a tvorbě vlastních myšlenek na poli dějin polské literatury. Lekce budou věnovány jednotlivým výsekům z dějin literatury a významným
představitelům starší a současné polské literatury.

Obsah:
1. Obecný úvod: válečná a poválečná Evropa, historicko-kulturní a politické podmínky, hlavní umělecké proudy a jejich nejvýznamnější představitelé. Historicko-
kulturní podmínky válečného a poválečného období v Polsku.A
2. Tragédie světové války a její dopad na kvalitu literárních děl.A
3. Socialistický realismus jako výsledek vítězství ideologie nad svobodnou vůlí.A
4. Slavní Poláci v zahraničí I. - J. Kosinski, Cz. Milosz.A
5. Slavní Poláci v zahraničí II. - W. Gombrowicz, S. Mrożek.A
6. Hlavní představitelé polské poezie - Z. Herbert, W. Szymborska, T. Różewicz.A
7. Události 80. let a jejich reflexe v literatuře.A
8. Nové výzvy a nová témata 90. let.A
9. Nová generace I. - Pilch, Stasiuk, Tokarczuk, Tulli, Gretkowska a další.A
10. Nová generace II. - Tokarczuk, Tulli, Gretkowska a další.A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

432

B-III - Charakteristika studijního předmětu
11. Vztah mezi tzv. komerční a intelektuální tvorbou. A
12. Fenomén Sapkowski.A
13. Společenská témata vs. soukromé vesmíry v polské literatuře.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Student zná otázky, které jsou klíčové pro vývoj polské literatury a kultury v širším kontextu
Student umí samostatně komentovat a uvažovat o daném úseku z dějin polské literatury a jednotlivých představitelích.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BARTELSKI, L., M. Polscy pisarze współcześni 1944-1974. Warszawa, 1977.
• CIEŚLAK, T., PIETRYCH, K. Literatura polska 1990-2000. Tom I-II. Kraków, 2003.
• CZAPLIŃSKI, P., ŚLIWIŃSKI, P. Literatura polska 1976-1998 (Przewodnik po prozie i poezji). Kraków, 1999.
• JAROSIŃSKI, Z. Literatura lat 1945-1975. Warszawa, 1997.
• MATUSZEWSKI, R. Literatura polska 1939-1991. Warszawa, 1995.
• MIŁOSZ, C. Historia literatury polskiej. Kraków, 1995.
• NASIŁOWSKA, A. Literatura okresu przejściowego 1975-1996. Warszawa, 2006.
• STABRO, S. Literatura polska 1944-2000 w zarysie. Kraków, 2002.
• TOMKOWSKI, J. Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. Warszawa, 1998.
• WROCZYŃSKI, T. Literatura polska po 1939 roku. Warszawa, 1998.
Doporučená literatura:

• BARTELSKI M.L. Polscy pisarze współcześni 1939-1991. Warszawa, 1995. ISBN 8301115939.
• GŁOWIŃSKI, M., KOSTKIEWICZOWA, T., OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA, A., SŁAWIŃSKI, J. Słownik terminów literackich. Wrocław, 2000.
• KANIEWSKA, B., LEGEŻYŃSKA, A. Teoria literatury. Poznań, 2003.
• SŁAWIŃSKI, J. (RED.). Słownik literatury polskiej. Wrocław, 2000.
• Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka. Wrocław, 1992
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• Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków, 2004
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KRO / 3UVP1 - 2018 : Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka předmětu je ukončena zápočtem, který student získá za aktivní 80% účast na seminářích a 70% úspěšnost v písemném testu.
Garant předmětu Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplína úzce navazuje na předcházející studium francouzského jazyka i teoretické poznatky a praktické dovednosti, které si již studenti osvojili, získané znalosti
upevňuje, prohlubuje a systemizuje. Studenti jsou podrobněji seznamováni s francouzským jazykem jako členěnou, hierarchizovanou znakovou soustavou. Pozornost je
věnována pojetí jazykového znaku, jeho asymetrickému fungování, jazykovým rovinám a jejich jednotkám. Důraz je kladen na francouzské sloveso. Nejsou opomenuta
ani slovesná paradigmata, slovesné časy a mody, modalita, aspekt a povaha slovesného děje.A
Cílem práce v cvičeních je praktická a systematická aplikace teoretických poznatků na konkrétních textech a cvičeních tak, aby hlubší poznání jazykových zákonitostí
přispělo zejména ke zvýšení jazykové kompetence studentů. Účelem samostatných úkolů, které jsou studentům zadávány, je rozvíjet jejich lingvistické myšlení a
samostatnou práci s odbornou cizojazyčnou literaturou. A

Obsah:
1. Généralités :A
- langue, parole, systeme complexe et hiérarchisé.A
- terminologie linguistique.A
2. Classification des especes /criteres sémantique, morphologique, syntaxique, distributionnel/.A
3. Substantif /probleme de définition/, relations syntagmatiques et fonctions syntaxiques du substantif.A
4. Article /défini, indéfini, partitif/.A
5. Omission et répetition de l'article.A
6. Adjectif qualificatif épithete.A
7. Accord de l'adjectif.A
8. Verbe - classement possible.A
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9. Conjugaison des verbes - particularités des verbes en - er, - ir, - re, verbes irréguliers.A
10.Indicatif - Temps du futur - formation, valeurs générales, emplois particuliers.A
11. Indicatif - Temps du passé - formation, valeurs générales, emplois particuliers.A
12. Accord du participe passé.A
13. Révision.A

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Nácvik jazykových/komunikačních dovednostíA
- Skupinová a kooperativní výuka

Hodnotící metody:
- Písemná zkouškaA
- Rozbor jazykového projevu studentaA
- Didaktický testA
- Bodové hodnocení

Výsledky učení:
Na základě práce v seminářích a praktické a systematické aplikace teoretických poznatků na konkrétních textech a cvičeních si student osvojí hlubší poznání
jazykových zákonitostí, což přispěje zejména ke zvýšení jeho jazykové kompetence. A
Student dokáže analyzovat a vhodně aplikovat jednoltivé morfologické struktury. Na základě samostatných úkolů, které jsou studentům zadávány, si dále rozvinou
lingvistické myšlení a schopnost samostatně pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GREVISSE, M. (REFONDUE PAR GOOSSE A.). Le Bon Usage, Grammaire française. Paris: Duculot, 1993.
• ŠABRŠULA, J. Morphologie du français. Ostravská univerzita: FF, 1997.
Rozšiřující literatura:

• WAGNER R. L ., PINCHON J. Grammaire du français classique et moderne. Paris, 1991.
Doporučená literatura:

• BAYLON, CH., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. Paris, 1995.
• ELUERD, R. Grammaire descriptive de la langue française. Paris, 2002.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka předmětu je ukončena zkouškou. Podmínkou pro přistoupení studenta ke zkoušce je jeho 80% aktivní účast na seminářích.A
Zkouška sestává z písemné a z ústní části. Aby student mohl přistoupit k ústní části zkoušky, musí absolvovat písemný test zaměřený na prostudované
morfosyntaktické jevy. Požaduje se 70% úspěšnost. Při ústní zkoušce student prokáže komplexní znalost problematiky prostudované v předmětech KRO/3NVP1 a
KRO/3NVP2.A
Garant předmětu Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět úzce navazuje na KRO/3NVP1. Pozornost je nadále věnována struktuře francouzské věty a větným členům, avšak je zaměřen zejména na studium souvětí
francouzského jazyka. Dále stručně pojednává o souvětí složitém a nadvětných vztazích, predikační sevřenosti, stupni kondenzace sekundárního predikátu. Zahrnuje
rovněž syntax promluvy, mezivětné navazování, izotopii textu, diaforu a funkční výpovědní perspektivu promluvy. Cílem disciplíny je předat studentům teoretické
poznatky o dalších možných strukturách francouzské věty a souvětí, které uplatní při spontánním vytváření textů vlastních. Soustavná práce s cizojazyčným
materiálem a lingvistickou literaturou dané oblasti slouží k neustálému prohlubování jazykové kompetence a analytického myšlení studentů.

Obsah:
1. Syntaxe de la phrase complexe, définition, classements possibles:A
- acceptabilité, grammaticalité, correction, norme.A
- proposition - phrase complexe.A
2. Coordination:A
- asyndete, polysyndete.A
- relations (addition, adversion, succession, gradation).A
- relations (causale, consécutive, concessive, conditionnelle).A
3. Subordination:A
- classements possibles des propositions subordonnées.A
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4. Propositions conjonctives essentielles:A
- classement, mots de liaison.A
- mode de la proposition conjonctive essentielle.A
- fonction de la proposition conjonctive essentielle.A
5. Proposition relative (PR), définition:A
- P.R. avec antécédent.A
- place de la P.R. A
- mode dans la proposition relative.A
6. Proposition circonstancielle de tempsA
7. Proposition circonstancielle de tempsA
8. Proposition circonstancielle de causeA
9. Proposition circonstancielle de but etA
10. Proposition circonstancielle de conséquenceA
11. Proposition circonstancielle d'opposition, A
12. Proposition circonstancielle de condition et d'hypoth?se.A
A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický test

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu si student rozšíří teoretické poznatky o dalších možných strukturách francouzské věty a souvětí. Student dokáže definovat základní
syntaktické pojmy vycházející z obsahu předmětu.
Student dokáže vhodně interpretovat a různé syntaktické struktury ve francouzské větě. Dokáže také samostatně vytvářet složitější syntaktické struktury. Student umí
srovnávat syntaktické struktury české a francouzské věty. Soustavnou prací s cizojazyčným materiálem a lingvistickou literaturou dané oblasti si prohloubí jazykovou
kompetenci a analytické myšlení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GREVISSE, M. (REFONDUE PAR GOOSSE A.). Le Bon Usage. Grammaire française. Paris, 1991.
• SABRSULA, J. Morphologie du français. Ostrava, 1997.
Rozšiřující literatura:

• GOFFIC LE, P. Grammaire de la Phrase Française. Paris, 1993.
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• WAGNER R. L ., PINCHON J. Grammaire du français classique et moderne. Paris, 1991.
• WEINRICH, H. Grammaire textuelle du français. Paris, 1989.
Doporučená literatura:

• MAINGUENEAU, D. Syntaxe du Français. Paris, 1994.
• PINCHON, J. Morphosyntaxe du français. Etude de cas. Paris, 1986.
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KPE / 7VPRO - 2018 : Výchova k partnerství a rodičovství

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výchova k partnerství a rodičovství
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.): student se aktivně zúčastňuje cvičení a jeho docházka do nich nesmí poklesnout pod 80%. A
Seminární práce / referát: student vypracovává seminární práci ve které zpracuje Případovou studii/ kazuistiku tak, aby na konkrétním případu demonstroval znalost
právní problematiky partnerství a manželství podle legislativy od roku 2015 v ČR a identifikoval problematická místa ve vztahu či rodičovství s možnostmi intervence.
A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (100%)
Cvičící : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět poskytuje vhled do problematiky partnerského a rodinného soužití v naší společnosti. Analyzuje determinanty sexuálního chování, počátky sexuálního života,
problematiku puberty jakožto rizikového období v ontogenezi. Věnuje pozornost otázkám plánování rodičovství a zabývá se otázkami životního stylu rodiny. Preferuje
etický přístup při tvorbě koncepce výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství.

Obsah:
1. Partnerství - jeho biologický a sociální smyslA
2. Atributy kvalitního partnerství současnosti a formy jejich dosahováníA
3. Základní sociální potřeby v aplikaci na partnerské soužitíA
4. Verbální a neverbální komunikace v partnerství a v rodiněA
5. Partnerské, manželské mýty a realitaA
6. Partnerské, manželské krize a formy jejich zvládáníA
7. Rozhodnutí k dítěti a uchopení důsledkůA
8. Role v rodině v bezdětném vztahu, ve vztahu s dítětem a s dětmiA
9. Konstruktivní reagování na selhání jednoho z partnerůA
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10. Partnerství a další intervenující osoby (ošetření vztahů, preferenční vztahy atd.) A
11. Seberealizace a partnerstvíA
12. Zánik partnerství a důsledky unáhlenosti (psychické, somatické)A
13. Zánik rodiny a důsledky pro její bývalé členy (psychické, somatické)A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA13 - Případová studie / kazuistikaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- aplikací z Výchovy k partnerství a rodičovství směrem k výuce na ZŠ/SŠA
- dopadů rozvodu na rodinný systémA
- klíčových bodů v adekvátní sexuální výchově v závislosti na věku dítěte žáka/studentaA
- základních atributů spokojeného partnerstvíA
- zásadních prvků manželských/partnerských krizíA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- analyzovat obecná tvrzení o partnerství v úrovni faktu a mýtů A
- být slovem nápomocen v případě průběhu zákonitých partnerských a manželských krizíA
- eticky vysvětlovat základní zákonitosti vývoje partnerského soužití A
- vysvětlit obsah a význam role otce, role matky pro zdravý sociální vývoj dítěteA
- využít poznatky k výuce Výchovy k partnerství a rodičovství na ZŠ/SŠA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FRÝBA, M. Psychologie zvládání života. Brno: MU, 1995.
• MARÁDOVÁ, E. Rodinná výchova. Zdravý životní styl I. Praha: Fortuna, 1998.
• MARÁDOVÁ, E. Rodinná výchova. Zdravý životní styl II. Praha: Fortuna, 1999.
• MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha : Avicenum, 1986.
• ŠULOVÁ, L. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství?. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-218-2.
Rozšiřující literatura:

• BIDDLUPH, S. Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha, 1997.
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• LIEDOFFOVÁ, J. Koncept kontinua. Praha, 2007.
• MATTHIEU, R. Kniha o štěstí. Praha, 2016.
• PEKAŘOVÁ, L. Jak žít a nezbláznit se. Praha : Poznání, 2006.
• SVOBODA, J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0603-3.
• SVOBODA, J., NĚMCOVÁ, L. Krizové situace výchova a výuky. Praha: Triton, 2015.
Doporučená literatura:

• BRZEK, A. Průvodce sexualitou člověka. Praha: SPN, 1993.
• DONÁT, J., DONÁTOVÁ, N. Důvěrně a otevřeně o sexualitě. Praha: Fortuna, 1996.
• ELLIOTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha : Portál, 1995.
• MACHOVÁ, J., MARÁDOVÁ, E. AJ. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Základy sexuální výchovy. Praha: PedF UK, 1998.
• TROJAN, O. O čápech, vranách a dětech. Praha: Grada, 1999.
• WEISS, P., ZVĚŘINA, J. Sexuální chování v ČR. Praha: Portál, 2001.
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KAA / 3HIML - 2018 : Vývoj jazyka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývoj jazyka
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
1. Aktivní účast na přednáškách.A
2. Předložení seminární práce na zvolené téma.A
3. Samostatná domácí příprava vybraných textů.A
Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Přednášky seznamují studenty s vývojovými tendencemi anglického jazyka s cílem přispět k jejich lepšímu a především uvědoměle idiomatickému zvládnutí angličtiny.
Frekventanti kurzu se budou zabývat hlavně interní historií jazyka v momentech a údobích, která jsou pro jeho vývoj obzvláště významná. Předpokládá se solidní
znalost fonetiky a normativní gramatiky. Je rovněž vhodné, aby frekventanti byli obeznámeni alespoň se základy některých dalších cizích jazyků.

Obsah:
1. Postavení angličtiny mezi germánskými jazyky. A
2. Standardizace angličtiny v díle Dr. Samuela Johnsona. A
3. Severský element ve střední a nové angličtině. A
4. Anglonormanský a francouzský vliv na angličtinu. A
5. Jazyk G. Chaucera - část 1.A
6. Jazyk G. Chaucera - část 2. A
7. Spontánní a kombinatorické změny fonologického systému. A
8. Celková jazyková analýza vybraných pasáží středoanglických textů.A
9. Problematika anglického pravopisu. Možnosti zjednodušování pravopisu. A
10. Fonetické změny od stavu indoevropského do pragermánštiny a dále do staré angličtiny. A
11. Charakteristika slovní zásoby staré angličtiny. A
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12. Zjednodušování gramatického systému angličtiny. Analytické tendence. A
13. Jazyková analýza ilustrativních staroanglických textů.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Po absolvování kurzu student zná vývoj anglického jazyka ve všech jeho fázích.
Student umí definovat jednotlivé vývojové etapy angličtiny z genealogické, typologické a sociolingvistické perspektivy. Dokáže číst jednodušší staroanglické,
středoanglické a raně novoanglické texty. Má dobré povědomí o fonologickém, gramatickém a lexikálním plánu těchto všech období. Je způsobilý uplatnit získané
znalosti ve výuce cizích jazyků, moderní angličtiny především.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• DILLARD, J. L. A History of American English. London, New York: Longman, 1992.
• FISIAK, J. A Short Grammar of Middle English. Warszawa: PWN, 1996.
• FISIAK, J. An Outline History of English. Warszawa: PWN, 1993.
• HLADKÝ, J. Čítanka pro seminář z historického vývoje angličtiny. Brno: Masarykova, 1983.
• KAVKA, J. Nástin dějin anglického jazyka. Ostrava: OU, 1992.
• MACHÁČEK, J. Stručný přehled historického vývoje angličtiny. Praha, 1956.
• STRANG, B. A History of English. London: Methuen, 1970.
• VACHEK, J. A Brief Survey of the Historical Development of English. Praha: SPN, 1978.
• VACHEK, J., FIRBAS, J. Historický pohled na dnešní angličtinu. Praha: SPN, 1966.
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KGE / 3VNJP - 2018 : Vývoj německého jazyka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývoj německého jazyka
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- studium odborné literatury A
- závěrečný test (úspěšnost min. 70%)A
Garant předmětu prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci přednášek je podána charakteristika němčiny jako jednoho z germánských jazyků a přehled hlavních etap vývoje německého jazyka a jeho teritoriálního a
časového členění. Pozornost je zaměřena na změny v hláskovém systému, v oblasti morfologie a syntaxe. Studenti získají komplexní přehled o změnách v jazyce od
období germánského až do konstituování současné němčiny. A
A

Obsah:
1.-2. Členění germánských jazyků, obecné znaky germánských jazyků A
3.-4. Teritoriální a časové členění němčiny, společensko-historické pozadí a jazykové změny období staré horní němčinyA
5.-6. Společensko-historické pozadí období střední horní němčinyA
7.-8. Charakteristika vývoje jazyka v období střední horní němčinyA
9.-10. Faktory vzniku jednotného německého jazykaA
11.-12. Charakteristika vývoje jazyka v období rané horní němčinyA
13. ShrnutíA
A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
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- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický test

Výsledky učení:
Student má přehled o původu německého jazyka, jeho vývoji v historickém kontextu a o změnách na úrovni jednotlivých jazykových rovin v základních etapách vývoje.
Student dokáže určit základní rysy jednotlivých vývojových stadií němčiny a je schopen jazykový vývoj začlenit k příslušnému společensko-historickému pozadí.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. Stuttgart: UTB, 2007.
• VAŇKOVÁ, L. Entwicklung der deutschen Sprache (studijní opora). 2012.
Rozšiřující literatura:

• ERNST, P. Deutsche Sprachgeschichte. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2005.
Doporučená literatura:

• SCHMIDT, W. Geschichte der deutschen Sprache. 9. Aufl. Leipzig: Hirzel, 2004.
• VON POLENZ, P. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmitelalter bis zur Gegenwart. Sv. I. a II. Einführung, Grundbegriffe, Deutsch in frühbürgerlicher Zeit. Berlin:

De Gruyter, 1991.
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KPF / 3VPOU - 2018 : Vývoj polského jazyka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývoj polského jazyka
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Vyžaduje se aktivní 85% účast studenta na přednáškách a seminářích, vypracování seminární práce v rozsahu 3 - 5 stran a úspěšné absolvování zápočtového testu. U
zkoušky se vyžadují vědomosti získané v přednáškách a seminářích a studiem odborné literatury.
Garant předmětu prof. PhDr. Mieczyslaw Balowski, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Mieczyslaw Balowski, CSc. (100%)
Vede seminář : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V předmětu KPF/3VPOU student získá informace o vzniku a vývoji polského jazyka v třech obdobích - staropolském, středně a novopolském. Budou sledovány jednotlivé
etapy z hlediska fonologického, morfologického, syntaktického, lexikálního a tendence v jednotlivých obdobích vývoje jazyka. Náplní seminářů je rozbor ukázek z
jednotlivých vývojových stádií polštiny, na nichž jsou dokumentovány vývojové změny v jednotlivých plánech jazyka. Důraz je kladen na pochopení diachronního
pohledu na jazykové jevy, zejména pak ty, které vedly bezprostředně ke vzniku spisovného jazyka. Pozornost bude věnována také polským dialektům a jejich
charakteristice se zvláštním zřetelem na dialekt těšínský.

Obsah:
1. Epoka przedpiśmienna, genealogia języka polskiego.A
2. Powstanie państwa Polskiego i przyjęcie chrześcijaństwa.A
3. Epoka piśmienna - doba staropolska.A
4. Najważniejsze zabytki językowe doby staropolskiej.A
5. Powstanie języka literackiego.A
6. Doba średniopolska.A
7. Czynniki sprawcze rozwoju języka doby średniopolskiej.A
8. Rozwój języka literackiego.A
9. Doba nowopolska - przełom oświeceniowy.A
10. Okres niewoli narodowej.A
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11. Najważniejsze zmiany językowe doby nowopolskiej.A
12. Język i styl literatury doby nowopolskiej.A
13. Polski język literacki na Śląsku Cieszyńskim - historia i współczesność.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Student získá vědomosti o vzniku a vývoji polského jazyka v několika historických etapách vývoje.
Student rozvíjí vlastní schopnosti analyzovat a posuzovat jednotlivé jazykové jevy v daných jazykových plánech a seznámí se se stratifikací polských dialektů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRÜCKNER, A. Dzieje języka polskiego. Wrocław, 1960.
• DĄBROWSKA, A. Język polski. Wrocław, 2004.
• DEJNA, K. Dialekty polskie. Wrocław, 1973.
• KLEMENSIEWICZ, Z. Historia języka polskiego. Tom I-III. Warszawa, 1980.
• LEHR-SPŁAWIŃSKI, T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój. Warszawa, 1978.
• LOTKO, E. Polština a čeština z hlediska typologického. Olomouc, 1981.
• STIEBER, Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa, 1979.
• URBAŃCZYK, S. Prace z dziejów języka polskiego. Wroclaw, 1979.
• VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc, 2004.
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KRU / 3VTSR - 2018 : Vývojové tendence v současné ruštině

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývojové tendence v současné ruštině
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen zkouškou v podobě písemného testu (75% úspěšnosti). Ke zkoušce student rovněž vypracuje seminární práci v rozsahu cca 5 stran na téma, které
si zvolí po konzultaci s vyučujícím. Ta bude zpracována v ruštině a bude prezentována na semináři jako referát. Tato práce bude hodnocena v rozmezí 1-100 bodů, k
zápočtu je nutno získat min. 75 bodů, což odpovídá 75% úspěšnosti.A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Lukáš Plesník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V přednáškách se věnuje pozornost problematice zásadních změn, které probíhají ve vývoji současné ruštiny od poloviny 80. let 20. stol. Práce v seminářích je zaměřena
na analýzu aktuálních ruských textů, zejména publicistických, na nichž jsou dokumentovány hlavní vývojové tendence v současné ruštině.

Obsah:
1.-2. Úvod do problematiky. Zákony vývoje jazyka.A
3.-4. Sémantické procesy ve slovní zásobě; deideologizace a depolitizace, internacionalizace a intelektualizace slovní zásoby.A
5.-6. Přejímky a jejich funkce v současné ruštině.A
7.-8. Aktivní procesy v oblasti slovotvorby.A
9.-10. Vývojové tendence v gramatice současné ruštiny.A
11.-12. Narůstání analytizmu v morfologii současné ruštiny.A
13. Shrnutí.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
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- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- znalost vývojových tendencí na jednotlivých úrovních současného ruského jazyka
- student získává schopnost adekvátního užití jazykových prostředků v určité komunikační situaci a v daném kontextu. - Je způsobilý interpretovat jazykové jevy z
hlediska vývojových tendencí současné ruštiny. - Je schopen rozlišovat jevy spisovné ruštiny a jevy nespisovné.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BEĽČIKOV, JU. A. Russkij jazyk. XX vek. Moskva, 2003.
• GAZDA, J. Dynamika a internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny. Brno, 2002.
• KOSTOMAROV, V. G. Jazykovoj vkus epochi. Iz nabljudenij nad rečevoj praktikoj mass-media. Moskva, 1994.
• KRONGAUS, M. Russkij jazyk na grani nervnogo sryva. Moskva, 2008.
• KRYSIN, EDS. Russkij jazyk segodnja. Moskva, 2000.
• KRYSIN, L. P. Zaimstvovanije inojazyčnoj leksiki. In: Najnowsze dzieje językow słowiańskich. Russkij jazyk. Red. naukowy Je. Širjajev. Opole, 1997.
• KUZ´MINA, N.A., ABROSIMOVA, JE.A. Aktivnyje processy v russkom jazyke i kommunikacii novejšego vremeni. Moskva, 2015.
• MARINOVA, JE.V. Bol´nyje voprosy rodnoj grammatiki. Moskva, 2012.
• MROVĚCOVÁ, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny podnikatelské sféry v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou). Karviná, 2009.
• NEDOMOVÁ, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině. Ostrava, 2013.
• RUDINCOVÁ, B. Typy pojmenování v současné ruštině. Ostrava, 2000.
• SKLJAREVSKAJA, G. N., ED. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka načala XXI veka. Jazykovyje izmenenija. Moskva, 2007.
• STĚPANOVA, L. Současný ruský jazyk: triumf verbální svobody. Olomouc, 2011.
• ŠAPOŠNIKOV, V.N. Semantičeskije preobrazovanija v sovremennom russkom jazyke. Moskva, 2012.
• VALGINA, N. S. Aktivnyje processy v sovremennom russkom jazyke: Učebnoje posobije. Moskva, 2001.
• ZEMSKAJA, JE. A. Aktivnyje tendencii slovoproizvodstva. In: Najnowsze dzieje językow słowiańskich. Russkij jazyk. Red. naukowy Je. Širjajev. Opole, 1997.
• ZEMSKAJA, JE. A., ED. Russkij jazyk konca XX stoletija (1985-1995), izd. 2-oje A. Zemskaja. Moskva, 2000.
• ŽAŽA, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno, 1999.
• Rossica Ostraviensia (1993-1998); Lingua et communicatio in sphaera mercaturae (1999-2004). Ostrava.
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KGE / 3UTVJ - 2018 : Vývojové tendence v jazyce

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývojové tendence v jazyce
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast v semináři (docházka min. 80%)A
- studium odborné literatury A
- plnění dílčích úkolůA
- závěrečná písemná zkouška (úspěšnost min. 70%)A
Tematické okruhy zkoušky odpovídají obsahu předmětuA
Garant předmětu prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (100%)
Vede seminář : prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci přednášky je pozornost zaměřena na hlavní vývojové tendence v jednotlivých plánech německého jazyka, které se projevují v psaném a mluveném projevu.
Pojetí předmětu vychází z toho, že studenti již ovládají normativní gramatiku německého jazyka z předcházejících přednášek a seminářů, a proto jsou schopni vnímat
odchylky od současné (rozkolísané) normy. Podkladem pro práci v semináři jsou vedle sekundární literatury také aktuální texty z oblasti hromadných sdělovacích
prostředků. Na základě jejich rozboru budou dokumentovány změny probíhající v současné němčině.

Obsah:
1. - 2. Němčina jako heterogenní útvar: jazykové variety, problematika normy v jazyceA
3. - 4. Tendence v oblasti morfologickéA
5. - 6. Tendence v oblasti sytaktickéA
7. - 8. Tendence v lexikální oblasti, vliv angličtiny na současnou němčinuA
9. - 10. Tendence v užití jazyka: jazyk médií A
11. - 12. Tendence v užití jazyka: nová média, jazyk reklamyA
13. Feministická lingvistika a její dopadyA
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student má znalosti o všeobecných tendencích ve vývoji jazyka. Orientuje se v probíhajících změnách v oblasti morfologie, syntaxe, slovní zásoby. Má přehled o
tendencích projevujících se ve vybraných oblastech užití jazyka (zejména v masmédiích a reklamě).
Student je schopen identifikovat vývojové tendence v německém jazyce odrážející se v různých typech textů a adekvátně je posoudit.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• VAŇKOVÁ, L./MOSTÝN, M. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. (studijní opora). Ostrava: OU, 2014.
Rozšiřující literatura:

• AMMON, U. Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1995.
Doporučená literatura:

• AMMON, U. Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt: Die Standardsprache. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag., 2015.
• BURGER, H. Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berli, New York: Walter de Gruyter Verlag., 2005.
• SAMEL, I. Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Berlin: Schmidt, 2000.
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KRS / 3VTSS - 2018 : Vývojové tendence v současné španělštině

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývojové tendence v současné španělštině
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka v předmětu je zakončena ústní zkouškou, během níž student prokazuje znalosti přednášené a nastudované látky. Vyžaduje se nejméně 80% aktivní účast ve
seminářích, průběžná příprava, plnění zadaných úkolů a zpracování jedné seminární práce (3-5 normostran), jejíž termín odevzdání je stanoven na 11. výukový týden.
Hodnocení seminární práce tvoří třetinu výsledné známky. A
A
Požadavky pro studenty a studentky na Erasmu: A
Student/ka až po návratu ze svého studijního pobytu odevzdá seminární práci a úkoly průběžně zadávané během semestru. Po jejich konzultaci s vyučujícími může
přistoupit k vykonání zkoušky dle obecných požadavků uvedených v sylabu.
Garant předmětu Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Vývojové tendence v současné španělštině probíhají v některých jazykových plánech rychleji, v jiných pomaleji. Na jejich motivaci se podílejí různé faktory, jak externí
tak interní, např. geografická rozlehlost území, na nichž se mluví španělsky, sociální a kulturní diferenciace uživatelů, úsilí o originalitu atd. Nejbouřlivěji probíhají tyto
inovační tendence v lexikálním plánu, kterému bývá věnována největší pozornost. Cílem předmětu je představení těchto tendencí, jejich komentář a analýza.

Obsah:
1. Registro coloquial.A
2. Prensa y tendencias neológicas.A
3. Tendencias en el plano fonético-fonológico.A
4. Tendencias en el plano morfosintáctico.A
5. Léxico 1 - generalidades.A
6. Léxico 2 - formación de unidades por sufijación y prefijación.A
7. Léxico 3 - formación de unidades por composición.A
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8. Léxico 4 - formaciones parasintéticas.A
9. Léxico 5 - formación de unidades por recursos semánticos.A
10. Anglicismos en el léxico espaňol.A
11. Temas grecolatinos en la formación de unidades léxicas. A
12. Miscelánea.A
13. Purismo, actitud antineológica.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- prokáže znalost vývojových tendencí a jejich příčin v jednotlivých jazykových plánech v současné španělštiněA
- definuje adekvátní terminologii A
- zná základní díla, která o problematice současné španělštiny pojednávají A
- zná základní slovotvorné procesy A
- je schopen analyzovat inovační jevy v současné španělštině na konkrétních příkladech A
- dokáže se odborně vyjadřovat ve španělštině o problematice vývojových tendencí A
- umí používat adekvátní terminologii A
- umí analyzovat text z hlediska základních slovotvorných prostředků A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BARTOŠ, L. Vývojové tendence v současné španělštině. Tendencias evolutivas en el espaňol actual. Ostrava: FF OU, Katedra romanistiky, 2008.
• BRIZ, A. El espaňol coloquial: Situación y uso. Madrid: Arco/Libros, 1996.
• GUERRERO RAMOS, G. Neologismos en el espaňol actual. Madrid: Arco/Libros, 1995.
• ROMERO GUALDA, M. V. El espaňol en los medios de comunicación. Madrid: Arco/Libros, 2008.
Doporučená literatura:

• ALVÁREZ TEJEDOR, A. La lengua espaňola a finales de milenio. Burgos: Caja de Burgos, 1988.
• FERNÁNDEZ SEVILLA, J. Neología y neologismo en el espaňol contemporáneo. Granada: Editorial Don Quijote, 1982.
• FUNDACIÓN DEL ESPAŇOL URGENTE. El espaňol más vivo. Madrid: Espasa, 2015.
• GÓMEZ TORREGO, L. El léxico en el espaňol actual. Madrid: Arco/Libros, 1995.
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• LORENZO, E. Anglicismos hispánicos. Madrid: Gredos, 1996.
• LORENZO, E. El espaňol de hoy, lengua en ebullición. Madrid: Gredos, 1995.
• MIRANDA, J. A. Usos coloquiales del espaňol. Salamanca: Publicaciones del colegio de Espaňa, 1992.
• SECO, M., SALVADOR, G. La lengua espaňola hoy. Madrid: Fundación Juan March, 1995.
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KTV / 7VOKI - 2018 : Výzkumné otázky v kinantropologii

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výzkumné otázky v kinantropologii
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (maximální počet bodů je 100, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 51 bodů).A
A
Body jsou získány za A
A
1. Aktivní účast na seminářích (alespoň 80% z realizovaných seminářů, 25 bodů)A
2. Prezentaci vlastního projektu diplomové práce (50 bodů, zadání nebo metodologickou část viz Sylabus Seminář k DP práci 1 a 2)A
3. Představení jednoho článku zadaného na semináři, který řeší problematiku daného pracoviště nebo významný globální kinantropologický problémA
Garant předmětu doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student získá znalosti o současných vědeckých problémech v oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie. Navíc získává způsobilost využít tyto znalosti k vytvoření
kvalitní koncepce diplomové práce s ohledem na základní metodologické požadavky tohoto typu závěrečných prací. Osvojí si specifika zpracování a prezentace odborných
sdělení v kinantropologii. Získává způsobilost ke kritickému hodnocení nových poznatků získaných na základě studia zahraniční odborné literatury, ale také k
používání nových rozvojových metod v tělovýchovném a tréninkovém procesu či pohybové rekreaci.

Obsah:
Předmět je koncipován jako koordinační k předmětům Seminář k diplomové práci 1 a Seminář k diplomové práci 2. Obsahem předmětu je A
1. představit studentům z oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport současné globální výzkumné problémy, které se v této oblasti řeší (publikované v časopisech
Nature, Science a na web of Science).A
2. představit studentům z oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport výzkumné problémy řešené na pracovišti, které zajišťuje vzdělávací oblast Tělesná výchova a
sport; Kinantropologie na Ostravské univerzitě.A
3. diskutovat se studenty jejich problémy diplomové práce.A
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Vyučovací metody:
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IA2 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)

Výsledky učení:
Student bude po absolvování tohoto předmětu umět:A
- popsat některé současné vědecké problémy v KinantropologiiA
- popsat vědecké problémy řešené na pracovišti, které zajišťuje vzdělávací oblast "Tělesná výchova a sport; Kinantropologie" na Ostravské univerzitě A
Student bude po absolvování tohoto vysokoškolského kurzu umětA
- použít znalosti o současných problémech v kinantropologii a na pracovišti při řešení své diplomové práce.A
- Orientovat ve vědeckých problémech řešených na pracovišti což jej motivuje a pomáhá při zadávání a realizaci vlastního projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ROBERTSON D, GORDON, E. Research Methods in Biomechanics (2-nd edition). 2014.
• THOMAS, JERRY R., JACK K. NELSON A STEPHEN J. SILVERMAN. Research methods in physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2015.
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KCJ / 3UZPA - 2018 : Základy praxe pro učitele českého jazyka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Základy praxe pro učitele českého jazyka
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro udělení zápočtu je nutná alespoň 70% aktivní účast na seminářích a průběžné plnění zadaných úkolů, např. příprava didaktického materiálu (prezentace,
pracovního listu, testu...), oprava slohové práce, samostatný pedagogický výstup.A
Požadavky k zápočtu mohou být upraveny s ohledem na praktické potřeby studentů.A
Garant předmětu Mgr. Zuzana Medveďová
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Libor Magdoň (50%), Mgr. Zuzana Medveďová (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplína vhodně doplňuje oborovou didaktiku a průběžné praxe. Jejím primárním cílem je připravit studenty učitelského studia na každodenní práci učitele.
Posluchači si osvojí nejdůležitější metody a postupy vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Dále se naučí plánovat učivo, vytvářet testy, opravovat slohové práce
i pracovat se základní školní dokumentací. Prohloubí si také přehled o odborné literatuře předmětu, seznámí se s databázemi již připravených výukových materiálů i
webovými stránkami pro učitele.

Obsah:
1) Klíčové kompetence, motivace.A
2) Základní školní dokumentace.A
3) Plánování hodiny.A
4) Proč má význam učit syntax.A
5) Co může být atraktivního na lexikologii a tvarosloví.A
6) Sloh - jak žáky rozepsat. Motivace, konzultace.A
7) Jak naučit pravopis ve slohu.A
8) Výhody a rizika státní maturity z Českého jazyka a literatury. Další metody prověřování a hodnocení studentů.A
9) Mluvené projevy žáků a možnosti jejich kultivace.A
10) Využití výpočetní techniky v ČJL I.A
11) Využití výpočetní techniky v ČJL II.A
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12) Využití výpočetní techniky v ČJL III.A
13) Evaluace předmětu.A
A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student se seznámí s databázemi již připravených výukových materiálů i webovými stránkami pro učitele.A
Student si upevní znalost práce se základní školní dokumentací.A
Students si prohloubí přehled o odborné literatuře předmětu.
Student dovede používat nejdůležitější metody a postupy vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. A
Student se naučí plánovat učivo, vytvářet testy, opravovat slohové práce i pracovat se základní školní dokumentací.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998.
• ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha: SNP, 1998.
• časopis Český jazyk a literatura (především rubrika Z praxe našich škol)
Doporučená literatura:

• PETTY, J. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
• FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1995.
• FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Brno: Paido, 2001.
• KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Praha: Karolinum, 2001.
• KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2001.
• KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2001.
• KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2001.
• KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2003.
• KOŠŤÁLOVÁ, H. ET AL. Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha: Dashöfer, 2007.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

459

B-III - Charakteristika studijního předmětu
• KOŽMÍN, Z. Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995.
• LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Praha : Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1677-5.
• REITMAYEROVÁ, E.; BROUMOVÁ, V. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-317-8.
• Česká škola
• Kritické listy
• Učitelské listy
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KPE / 1PDAM - 2018 : Základy psychopatologie dětí a mladistvých

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Základy psychopatologie dětí a mladistvých
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.): Minimální účast 80% na seminářích, aktivní přístup, řešení zadávaných úkolů v cvičení. A
Písemná zkouška: je konána formou písemného testu reprezentující znalost předmětu v průřezu okruhů uvedených sylabu a to s výsledkem, který musí dosahovat min.
60% úspěšnosti, aby bylo možno udělit hodnocení E.A
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Přednášející : PhDr. Pavel Škobrtal, PhD. (100%)
Vede seminář : PhDr. Pavel Škobrtal, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy etiologie, diagnostiky a léčby duševních poruch a poskytnout jim potřebný vědomostní základ o lidech, kteří trpí
duševními poruchami a poruchami chování. Disciplína seznamuje posluchače s obecnými náhledy na lidskou normalitu a odchylkami od této kategorie.

Obsah:
1. Vývojové odchylky a poruchy. Specifika kognitivního, emočního a sociálního vývoje dětí s duševním postižením.A
2. Dětské epilepsie a další neurovývojové poruchy. A
3. Specifika kognitivního, emočního a sociálního vývoje dětí s vývojovými dysfáziemi.A
4. Následky psychické deprivace. Následky tělesného týrání a zanedbávání. Následky sexuálního zneužívání v dětství. Následky psychických traumat. A
5. Poruchy spánku u dětí. A
6. Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících.A
7. Pervazivní vývojové poruchy Aspergerův syndrom. A
8. Psychotické poruchy v dětství. Psychotické poruchy v dospívání a adolescenci.A
9. Depresivní poruchy, bipolární porucha a manie/hypomanie v dětství a dospívání.A
10. Poruchy chování v dětství a v dospívání. A
11. Poruchy řeči u dětí. A
12. Specifické vývojové poruchy učení a motoriky. Poruchy pozornosti s hyperaktivitou.A
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13. Úzkostné poruchy v dětství. Neurotické poruchy u dětí. Tiky a další stereotypní projevy u dětí, enuresy, enkopresy. A
14. Psychosomatické poruchy u dětí. A
15. Sebepoškozování a faktitativní poruchy u dětí a dospívajících.A
16. Disharmonický vývoj osobnosti trs dramatický, trs úzkostný, trs excentrický. Zneužívání psychoaktivních látek v dětství a dospívání. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- poruch pudů, vědomí, chování, myšlení, emotivity a osobnostiA
- terminologie užívané v psychiatriiA
- základních diagnóz a skupinových psychických poruch a onemocnění dle platných klasifikací MKN-10 a DSM-VA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- orientovat se v základech biologické a psycho-sociální terapie užívané v psychiatriiA
- orientovat se v základní problematice diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruchA
- schopnost akceptovat rozdíly mezi dospělou populací a dětmiA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2003.
• HORT, V., HRDLIČKA, M., MALÁ, E., KOCOURKOVÁ, J. Dětská a adolescenční psychiatrie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-813-9.
• ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006.
• SMOLÍK, P. Duševní a behaviorální poruchy: Průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: Max Maxdorf, 2002.
• VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2014.
Rozšiřující literatura:

• PIAGET, J. - INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha, 2000.
• PREISS, M. Klinická neuropsychologie. Praha: Portál, 1998.
• ŘÍČAN, P.:. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995.
• SELIKOWITZ, M.:. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2001.
• SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Psychopatologie a psychiatrie. 1. vyd. Praha : Portál, 2006.
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• TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí. Praha : Portál, 2001.
• VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, 2001. ISBN 80-7184-488-8.
• VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z. AND SPILKOVÁ, J. Sexuální násilí na dětech. Praha:Portál, 2000.
Doporučená literatura:

• BLAŽEK, B., OLMROVÁ, J. Světy postižených. Praha : Avicenum, 1988.
• COOKOVÁ, P., O'DELLOVÁ, N. Neposedné dítě. Jak pomoci hyperaktivním dětem. Praha : Grada, 2001.
• DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5.
• HÖSCHL, C., LIBIGER, J. ŠVESTKA, J. Psychiatrie. Praha: Tigris, 2004.
• KLOUBEK, M. Sexuálně zneužité děti. Praha : BKB, 1995.
• LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z.:. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974.
• MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999.
• MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha : SPN, 1991.
• MUNDEN, A., ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha : Portál, 2001.
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KHV / 7AHUP - 2018 : Aktuální problémy hudební pedagogiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktuální problémy hudební pedagogiky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce: 80 %;A
Seminární práce: písemné zpracování seminárního úkolu výběr z témat zaměřených na minulost, přítomnost a budoucnost hudební pedagogiky v kontextu vývojových
proměn doby, kultury a hudebního života mládeže (hodnotová orientace, zájmy, preference, motivace, vkusová kritéria ad.) a s tím souvisejících změn profesionální
přípravy hudebních pedagogů. A
Prezentace ve výuce: prezentace písemně zpracovaného seminárního úkolu (viz výše).A
Garant předmětu PhDr. David Kozel, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : PhDr. David Kozel, Ph.D. (100%)
Cvičící : PhDr. David Kozel, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Hudební pedagogika jako teoretická reflexe hudebněvýchovné praxe. Cílem předmětu je osvojení si základních principů vývoje hudebně pedagogického myšlení s
akcentací vlivu kulturních, uměleckých a mimohudebních determinant na podobu současné hudební výchovy včetně anticipační roviny. Kromě teoretické reflexe je
zohledněna schopnost studentů identifikovat a analyzovat jednotlivé problémy současné teorie a praxe na základě práce s literaturou a informacemi z průzkumných
šetření. Reflektovány jsou problémy středoškolské hudební výchovy.

Obsah:
1. Hudební pedagogika jako teoretická reflexe hudebněvýchovné praxe, předmět hudební pedagogiky, vymezení hudební pedagogiky v systému muzikologie, základní
přehled o vývoji discipliny, dílčí hudebněpedagogická literatura domácí a zahraniční provenience, odborné společnosti a instituce.A
2. Interdisciplinární dimenze hudební pedagogiky, vztah hudební pedagogiky a obecné pedagogiky, vztah hudební pedagogiky a hudební psychologie, vztah hudební
pedagogiky k ostatním vědním disciplinám, strukturace hudební pedagogiky.A
3. Metody výzkumu hudební pedagogiky a možnosti jejich uplatnění v hudebněpedagogickém výzkumu, hlavní trendy současného hudebněpedagogickém výzkumu. A
4. Hlavní zdroje současné evropské hudební pedagogiky, zahraniční podněty pro rozvoj české hudební pedagogiky, vybrané kapitoly z dějin hudební výchovy a hudební
pedagogiky I. A
5. Vybrané kapitoly z dějin hudební výchovy a hudební pedagogiky II. A
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6. Hudební pedagogika a hudební výchova, hudební výchova v systému českého školství, kurikulární reforma RVP a ŠVP, intencionální a funkcionální hudební
výchova.A
7. Hudební edukace, subjekty, objekty a principy hudební edukace, profesionální příprava hudebních pedagogů.A
8. Výchova k umění a uměním, hudební výchova v rámci estetické výchovy na středních školách.A
9. Hudební komunikace v masmediální a globalizované společnosti. A
10. Význam hudebního vzdělání a vzdělání obecně, axiologická dimenze v hudební výchově a v hudebním vzdělávání, hudební pedagogika v kontextu vývojových proměn
doby-kultury-hudby-hudebního života mládeže.A
11. Současné postavení hudební pedagogiky a hudební výchovy na základě vývoje hudební kultury a determinace aktuálními mimohudebními faktory.A
12. Filozofická východiska nových koncepcí hudební pedagogiky I, synchronní paradigmata hudební pedagogiky, humanisticko-tvůrčí koncepce hudební pedagogiky,
didaktická interpretace, koncept přirozeného světa, A
13. Filozofická východiska nových koncepcí hudební pedagogiky II, polyestetická výchova a integrativní hudební pedagogika.A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student prokáže znalost: A
- hudební pedagogiky jako vědního oboru reflexe praxe hudební výchovy; systematiky hudební pedagogiky a charakteristiky jednotlivých disciplín; interdisciplinárních
vazeb hudební pedagogiky v rámci společenskovědních a humanitních oborů; A
- postavení hudební pedagogiky v systematice muzikologie a pedagogiky; A
- vývojových proměn chápání hudební pedagogiky v českém a zahraničním kontextu; A
- vlivů evropské hudební pedagogiky na českou hudební pedagogiku; A
- metod hudebněpedagogického výzkumu; A
- hlavních trendů a témat současného hudebněpedagogického výzkumu; A
- představitelů, společností a institucí hudebněpedagogického výzkumu v historické a současné rovině; A
- subjektů, objektů a principů hudební výchovy; A
- principů hudební komunikace v masmediální společnosti; A
- synchronní a diachronní dimenze paradigmat hudební pedagogiky; A
- historického vývoje hudební výchovy v českém a zahraničním prostředí; současných českých a zahraničních hudebněvýchovných koncepcí a paradigmat ve vztahu k
filozofii a estetice. A
- Odborné dovednostiA
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Student dovede:A
- komparovat současná paradigmata hudební pedagogiky a interpretovat jejich projevy v současné praxi hudební výchovy i v jednotlivých teoriích hudební pedagogiky; A
- kriticky hodnotit a komparovat odbornou hudebněpedagogickou literaturu; A
- identifikovat a komparovat hudebněpedagogické jevy současné hudební edukace a hudební pedagogiky a kriticky je hodnotit; A
- analyzovat příčiny a důsledky ovlivnění podoby současné hudební výchovy mimohudebními vlivy na základě práce s odbornou literaturou a výsledků současných
hudebněpedagogických výzkumů; A
- hodnotit význam hudební výchovy v rámci estetické výchovy pro osobnost jedince v současném edukačním systému;A
- identifikovat a kriticky hodnotit současná paradigmata hudební pedagogiky; A
- posoudit inovační a originální momenty českého hudebněpedagogického myšlení vzhledem k širšímu evropskému kontextu. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURLAS, LADISLAV. Teoria hudobnej pedagogiky. Prešov, 1997. ISBN 80-88885-06-X.
• FUKAČ, JIŘÍ, TESAŘ, STANISLAV, VEREŠ, JOSEF. Hudební pedagogika. Koncepce hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova

univerzita, 2000. ISBN 80-210-2458-5.
• HOLAS, MILAN. Hudební pedagogika. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-018-X.
• MARK, MICHAEL L. Contemporary music education. New York: Schirmer, 1996. ISBN 978-11-3395-630-3.
• POLEDŇÁK, IVAN. Hudebně pedagogické invence. Praha: PedF UK, 2005. ISBN 80-7290-929-6.
• VÁŇOVÁ, HANA, SKOPAL, JIŘÍ. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-296-0435-3.
Rozšiřující literatura:

• COLWELL, RICHARD, RICHARDSON, CAROL. (EDS.). The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Oxford University Press,
2002. ISBN 0-19- 513884.

• KERTZ-WELZEL, ALEXANDRA, HERBERT, DAVID G. Patriotism and Nationalism in Music Education. London: Routledge, 2016. ISBN 978-140943080.
• KOZEL, DAVID ET AL. Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN

978-80-7464-450-4.
• LUSKA, JIŘÍ. Vybrané otázky srovnávací hudební pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1508-9.
• MASTNAK, WOLGANG. Zmysly - Umění - Život. Prešov: Matúš Music, 1994. ISBN 80-967089-1-0.
• MEDŇANSKÁ, IRENA. Systematika hudobnej pedagogiky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0149-9.
• VEREŠ, JOSEF. Hudobné korelácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-558-0003-5.
• Sborníky referátů z hudebně pedagogických konferencí v Brně, Praze Ostravě, Ústí nad Labem, Olomouci, Českých Budějovicích, Nitře, Turčianských Teplicích,

Prešově (?)
Doporučená literatura:

• DRÁBEK, VÁCLAV. Popularizace hudby. Vydání 1. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-84-4.
• JORGENSEN, ESTELLE. R. Transforming Music Education. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003. ISBN 0-253-21560-9.
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• MACDONALD, RAYMOD A. R., HARGREAVES, DAVID. J., MIEL, DOROTHY (EDS.). Musical identities. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN

0-19-850 932- 4.
• PIRNÍKOVÁ, TATIANA. Sny, projekty, dozrievanie... Hudobný workshop ako priestor pre integráciu. Prešov: Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005. ISBN

80-89188-07-9.
• SLAVÍKOVÁ, ZUZANA. Učiteľ hudby na prahu 21. storočia. Prešov, 2000. ISBN 80-968348-3-5.
• WOODFORD, PAUL G. Democracy and Music Education. Liberalism, Ethics, and the Politics of Practice. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,

2005. ISBN 0-253-21739-3.
• ZENKL, LUDĚK (ED.). Metodologické problémy hudební pedagogiky. Praha: Československá společnost pro hudební výchovu, 1969.
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CJP / 1AJ1N - 2018 : Anglický akademický jazyk 1N

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Anglický akademický jazyk 1N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: aktivní účast, docházka minimálně 80 %. A
Didaktický test: vědomostní test na základě doporučené literatury, minimálně 60% úspěšnost v testu. A
Studenti jsou hodnoceni podle stupnice: A
91 - 100 A (1) A
81 - 90 B (1,5) A
71 - 80 C (2) A
61 - 70 D (2,5) A
51 - 60 E (3) A
0 - 50 F (4)A
Garant předmětu Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D. (40%), Mgr. Slavomíra Klimszová (30%), Mgr. Michaela Trnová (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět prohlubuje jazykové znalosti a komunikační dovednosti osvojené během předchozího studia. Cílová (výstupní) úroveň předmětu odpovídá stupni B1.2 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je neustálé prohlubování znalostí jazykových prostředků a slovní zásoby tak, aby studenti
srozumitelně, přiměřeně gramaticky správně a plynule komunikovali v každodenních i méně běžných situacích, a to ústní i písemnou formou. Pozornost bude věnována
také komunikaci v akademickém prostředí a formálnímu akademickému jazyku. Předmět rovněž prohlubuje znalosti studentů týkající se evropských zemí, anglicky
mluvících zemí v Evropě a ve světě a upevňuje tak vědomí existence rozličných kultur a společností.

Obsah:
1. IntroductionA
2. Mass media; Listening to a lectureA
3. Present perfect simpleA
4. The environmentA
5. Present perfect continuousA
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6. An informal email, formal and informal languageA
7. Describing a proces, paraphrasingA
8. Modal verbs expressing obligation, necessity, prohibition, and adviceA
9. Services, intercultural differences in communicationA
10. Modal verbs expressing ability, possibility, permission and deductionA
11. Covering letter, CV A
12. Collocations, phrasal verbs.A
13. Credit testA

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- gramatických jevů (např. předpřítomné časy, modální slovesa) A
- slovní zásoby v rámci osvojovaných témat
Student dokážeA
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám slyšeného textu na běžné téma, ve vyslechnutém textu vyhledat konkrétní informaceA
- v mluveném projevu na odpovídající jazykové úrovni identifikovat jednotlivé mluvčí, jejich postoje a názoryA
- porozumět rodilým mluvčím i mluvčím, jejichž rodným jazykem není angličtina, pokud hovoří srozumitelně na běžné témaA
- v multikulturním prostředí vyjádřit srozumitelně svůj názor na známé témaA
- vyjádřit se pomocí své slovní zásoby v rámci osvojovaných tematických okruhůA
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám článku, v článku vyhledat konkrétní informaceA
- odvodit význam neznámých slov z kontextu nebo na základě znalosti tvoření slovA
- napsat neformální emailA
- volně a srozumitelně reprodukovat čtený či slyšený textA
- vytvořit koherentní a vhodně strukturovaný text, např. motivační dopisA
- rozlišit prvky formálního a neformálního stylu a vhodně je použítA
- pracovat se slovníky, vč. výkladového slovníkuA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
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• MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge

University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
• OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BOYLE, M. English File Intermediate Plus Third Edition: Student's Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN

9780194558099.
• OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BOYLE, M. English File Intermediate Plus Third Edition: Workbook with key. Oxford: Oxford University Press, 2014.

ISBN 9780194558112.
• SWAN, M., WALTER, C. Oxford English grammar course: intermediate : a grammar practice book for intermediate and upper-intermediate students of English :

with answers. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 9780194420822.
• Oxford learner's dictionary of academic English. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780194333504.
Doporučená literatura:

• DE CHANZAL, E., ROGERS, L. Oxford EAP Intermediate/B1+. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN
978-0-19-400201-1.

• GAIRNS, R., REDMAN, S. Idioms and phrasal verbs: intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 9780194620123.
• GAIRNS, R., REDMAN, S. Oxford word skills: Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780194620079.
• HASHEMI, L., MURPHY, R. English grammar in use: supplementary exercises : with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN

978-1-107-61641-7.
• SWAN, M. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780194202435.
• Oxford advanced learner's dictionary of current English. Ninth edition. New York: Oxford University Press, 2015. ISBN 9780194798792.
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KFY / 7ASTA - 2018 : Astronomie a astrofyzika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Astronomie a astrofyzika
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Umět vysvětlit základní pojmy, strukturu a vývoj sluneční soustavy, hvězd, vesmíru. Znalost mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky, elektřiny a magnetismu,
vlnění, optiky, atomové a jaderné fyziky.A
Garant předmětu PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Základní pojmy astronomie a astrofyziky, jednotky užívané v astronomii, základy klasické astronomie, sluneční soustava, faktografie planet, planetek, komet a
meziplanetární hmoty, úvod do astrofyziky, princip spektrální analýzy, fyzikální charakteristiky hvězd, HR diagram, nástin hvězdného vývoje, Slunce jako hvězda,
vývoj hvězd v závislosti na jejich počáteční hmotnosti, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díry, proměnnost hvězd a její klasifikace, dvojhvězdy a vícenásobné
hvězdné systémy, mezihvězdná látka, otevřené a kulové hvězdokupy, Galaxie a galaxie, struktura vesmíru, kosmologie v kostce, antropický princip a život ve vesmíru,
didaktika výuky astronomie na ZŠ a SŠ.

Obsah:
1) TeObsahA
1) Vysvětlení základních pojmů, doporučená literatura a softwareA
2) Orientace na obloze, změny na obloze jako důsledek pohybů planety ZeměA
3) Měření času na základě pozorování astronomických jevůA
4) Sluneční soustava: vývoj, faktografie planet, trpasličích planet, planetek, komet a meziplanetární hmotyA
5) Pohyby těles ve Sluneční soustavě, stanovení dráhových elementů planet, aspekty planet,A
6) Planety u cizích hvězd, metody objevování exoplanetA
7) Slunce jako hvězdaA
8) Fyzikální charakteristiky hvězd, HR diagram, nástin hvězdného vývojeA
9) Vývoj hvězd v závislosti na jejich počáteční hmotnosti, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díryA
10) Proměnnost hvězd a její klasifikaceA
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11) Dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné systémyA
12) Stavba Galaxie: spirální ramena, jádro Galaxie, mezihvězdná látka, kulové hvězdokupy, temná hmotaA
13) Kosmologie: struktura a vývoj vesmíru, hledání podstaty temné energie, antropický princip, život ve vesmíruA
14) Didaktika výuky astronomie na ZŠ a SŠ (toto téma bude průběžně začleněno do jednotlivých kapitol v průběhu celého semestru)A

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody:
- Ústní zkouškaA
- Písemná zkouška

Výsledky učení:
Umí vysvětlit základní pojmy. Zná strukturu a vývoj sluneční soustavy, hvězd a vesmíru.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• E. BÖHM-VITENSE. Introduction to stellar astrophysics, Vol. 1
• M. ŠOLC. Fyzika hvězd a vesmíru
• ŠIROKÝ, ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech
• V. VANÝSEK. Základy astronomie a astrofyziky
• Z. MIKULÁŠEK. Fyzika hvězd a hvězdných soustav, elektronická skripta
• časopisy Kozmos, Vesmír, Astronomy, Sky and Telescope, Nature
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KVV / 7PJGR - 2018 : Ateliérová tvorba - grafika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba - grafika
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je syntéza dosavadních znalostí a poznatků v oboru grafika. Důraz je kladen na individuálně zvolenou oblast tvůrčí seberealizace v konkrétním úkolu
a grafické technice; studenti uplatňují své zkušenosti, dovednosti a vědomosti směrem k osobitosti výrazu, stanovení formy a obsahu vznikajících artefaktů a rozvoji
kreativity a samostatnosti v tvůrčím procesu. Důraz, vedle praktických grafických realizací, je kladen na verbální formulování obsahových záměrů a formálního způsobu
provedení prací v diskusi před kolektivem studijní skupiny.

Obsah:
1. Úvod, zadání obsahu předmětu.A
2. - 3. Individuální výběr zadaných obsahů a zvolení výtvarných vyjadřovacích prostředků (grafických technik).A
4. - 6. Konzultace nad tématem, předložení přípravných kreseb a grafický stavů. A
7. - 12. Samostatná práce nad zvoleným výtvarným cyklem grafik a tisk. A
13. Adjustace a obhajoba klauzurní práce před studijní skupinou.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
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- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIA5 - PortfolioA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- terminologie oboru grafiky;A
- specifičnosti umělecké řeči daného média;A
- vztahů předmětů a tvarů v prostoru, celistvosti a rozkladu tvaru, povrchu a konstrukce, vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- využít svých individuálních interpretačních dovedností k vyjádření subjektivních pocitů, představ a poznatků;A
- použít v praktické tvorbě různé alternativní přístupy a metody;A
- nalézt osobitý výtvarný výraz, který by se měl stát zdrojem nových inspiračních možností, využitelných v budoucí pedagogické praxi;A
- prakticky využít znalosti kompozičních vztahů v grafice adekvátnost obsahu a formy v uměleckém díle.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ESCHER, M. C. Grafika a kresby. Koln: Taschen, Praha: Slovary, 2003. ISBN 3-8228-2146-2.
• HLUŠIČKA, J. Současná světová grafika - Deset brněnských bienále. Praha: Odeon, 1986.
• HOURA, M. Jak se dívat na grafiku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.
• KREJČA, ALEŠ. Grafické techniky. Praha: Aventinum, 1994. ISBN 80-7151-638-8.
• ODEHNAL, A. Grafické techniky. Brno: Střední škola uměleckých řemesel, 2005. ISBN 80-7366-006-7.
• ZÁPALKOVÁ, H. Umění grafiky : grafické techniky v průběhu šesti století. Olomouc : Muzeum umění, 2003. ISBN 80-85227-54-1.
• ŽIŽKOVSKÝ, K. Grafické techniky 2: lept, akvatinta, kombinovaná technika. Praha: SCUG Hollar, 2004. ISBN 80-902405-5-0.
Doporučená literatura:

• BAUER, A. Grafika. Olomouc: Rubico, 1999. ISBN 80-85839-34-2.
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• FIKARI, ROBERT. Přehled grafických technik. Praha: Práce, 1955.
• HORÁK, JIŘÍ. Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha: Novák, 1948.
• HOURA, M. Novoročenky z let 1955-2001. Praha : Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2001. ISBN bez ISBN.
• KOPTA, F. Hlubotisk. Praha, 1950.
• RAMBOUSEK, J. Slovník a receptář malíře-grafika. Praha: SNKL, 1954.
• SYROVÁTKO, J., RAATZ, J. Kamenotisk. Praha, 1954.
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KVV / 7PJKR - 2018 : Ateliérová tvorba - kresba

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba - kresba
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: Hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentaceA
Garant předmětu PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je syntéza dosavadních znalostí a dovedností v oboru kresba. Důraz je kladen na individuálně zvolenou oblast tvůrčí seberealizace v konkrétním
úkolu a technice; studenti uplatňují své zkušenosti, dovednosti a vědomosti směrem k osobitosti výrazu, stanovení formy a obsahu vznikajících artefaktů. Důraz, vedle
praktických kresebných realizací, je kladen na verbální formulování obsahových záměrů a formálního způsobu provedení prací v diskusi před kolektivem studijní
skupiny.

Obsah:
1. Úvod, zadání obsahu předmětu.A
2. - 3. Individuální výběr zadaných obsahů a zvolení výtvarných vyjadřovacích prostředků.A
4. - 6. Konzultace nad tématem a přípravné kresby. A
7. - 12. Samostatná práce nad zvoleným výtvarným cyklem kreseb. A
13. Adjustace a obhajoba klauzurní práce před studijní skupinou.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
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- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIA5 - PortfolioA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- terminologie oboru kresba;A
- specifičnosti umělecké řeči daného média;A
- jednotlivých výrazových prostředků kresby a jejich fungování; A
- vztahů předmětů a tvarů v prostoru, celistvosti a rozkladu tvaru, povrchu a konstrukce, vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- využít svých individuálních interpretačních dovedností k vyjádření subjektivních pocitů, představ a poznatků;A
- použít v praktické tvorbě různé alternativní přístupy a metody;A
- nalézt osobitý výtvarný výraz, který by se měl stát zdrojem nových inspiračních možností, využitelných v budoucí pedagogické praxi; A
- prakticky využít znalosti kompozičních vztahů v kresbě adekvátnost obsahu a formy v uměleckém díle.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 1997. ISBN 80-207-0550-3.
• KROUTVOR, J. Egon Schielle. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0270-9.
• PETROVÁ, E. Delacroix a romantická kresba. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0204-0.
• STANĚK, M., LINC, R. Technika figurální kresby. Praha : Svoboda, 1999. ISBN 80-205-0583-0.
• TEISSIG, K. Technika kresby. Praha : Aventinum, 1999. ISBN 80-85277-49-2.
• VOLAVKA, V. Česká kresba 19. století. Praha : Družstevní práce, 1949.
• WELTON, J. Velká kniha - Kresba. Praha : Cesta, 1996. ISBN 80-7181-090-8.
• ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky. Praha : Avicenum, 1977.
Rozšiřující literatura:
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• PARRAMÓN, J. Jak nakreslit lidské tělo. Praha : Svojtka a Vašut, 1995. ISBN 80-7180-022-8.
Doporučená literatura:

• PARRAMON, J. M. Velká kniha o kresbě. Praha : Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-7180-093-7.
• PREISS, P. Michelangelo - kresby. Praha : Odeon, 1975.
• Nizozemská kresba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1999.
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KVV / 7PJMA - 2018 : Ateliérová tvorba - malba

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba - malba
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.
Garant předmětu Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je umožnit studentům zúročit dříve získané teoretické znalosti a praktické dovednosti v plošných výtvarných formách (kresba a malba). Studenti mají
příležitost získat dovednost syntetizovat znalosti dějin umění a vizuální kultury, osvojené uměleckořemeslné dovednosti a výtvarné myšlení, aby byli schopni koncipovat
a vytvořit autorský umělecký artefakt. Studenti jsou vedeni k vytváření pracovních ateliérových návyků, k ustavení vlastního tvůrčího rytmu. Po hluboké rešerši a
konzultaci s vyučujícím pracují studenti samostatně na výtvarných tématech. Důraz je kladen na konstruktivní debatu a poučenou interpretaci vlastního díla.

Obsah:
1.- 2. Plánování vlastních tvůrčích projektů: od obsahu přes technologické postupy až po finální realizaci. Debata s vyučujícím i s kolegy. A
3.- 5. Praktické poznání výtvarného provozu (návštěva galerií, příprava výstav,).A
6.- 10. Samostatná výtvarná tvorba s pravidelnou individuální konzultací ve školním ateliéru i mimo něj. A
11.- 13. Plnění domácích zadání, samostatná tvorba mimo školní ateliér.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
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- F6 - ExkurzeA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- Student prokáže znalost významu koexistence nejnovějších médií s tradiční malbou.A
- Technologické znalosti umožňující pochopit proces vzniku uměleckého díla.A
- Orientace v současné výtvarné scéně ať už mezinárodní nebo místní. A
- Dobré praktické povědomí o současném výtvarném provozu. A
- Student rozumí praktickému použití tradičních analogových disciplín (kresba a malba) v digitálním prostředí, dokáže přemostit starší "analogové" s novým
"digitálním".
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- Student dokáže samostatně vizuálně myslet a řešit autorské výtvarné projekty na základě dříve získaných řemeslných základů.A
- Osvojení mezioborového způsobu přemýšlení při samostatné tvůrčí činnosti.A
- Schopnost abstrahovat zadané či zvolené téma, posouvat ho obsahově i formálně. A
- Student prokáže schopnost individuálního tvůrčího nasazení, je schopen přizpůsobit výtvarnou formu své osobnosti: z řemeslníka se stává umělcem.A
- Student dokáže odpovědně a odborně prezentovat své dílo, prokazuje orientaci v daném oboru, je schopen vlastní práci zařadit do kontextu současného výtvarného dění
i dějin umění. A
- Student dokáže vytvořit vlastní portfolio či katalog.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha: Academia, 2005. ISBN
80-200-1390-3.

• GODFREY, TONY. Painting today. London: Phaidon, 2009. ISBN 978-0-7148-4631-6.
• GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, 1995. ISBN 80-204-0685-9.
• LOSOS, L. Techniky malby. Praha : Aventinum, 1994. ISBN 80-85277-03-4.
• LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday: současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.
• TEISSIG, K. Technika kresby. Praha : Aventinum, 1999. ISBN 80-85277-49-2.
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Rozšiřující literatura:

• CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-050-2.
Doporučená literatura:

• BARTHES, ROLAND. Smrt autora. Aluze, 2006.
• BISHOP, CLAIRE. Řízení reality -Spolupráce a participace v současném umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště

Akademie výtvarných umění, 2007.
• BOLTER, JAY DAVID A RICHARD GRUSIN. . Remediation: Understanding New Media. Cambridge, London: The MIT Press, 2000.
• GROYS, BORIS. Umění ve věku biopolitiky - Od uměleckého díla k dokumentaci umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné

pracoviště Akademie výtvarných umění, 2008.
• KUHN, HERMAN. Terminal Dates for Paintings from Pigment Analysis. Application for Science Examination of Works of Art. Boston: Museum of Fine Arts, 1973.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Výtvarná výchova - cíle výzkumu v minulosti a dnes. In: Kvalita ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012.
• ZÁLEŠÁK, JAN. Kritické umění a kurátorství v nejisté době. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných

umění v Praze, 2010.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba - prostor
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita, apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu prof. Ivo Chovanec, akad. sochař
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : prof. Ivo Chovanec, akad. sochař (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat specializované teoretické znalosti i praktické dovednosti v některých druzích prostorového projevu. Studenti
se seznamují se svébytnou tvorbou objektů autorská tělová ozdoba (bižuterie), miniaturizace a komorní objekty. Pozornost je rovněž věnována významotvorným
vlastnostem materiálů.

Obsah:
1.- 3. Materiál jako tvůrčí výzva a inspirace.A
4.- 6. Svět materiálu jako protisvět spirituálna. A
7. Nalezené předměty - fragmenty, mixmédia; instrumentace materiálů.A
8.- 9. Brikoláže - zvýznamněný odpad.A
10. Řemeslné zvládnutí netradičních (improvizovaných) technologií a kombinovaných technik.A
11.- 13. Šperk/ozdoba, dóza pro osobnost. A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
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- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB26 - Klauzurní práce (analýza práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- komorní plastiky, šperku, tělové ozdoby, bižuterieA
- výtvarníků, kteří pracují s drobnou (komorní) plastikou, šperkem, tělovou ozdobu, bižuteriíA
- materiálů, se kterými může pracovat; zná jeho řemeslné a výtvarné parametry v kontextu drobné komorní plastiky, šperku, tělové ozdoby, bižuterieA
- principů a pravidel odborné prezentace.A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- na základě teoretické znalosti výtvarné kultury vysvětlit vznik a kontexty svých artefaktů i tvůrčích děl jiných autorů v prostorové tvorběA
- rozvíjet vlastní prostorovou tvůrčí způsobilost s důrazem na vizuální citlivost, fantazii, na tvůrčí myšleníA
- rozvíjet svou prostorovou tvůrčí originalitu, autenticitu, flexibilituA
- rozvíjet své praktické, řemeslné dovednosti prostřednictvím experimentů s alternativními (nesochařskými) materiály.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURIÁN, EMIL FRANTIŠEK. Konzumní sbratření - Síla. Bratislava: Galeria Medium, 2006. ISBN 8096933914.
• COOPER, J. C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0761-8.
• FIELL, PETER. Design pro 21. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 978-80-7209-619-0.
• CHALUPECKÝ, JINDŘICH. Nové umění v Čechách. H+H, Praha, 1994. ISBN 80-85787-81-4.
• KŘÍŽOVÁ, A. Proměny českého šperku na konci 20. století. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0920-05.
• LITTLE, S. Jak chápat umění. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-751-2.
• MORANT, H. DE. Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.
Rozšiřující literatura:

• ECO, U. Bludiště seznamů. Praha: Argo, 2009.
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• MIKŠ, F. - KESNER, L. Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-57-2.
• PREISS, P. Panoráma manýrismu. Praha : Odeon, 1974.
• RAKUŠANOVÁ, M. Bytosti od nikud. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Bezobratlí ČR
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- úspěšné absolvování teoretického závěrečného testu na konci semestruA
- úspěšné absolvování praktické zkoušky (poznávání vybraných druhů bezobratlých)A
Garant předmětu doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 30% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (100%), prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. (100%), doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. (100%), doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
(100%)
Vede seminář : doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (10%), prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. (30%), RNDr. Ivona Horká, Ph.D. (10%), doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. (10%),
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na kurz Biodiverzita bezobratlých v bakalářském stupni. Důraz je kladen na aktivní práci studentů a jejich hlubší seznámení s hlavními představiteli
i širším spektrem zástupců různých skupin bezobratlých živočichů ČR a střední Evropy, jejich biologií, ekologií a rozšířením. Zvláštní pozornost bude věnována
druhům a skupinám zajímavým pro ČR z hlediska hospodářského, ochranářského i bioindikačního (např. systém saprobií v hodnocení kvality vod). Na výuce se podílejí
specialisté na jednotlivé skupiny bezobratlých, a to jak z PřF OU, tak i z jiných pracovišť.

Obsah:
1. Měkkýši ČR.A
2. Stonožky a mnohonožky ČR.A
3. Krustaceoplankton vod ČR. A
4. Vyšší korýši ČR.A
5. Pavoukovci ČR.A
6. Vybrané skupiny hmyzu ČR - vážky.A
7. Vybrané skupiny hmyzu ČR - rovnokřídlí.A
8. Vybrané skupiny hmyzu ČR - síťokřídlí, střechatky, dlouhošíjky a srpice.A
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9. Vybrané skupiny hmyzu ČR - dvoukřídlí.A
10. Vybrané skupiny hmyzu ČR - brouci.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesů

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- prokazuje hlubší znalosti o významných zástupcích bezobratlých živočichů České republiky a střední Evropy, jejich biologii, ekologii a rozšíření.A
A
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže determinovat do druhu nebo vyšší úrovně významné a nápadné zástupce fauny bezobratlých České republiky
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOLNÝ A., BÁRTA D., HARABIŠ F. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2503-6.
• HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L. Měkkýši České a Slovenské republiky. Kabourek, 2013. ISBN 978-80-86447-15-5.
• HŮRKA K. Brouci České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 2005. ISBN 80-86447-11-1.
• KOČÁREK P., HOLUŠA J., VLK R., MARHOUL P. Rovnokřídlí České republiky (Insecta: Orthoptera). Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2173-1.
• KŮRKA A., ŘEZÁČ M., MACEK M., DOLANSKÝ J. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2384-1.
• MERTA L., ZAVADIL V., SYCHRA J. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016. ISBN

978-8088076-34-6.
• MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, 2006. ISBN 80-86770-17-6.
Rozšiřující literatura:

• BUCHAR J. A KOL. Klíč k určování bezobratlých. Praha, 1995. ISBN 80-85827-81-6.
• KREJČA J., KORBEL L. A KOL. Velká kniha živočichů. Príroda, Bratislava, 2009.
Doporučená literatura:

• HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí. Praha, 2017.
• HUDEC K., KOLIBÁČ J., LAŠTŮVKA Z., PEŇÁZ M. A KOL. Příroda České Republiky. Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1569-3.
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• KOLEKTIV. Klíč zvířeny ČSR. Díl 1-5
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CJP / 1CONT - 2018 : Content and language integrated learning

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Content and language integrated learning
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: Požadovaná je aktivní účast na výuce (80 %).A
Prezentace ve výuce: Student prezentuje část vyučovací hodiny, analyzuje a hodnotí prezentace spolužáků.A
Studenti jsou hodnoceni podle stupnice:A
91 - 100 A (1)A
81 - 90 B (1,5)A
71 - 80 C (2)A
61 - 70 D (2,5)A
51 - 60 E (3)A
0 - 50 F (4
Garant předmětu Mgr. Slavomíra Klimszová
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavomíra Klimszová (50%), Mgr. Michaela Trnová (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět se věnuje obsahově a jazykově integrovanému vzdělávání (CLIL) na základních školách. Cílem předmětu je seznámit studenty sApojmem CLIL, základní
terminologií a principy práce ve výuce nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka (AJ).A

Obsah:
1. Introduction to CLILA
2. The many faces of CLILA
3. Subject teaching through a foreign languageA
4. The advantages and challenges of CLILA
5. CLIL methodologyA
6. Characteristics of young learnersA
7. Bloom's taxonomyA
8. ScaffoldingA



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

488

B-III - Charakteristika studijního předmětu
9. Multiple intelligencesA
10. Starting CLIL in the classroomA
11. Practical classroom languageA
12.-13. Presentations and their analysisA

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- terminologie související s problematikou CLIL A
- metodiky vyučovací hodiny nejazykového predmětu v angličtině A
- mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera A
- charakteristiky žáků staršího školního věku
Student prokáže znalost A
- terminologie související s problematikou CLIL A
- metodiky vyučovací hodiny nejazykového predmětu v angličtině A
- mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera A
- charakteristiky žáků staršího školního věku
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• COYLE, D. CLIL. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521130219.
• DELLER,S., PRICE, CH. Teaching other subjects through English. Oxford, 2007. ISBN 987-019-442578-0.
• MEHISTO,P., MARSH,D. Uncovering CLIL. Oxford: Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-02719-0.
Doporučená literatura:

• BENTLEY,K. Primary curriculum box. Cambridge, 2009. ISBN 978-0-521-72961-1.
• BRINTON, D.M., SNOW, M.A., WESCHE, M. Content- Based Second Language Instruction. Michigan Classics Edition, 2011. ISBN 978-0-472-08917-8.
• BRUMFIT, C., MOON, J., TONGUE, R. Teaching English to Children. Nelson, 1994. ISBN 0-17-556889-8.
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• GIBBONS, P. Scaffolding language, scaffolding learning. Heinemann, 2015. ISBN 978-0-325-05664-7.
• HUGHES,G., MOATE,J. Practical classroom English. Oxford, 2007. ISBN 978-0-19-442211-6.
• KLIMSZOVÁ, S., CINDLEROVÁ, I., TRNOVÁ, M. English Teaching in Primary School. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-887-8.
• LLINARES, A., MORTON, T., WHITTAKER, R. The Roles of Language in CLIL. Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-15007-1.
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KPD / 1DPAS - 2018 : Dějiny pedagogiky a školství

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny pedagogiky a školství
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- IC6 - ústní zkouška: zjišťování úrovně vědomostí dle daných tématA
- IC7 - písemná zkouška: schopnost písemně prokázat své vědomosti z daných okruhůA
- IC11 - aktivita ve výuce: zapojení se do výuky, diskusíA
- IIB25 - seminární práce/ referát: hodnocení úrovně sepsání seminární práce dle formálního i myšlenkového zpracování textuA
Garant předmětu PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Znalost dějin pedagogiky a pedagogického myšlení je potřebná k pochopení pedagogického myšlení a k porozumění zákonitostí vývoje školství a vývoje názorů na
výchovu a vzdělávání. Napomáhá v orientaci v oblasti výchovy a vzdělávání nejen s ohledem na nejvýznamnější etapy a osobnosti světového a národního pedagogického
myšlení, ale také (a především) z hlediska hledání nových východisek a řešení otázek výchovy, vzdělávání a vývoje pedagogických systémů a školství v současnosti.

Obsah:
1. Výchova a pojetí školy ve starověkých civilizacích (Sumer, Čína, Egypt), poselství antické výchovy (sokratovská dialogická metoda, Platónova paideia, římská škola -
Cicero, Seneca, Quintilianus). Postavení mužů a žen v rámci výchovy a školství. Postavení dítěte. A
2. Patristika a scholastika a jejich vliv na tehdejší výchovu (Augustin, T. Akvinský).A
3. Středověké školství, typy škol a jejich charakteristika (církevní, městské), vznik prvních univerzit. Výchova světských feudálů (rytířská výchova). Výchova a
vzdělávání žen ve středověku. Výchova dítěte. A
4. Odraz školství a výchovy v lidových písních, v žákovské tvorbě, v rytířských písních ve středověku. A
5. Renesanční pedagogika (V. da Feltre, F. Rabelais, M. de Montaigne, E. Rotterdamský, T. More, G. Campanella).A
6. Předchůdci J. A. Komenského v českých zemích i ve světě (J. Hus, P. Chelčický, J. Blahoslav, J. H. Alsted, R. Descartes).A
7. Pedagogika doby reformace a protireformace. (M. Luther, I. z Loyoly, pedagogický systém jezuitského řádu a bratrské školství).A
8. J. A. Komenský a jeho filosoficko-pedagogický systém.A
9. Vývoj názorů na výchovu v 17., 18. a 19. století (J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart, F. Fröbel).A
10.Pedagogika v českých zemích v 18. století. Doba Marie Terezie a reforma rakouského elementárního školství. (J. I. von Felbiger). A
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11.Vlastenečtí učitelé v době obrozenecké a poobrozenecké. (J. J. Ryba, J. Filcík, J. Jungmann, B. Bolzano). A
12.Pedagogika 2. pol. 19. století. Herbartismus v pedagogice a jeho vliv na pedagogické myšlení konce 19. a 20. stol. (G. A. Lindner). A
13.Vývoj školy od 2. pol. 19. stol., nejvýznamnější školské reformy.A
14.Reformní pedagogika v českých zemích (J. Úlehla, F. Drtina, F. Krejčí, F. Čáda, O. Chlup, O. Kádner a další). A
15.Počátky pedologických tendencí v pedagogice (L. N. Tolstoj, P. P. Blonskij, E. Keyová, aj.).A
16.Pragmatismus a pozitivizmus v pedagogice (J. Dewey, H. Spencer).A
17.Vývoj školy a pedagogiky v českých zemích a pedagogické směry 20. století, včetně školských reforem. A
18.Alternativní školství a jejich rozdělení a přehled od předchůdců až do současnosti.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- dějin pedagogiky jako východiska pro pochopení současného vývoje v oblasti výchovy a vzdělávání a pojetí školských systémů, A
- stěžejních děl a myšlenek významných osobností dějin pedagogiky
- orientovat se ve stěžejních etapách pedagogického myšlení v návaznosti na nejvýznamnější osobnosti dějin pedagogiky a školství, včetně jejich děl, A
- aplikovat pedagogické myšlení a zákonitosti vývoje školství a výchovy do současnosti, A
- komparativně utříbit a kriticky pracovat se zjištěnými fakty při četbě primární i sekundární literatury, A
- aplikovat získané vědomosti z dějin pedagogiky a školství do současné pedagogické praxe, A
- vnímat získané vědomosti jako nezbytné pro uchopení a rozvoj veškerých pedagogických disciplín.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CACH, J. A KOLEKTIV. Výchova a vzdělání v českých dějinách II. Praha : SPN, 1990.
• CACH, J., VALENTA, J. Výchova a vzdělání v českých dějinách III. Praha : SPN, 1990.
• CIPRO, M. Průvodce dějinami výchovy. Praha: Panorama, 1984.
• SROGOŇ, T. ET AL. Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava : SPN, 1986.
• ŠTVERÁK, V. Dějiny pedagogiky I. - II. díl. Praha : UK, 1991.
Rozšiřující literatura:

• CACH, J. František Drtina: filozof, pedagog a reformátor školství, představitel kultury a státník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003.
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• CIPRO, M. Galerie světových pedagogů: encyklopedie Prameny výchovy. Třetí svazek, Dvacáté století. Praha: M. Cipro, 2002.
• JŮVA, V. Vývoj německé muzeopedagogiky. Brno: Paido, 1994.
• JŮVA, V. & VESELÁ, Z. Dějiny výchovy, školy a pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
• KASPER, T. Výchova či politika?: úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933. Praha: Karolinum, 2007.
• LENDEROVÁ, M & RÝDL, K. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. Praha: Paseka, 2006.
• PŠENÁK, J. Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2000.
• RÝDL, K. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I.: (1774-1989). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010.
• VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech: (Příhodovská reforma). Praha: Pedagogická fakulta UK, 1995.
• VÁŇOVÁ, R. Karel Žitný a jeho úsilí o novou školu. Praha: Univerzita Karlova, 1999.
• VESELÁ, Z. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, 1992.
Doporučená literatura:

• HÁBL, J. Přehled dějin pedagogiky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010.
• JŮVA, V. SEN. A JUN. Stručné dějiny pedagogiky. Brno : Paido, 1997.
• KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada, 2009.
• KUDLÁČOVÁ, B. Dejiny pedagogického myšlenia.1. Počiatky vedomej výchovy a pedagogickej teórie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
• PROKEŠOVÁ, M. Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství. Ostrava: PdF OU, 2012.
• SOMR, M. Kapitoly z dějin filozoficko pedagogického myšlení. České Budějovice : Vlastimil Johanus, 2009.
• ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno : MSD, 2008.
• VACÍNOVÁ, T. Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského. Praha : UJAK, 2009.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Digitální technologie v umění
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
A
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Cvičící : MgA. Jiří Žižka (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost prohloubit si teoretické znalosti a kultivovat praktické dovednosti související obecně s problematikou estetizace
obrazu. Studenti získávají představu o různých způsobech tvůrčího vyjádření prostřednictvím nových médií (video, digitální fotografie), o výrobě audiovizuálního díla,
způsobech jeho vnímání, technologických postupech; předmět dále představuje video jako velmi účinnou a atraktivní formu předávání informací ve školní praxi, v oblasti
videotechniky studenti získávají znalosti o obrazových formátech a různém příslušenství ke kamerám a zrcadlovkám. V teoretické i praktické rovině předmět objasňuje
využití aktuálních technických prostředků a pracovních postupů - založených na principech digitální fotografie - při procesu dokumentace a prezentace uměleckého
artefaktu technickým obrazem. Zaměřuje se rovněž na myšlení o fotografii v intermediálních souvislostech a komentuje různé způsoby fyzického překračování tradiční
formy fotografického obrazu. Studenti se seznamují s problematikou realizace a postprodukce audiovizuálních děl, základy skladebného natáčení audiovizuálních děl a
světlem jako formotvorným prvkem fotografické tvorby.

Obsah:
1. Pojmy a východiska tvůrčí výtvarné fotografie v postmoderním světě.A
2. Vizuální jazyk tvůrčí výtvarné fotografie. A
3. Reflektování reality vizuálním jazykem (metafora vs. přímé sdělení).A
4. Koncepčnost a systematičnost. Tradice a modernost ve výrazu fotografické tvorby.A
5. Digitalizace fotografie a manipulace obsahu.A
6. Změny vnímání, tvorby a interpretace obrazů s příchodem digitálních technologií. Role diváka ve vztahu k digitálním technologiím a digitálním obrazům. Konfrontace
fotografické tvorby.A
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7. Teorie záznamu videa a postprodukční zpracování filmu v nelineárním editoru.A
8. Kinematografie a její distribuční varianty.A
9. Povaha fotografického a filmového obrazu.A
10. Vyjadřovací prostředky pohyblivého obrazu v kontextu výtvarné tvorby.A
11. Filmové dílo a práce kameramana v audiovizuálním díle.A
12. Realita a fikce v současné vizuální kultuře.A
13. Současné přístupy k problematice fotografie a videa v umění.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních vyjadřovacích prostředků filmové řeči a technických pojmů jako např. framerate, jízda, transfokace, optická kresba nebo hloubka ostrosti;A
- výrazových možností všech obrazových složek filmu;A
- didaktických aspektů natáčení a tvorby animace;A
- světelné dramaturgie audiovizuálního díla, jednotlivých osvětlovacích stylů a vztahu mezi světlem a prostorem; A
- současného stupně vývoje, kořenů audiovizuální tvorby a systému jejich výrazových prostředků a stylů;A
- základů klasických fotografických disciplín a barevné kompozice.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- reflektovat vlastní fotografickou tvorbu a najít východisko k definování didaktických problémů ve výtvarné výchově na základě teoretických pramenů ze zadané
literatury;A
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- promyšleně pracovat s autorskou fotografií;A
- nalézat paralely mezi současnou uměleckou a žánrovou fotografickou produkcí;A
- tvořit autorské koncepty;A
- aplikovat konkrétní teoretické pojmy při uvažování o pojetí výuky fotografie v rámci výtvarné výchovy;A
- kriticky uvažovat nad tradičními i současnými proudy ve vzdělávacích koncepcích předmětu výtvarná výchova; A
- přemýšlet o fotografii v intermediálních souvislostech;A
- vytvořit autorský film sestavený jak ze stacionárních fotografií, tak i z filmových sekvencí;A
- využívat umělého i zábleskového osvětlení;A
- realizovat postprodukci audiovizuálních děl.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• BORDWELL, DAVID A THOMPSONOVÁ, KRISTIN. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
• ČIHÁK, MARTIN. Ponorná řeka kinematografie. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-283-1.
• DVOŘÁK, TOMÁŠ (ED.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8.
• MIRZOEFF, NICHOLAS. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN ISBN 978-80-200-1.
Rozšiřující literatura:

• CÍSAŘ, KAREL (ED.). Co je to fotografie?. Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6.
• FRIZOT, M. New History of Photograpfy. Kolín nad Rýnem: Könemann, 1998. ISBN 978-3829013284.
• GRYGAR. Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha : AMU, 2004. ISBN 80-7331-014-7.
• KOL. AUTORŮ. Umění a nová média. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5639-8.
• ORBIS FICTUS. Nová média v současném umění. Katalog 2. výroční výstavy Sorosova centra současného umění - Praha 1995 - 1996. Praha: Nakladatelství

OSWALD. ISBN 80-85433-26-5.
Doporučená literatura:

• BARTHES, ROLAND. Světlá komora ? Poznámky k fotografii. Praha: Fra, 2005. ISBN 80-86603-28-8.
• CARTWRIGHT, LISA A STURKEN, MARITA. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-556-1.
• FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.
• MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000. ISBN 9788072171286.
• SONTAGOVÁ, SUSAN. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.
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KHV / 7DIKA - 2018 : Dirigování kantát

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dirigování kantát
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Praktická zkouškaA
Zvládnutí požadavků kladených na sbormistra a dirigenta při studiu náročnějších kantátových děl, interpretace kantáty B. Martinů: Otvírání studánek a Requiem
Wolfganga Amadea Mozarta.A
Aktivní účast ve výuce, min 80%.A
Garant předmětu Mgr. Věra Marhevská, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Věra Marhevská, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náplní předmětu je specifická problematika studia a interpretace kantátových skladeb - příprava sboru, sólistů, instrumentální složky, spolupráce sbormistra a
dirigenta orchestru. Studium náročnějších kantát a práce dirigenta při jejich interpretaci. Osvojení si vhodných metodických postupů během zkoušek.

Obsah:
1. Úvod do problematiky, požadavky k zápočtu.A
2. - 5. Antonín Dvořák: Stabat Mater - výběr částí (komplexní dirigentské studium partitury).A
6. - 10. Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem - výběr částí (komplexní dirigentské studium partitury).A
11. - 12. Bohuslav Martinů: Otvírání studánek (komplexní dirigentské studium partitury).A
13. Kontrola požadavků pro udělení zápočtu. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C4 - InstruktážA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
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- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- vztahující se k dirigování větších vokálních hudebních ploch; A
- časového průběhu dirigentských gest;A
- problematiky dirigování kantátových skladeb;A
- druhů kantátových děl;A
- vývoje kantátové tvorby.A
Student dokáže:A
- dirigovat kantátové dílo;A
- manuálně provádět složité druhy taktovacích schémat;A
- pracovat s kantátovou partiturou;A
- sbormistrovsky vyjádřit větší vokální hudební plochy;A
- aplikovat získané poznatky v orientaci kantátových skladeb.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FISCHER, EDUARD. Příspěvek k teorii dirigování. Praha: H & H, 1993. ISBN 80-85467-10-0.
• KURFÜRST, PAVEL. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902912-1-X.
• MODR, ANTONÍN. Hudební nástroje. Praha: Editio Barenreiter, 2002. ISBN 80-86385-12-4.
• SMOLKA, JAROSLAV. Česká kantáta a oratorium. Praha: Supraphon, 1970.
• ZICH, JAROSLAV. Orchestrace a sborová sazba. Praha: Panton, 1985.
Rozšiřující literatura:

• BAR, JIŘÍ. Pravý tón a pravé pěvecké umění. Sv. 1, 2. Praha: Editio Supraphon, 1976.
• BROŽ, JAROSLAV A KAŇÁK, ZDENĚK. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982.
• ČÍŽEK, BOHUSLAV. Hudební nástroje evropské hudební kultury. Praha: Aventinum, 2002. ISBN 80-7151-211-7.
• RYCHLÍK, JAN. Moderní instrumentace. Praha: Panton, 1968.
• ZOUHAR, ZDENĚK. Sborové dílo Bohuslava Martinů. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0693-1.
Doporučená literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
• KOLÁŘ, JIŘÍ A ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• MCELHERAN, BROCK. Conducting Technique For Beginners And Professionals. New York: Oxford University Press, 2004. ISBN 0193868547.
• SADIE, STANLEY, TYRRELL, JOHN. (EDS.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove; New York: Macmillan, 2001. ISBN

1-56159-239-0.
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• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.
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KFY / 7EMGE - 2018 : Elektřina a magnetismus v experimentech

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Elektřina a magnetismus v experimentech
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem získání dovedností se sestavením a provedením experimentů z elektřiny a magnetismu.

Obsah:
1. ElektrostatikaA
2. Vedení elektrického proudu ve vodičíchA
3. Vedení elektrického proudu v kapalináchA
4. Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuuA
5. Stacionární magnetické poleA
6. Nestacionární magnetické poleA
7. Vztah elektrického a magnetického poleA
8. Elektromagnetická indukceA
9. Střídavý proud, prvky R, L, C v obvodu střídavého prouduA
10. Elektromagnetické pole

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D9 - Experiment/laborování
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Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC14 - Laborování / laboratorní práce
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• KONÍČEK, L. Školní pokusy z fyziky 2, Opora distančního vzdělávání. Ostrava, 2004. ISBN 80-7042-967-4.
• KUŠNEROVÁ, M. Školní pokusy ve fyzice. Ostrava, 1994. ISBN 80-7042-717-5.
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KPD / 1EVDP - 2018 : Empirický výzkum v diplomové práci

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Empirický výzkum v diplomové práci
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IIA12 Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
Student zpracuje návrh výzkumného projektu z oblasti pedagogických věd, nejlépe ve vazbě na svou bakalářskou práci. Při tom prokazuje dovednost stanovit výzkumný
problém/výzkumné otázky, provést rešerši odborných zdrojů, vybrat adekvátní metodologii a metodu/y sběru dat a stanovit způsob výběru výzkumného souboru. V
závěru semestru odevzdá v písemné podobě.A
A
IC10 Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
Zpracovaný výzkumný projekt představí a obhajuje v diskusi v semináři.A
A
IC11 Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
Studenti se aktivně podílejí na diskusi při obhajování výzkumných projektů spolužáků.A
Garant předmětu PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (50%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen všem studentům, kteří v rámci své diplomové práce realizují empirický výzkum v pedagogických nebo příbuzných vědách. Prostřednictvím předmětu
se student seznamuje s principy výzkumné práce v pedagogice a získává potřebné dovednosti, které by měl být schopen při zpracování diplomové práce prakticky využít.

Obsah:
1. Základní typy závěrečných prací v pedagogických vědách; hlavní části empiricko-výzkumné práce: teoretická část, její vnitřní struktura, konzistence, vazba
teoretických východisek a záměru práce; výzkumná část práce - podstatné komponenty. A
2. Výzkum v pedagogických vědách. Cíle výzkumu, typy výzkumů, fáze výzkumu. A
3. Vyhledávání a zpracování odborných zdrojů ke zpracování teoretických východisek výzkumu, zásady citování.A
4. Plánování výzkumu - zpracování návrhu výzkumného projektu. Výběr tématu a rešerše odborné literatury. Formulace výzkumného problému/výzkumných otázek,
typologie výzkumných problémů. Výzkumný soubor a jeho výběr. A
5. Kvantitativně orientovaný výzkum. Výzkumné hypotézy, druhy proměnných. A
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6. Kvalitativně orientovaný výzkum: přehled základních designů; zakotvená teorie, případová studie.A
7. Základní metody sběru dat v pedagogickém výzkumu: přehled základních metod; pozorování, dotazník, rozhovor, experiment; terénní výzkum, hloubkové interview,
focus groups.A
8. Zásady zpracování dat, prezentace a interpretace výsledků výzkumu, vyvozování závěrů.A
9. Formální požadavky na závěrečné práce, plagiátorství. A
10.Obhajoba závěrečné práce, prezentace výsledků, reakce na posudky, zásady odborné diskuze.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zpráva

Výsledky učení:
- typy výzkumů, fází výzkumu;A
- nejužívanějších citačních norem v pedagogickém výzkumu;A
- struktury návrhu výzkumného projektu;A
- rozdílů mezi kvantitativní a kvalitativní metodologií;A
- zásad pro výběr výzkumného souboru;A
- základních metod sběru dat v kvalitativním a kvantitativním výzkumu;A
- základních metod zpracování a analýzy dat;A
- zásad pro prezentaci a interpretaci výsledků výzkumu a vyvozování závěrů.A
- významu systematické realizace pedagogického výzkumu v souladu s teoreticky podloženou metodologií.
- vytvořit návrh výzkumného projektu, tj. stanovit předmět výzkumu, formulovat výzkumný problém a výzkumné otázky, určit sledované proměnné, příp. stanovit
výzkumné hypotézy;A
- zpracovat rešerši z odborné literatury k výzkumnému problému;A
- sestavit dotazník/ navrhnout test/ připravit rozhovor/navrhnout pedagogický experiment/připravit pozorování v terénu;A
- promyšleně zvolit způsob výběru výzkumného souboru.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu 2., rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
• GAVORA, P. A KOL. Elektronická učebnica pedagogického výskumu [on line]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.
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• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.
• ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. ET AL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
Rozšiřující literatura:

• COHEN, L., MANION, L., MORRISON, K. Research Methods in Education. 7th Edition. London and New York: Routledge, 2011.
• HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
• JANÍKOVÁ, M., VLČKOVÁ, K. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, V., ŠVEC, Š. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005.
Doporučená literatura:

• DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2008.
• MAREŠ, J.,VLČKOVÁ, K. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 2013, roč.

23, č. 4, s. 455-477. 2013.
• ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 4, s.

478-510. 2013.
• WALKER, I. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013.
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KBE / 7EPEK - 2018 : Evoluční a populační ekologie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Evoluční a populační ekologie
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- úspěšné splnění písemné zkoušky (minimálně (66 % bodů)A
- úspěšné splnění ústní zkoušky
Garant předmětu doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je objasnit studentům základy evoluční ekologie a populační ekologie včetně teorie životních historií a základů kvantitativní ekologie. Přednášky
navazují na klasickou obecnou ekologii a rozšiřují ji o chápání ekologických vztahů v zejména v kontextu moderních ekologických disciplín (evoluční ekologie,
behaviorální ekologie). Nedílnou součástí je i vysvětlení základních modelů (diskrétních i spojitých) vnitro- i mezidruhových interakcí, modelů evolučně stabilních
strategií atd. Cvičení se zaměřují na metodiku ekologického výzkumu, hodnocení základních parametrů populací a taxocenóz a vybrané trendy kvantitativní ekologie.

Obsah:
PŘEDNÁŠKYA
1. Současné trendy ekologie, základy evoluční ekologie, variabilita a prostředí.A
2. Jedinec, druh, life history (životní historie) - složky life history, reprodukční hodnota, směny, r/K selekce.A
3. Populace - definice populace, metapopulace, metapopulační teorie, kvantitativní změny v populaci.A
4. Life tables (životní tabulky), věková struktura populace.A
5. Růst a dynamika populace, populační cykly.A
6. Sexuální struktura populace. A
7. Intraspecifické vztahy I. - kooperace mezi příbuznými jedinci a nepříbuznými jedinci (koeficient příbuzenské vazby, Hamiltonovo pravidlo, ekologie a "sobecký gen"),
modely.A
8. Intraspecifické vztahy II. - intraspecifiká konkurence (kompetice), modely, teritorialita, numerická a funkční odpověď populace.A
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9. Interspecifické vztahy I. - protokooperace, mutualismus, komenzalismus, amenzalismus, neutralismus, kompetice (model interspecifické kompetice).A
10. Interspecifické vztahy II. - predace, model predace, chování predátorů, funkční a numerická odpověď populace kořisti a predátora.A
A
CVIČENÍA
1. Metodika ekologického výzkumu, design experimentu.A
2. Ekologická data a práce s nimi, metodycké chyby, chyby při zpracování dat.A
3. Základní charakteristiky taxocenóz (abundance, dominance, diverzita).A
4. Shlukové a ordinační metody v ekologii. Podobnost taxocenóz.A
5. Výpočty v life tables, modelování růstu populace.A
6. Distribuce organismů v prostoru (testování disperze).A
7. Odhady populační hustoty.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- chápe vztah mezi ekologií a evoluční biologií s důrazem na základní mechanismy evoluce (zejména přírodní výběr)A
- zná základní charakteristiky populací a dokáže je interpretovatA
- rozumí významu teorie životních historií ("life history theory") a principu směn (trade offs)A
- orientuje se v základních znacích životních historiíA
- je schopen popsat a interpretovat základní modely interakcí organismů
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- zvládá základy metodologie v ekologii s ohledem na experimentální designA
- umí provádět vybrané základní typy analýzy ekologických dat
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• TKADLEC E. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací
Rozšiřující literatura:

• CRAWLEY M.J. Plant Ecology. Blackwell Science, London. 1997.
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• HANSKI I. Metapopulation Ecology. Oxford University Press, New York, 313 pp. 1999.
• LEGENDRE P. & LEGENDRE L. Numerical Ecology. Elsevier Science, Amsterdam, 1998.
• SOUTHWOOD T.R.E. & HENDERSON P. Ecological Methods. Blackwell Publishing Professional. 2000.
Doporučená literatura:

• KREBS CH.J. Ecological Methodology. Addison Wesley Longman, Menlo Park. 1999.
• KREBS CH.J.,. Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Harper-Collins College Publishers, New York-London. 2001.
• MAGURRAN A.E. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing Professional., 2003. ISBN 0632056339.
• RICKLEFS R.E., MILLER G.L. Ecology. New York, 2000. ISBN 0-7167-2829-X.
• TKADLEC E., LOSÍK J. Základní metody populační ekologie. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3458-2.
• aktuální odborné články z on-line elektronických databází (Blackwell, Springer, EBSCO, Proquest, Kluwer, Science Direct atd.)
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CJP / 1FR1N - 2018 : Francouzský jazyk 1N

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Francouzský jazyk 1N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Úspěšné absolvování písemného testu, který prokáže znalosti probrané slovní zásoby a gramatiky.
Garant předmětu dr Jan Mlčoch
Zapojení garanta do výuky předmětu 5% cvičící
Vyučující
Cvičící : dr Jan Mlčoch (5%), Mgr. Karel Střelec (95%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět bezprostředně navazuje na předměty FR1 a FR2 a prohlubuje znalosti během nich získané. Student se po absolvování předmětu zvládne orientovat ve
složitějších komunikačních situacích, dokáže porozumět psaným textům a také je správně produkovat (např. dopisy, články). Důraz se klade na spontánní jazykový
projev s výbornou kvalitou výslovnosti. Cílem je osvojení si jazykových a komunikačních kompetencí studenta na úrovni A2 dle SERRJ.

Obsah:
1. Opakování.A
2. Psaní dopisu. Zvratná zájmena.A
3. Minulý čas složený tvoření, nepravidelná slovesa. A
4. Minulý čas složený užití, procvičování. Sloveso mettre. A
5. Vyprávění v minulosti, časové vztahy. Sloveso dire, voir.A
6. Četba, porozumění složitějších textů. Tvoření příslovcí.A
7. Opakování, nepravidelnosti sloves 1. třídy.A
8. Na návštěvě. Slovesa 2. třídy. A
9. Stupňování zájmen. Řadové číslovky. A
10. Jídlo, nápoje, u stolu. Sloveso boire.A
11. V restauraci. Potraviny. Gastronomie ve Francii.A
12. Opakování.A
13. Zápočtový test.A

Vyučovací metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
- gramatických jevů (minulý čas složený, nepravidelné množné číslo, předložkové vazby, infinitivní vazby, slovesa 2. třídy, řadové číslovky, dělivý člen)A
- slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům (např. telefonování, návštěvy, potraviny a nápoje, zaměstnání a škola)A
Student dokážeA
- porozumět často používaným výrazům a jednoduchým větám, které se týkají každodenních činností, volnočasových aktivit a témat, které se jej bezprostředně týkají,
např. rodina, škola, zaměstnání, zábavaA
- popsat své vzdělání či zaměstnáníA
- domluvit se v širším spektru každodenních situacíA
- popsat své zážitky a události v minulostiA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Praha: SPN, 1991.
• PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha: LEDA, 1991.
• VELÍŠKOVÁ, O., ŠPINKOVÁ, E. Parlons français!: francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi. Praha: Leda, 1998. ISBN 80-85927-40-3.
Doporučená literatura:

• DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009.
• HENDRICH, J. Francouzská mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
• LAZAR, J. Exercices de grammaire. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7368-797-7.
• MAURICE GREVISSE ET ANDRÉ GOOSSE. Le bon usage: grammaire française : Grevisse langue française. Bruxelles: De Boeck, 2008. ISBN 9782801114049.
• MCBRIDE, N. Francouzská gramatika abecedně. Plzeň: Fraus, 2000. ISBN 978-80-7238-100-5.
• TAIŠLOVÁ, J. On y va! 1: francouzština pro střední školy. Voznice: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-203-5.
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KIP / 7FUMO - 2018 : Fuzzy modelování

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Fuzzy modelování
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška je kombinovaná.A
Podmínka pro zkoušku je vypracovat semestrální projekt, body z projektu budou připočteny ve prospěch ústní zkoušky.A
Hodnocení probíhá v souladu s ustanoveními článku 31 až 33 Studijního a zkušebního řádu OU.A
A
Garant předmětu prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Martin Dyba, Ph.D. (30%), prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (70%)
Cvičící : RNDr. Martin Dyba, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student se seznámí se základními principy hlavních metod fuzzy modelování, které mají řadu praktických aplikací. V rámci výuky bude demonstrováno řešení
konkrétních problémů pomocí speciálního software pro fuzzy modelování vyvinutého na OU.

Obsah:
1. Základní pojmy teorie fuzzy relací. A
2. Fuzzy IF-THEN pravidla a princip jejich zpracováníA
3. Fuzzy IF-THEN pravidla jako fuzzy relace A
4. Princip defuzzifikace, její druhy. A
5. Použití relačních fuzzy IF-THEN pravidel.A
6. Fuzzy IF-THEN pravidla a jazykový popis jako text přirozeného jazyka.A
7. Možnosti použití jazykového popisu jako textu přirozeného jazyka.A
8. Podstata fuzzy transformace a možnosti jejího použitíA
9. Takagi-Sugeno IF-THEN pravidla a jejich použití. A
10. Motivace a princip fuzzy regulace. A
11. Typy fuzzy regulátorů, metodologie jejich návrhu. A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
12. Fuzzy shluková analýza.A
13. Softwarový systém LFLC pro fuzzy modelování. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C7 - Počítačová simulaceA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)

Výsledky učení:
Student prokáže své znalosti z oblasti:A
- Základní pojmy teorie fuzzy modelováníA
- defuzzifikace a její druhyA
- Fuzzy IF-THEN pravidla
Student prokáže své dovednosti z oblasti: A
- využívání fuzzy modelováníA
- používání IF-THEN pravidel (např. pro regulátory)A
- využívání fuzzy shlukové analýzyA
- práce s LFLC softwarem pro fuzzy modelování
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. BEN, Praha, 2000.
Rozšiřující literatura:

• NOVÁK,V. Úvod do teorie a aplikace fuzzy množin. SNTL, Praha.
• R. SINGHAI. Introduction to Fuzzy Logic. India, 2013. ISBN 978-8120346994.
Doporučená literatura:

• JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. VUTIUM Brno, 2003. ISBN 80-214-2261-0.
• NOVÁK, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. SNTL, Praha, 1999.
• POKORNÝ, M. Řídící systémy se znalostní bází, skriptum VŠB-TUO. 1995. ISBN 80-7078-275-7.
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KFG / 7FGSS - 2018 : Fyzická geografie světa - seminář

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Fyzická geografie světa - seminář
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro získání zápočtu je nutné splnit tyto podmínky:A
A
1. splnění seminární práce A
2. prezentace vybraného fyzickogeografického problému některého světového regionuA
3. aktivní účast v diskuzích na daná témata A
A
Podíl jednotlivých částí na celkovém počtu bodů bude specifikován vždy na začátku semestru. Obecně platí podmínky úspěšného zakončení kurzu dle SaZŘ OU.A
Garant předmětu prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvováním kurzu si posluchači prohloubí znalosti o vybraných fyzickogeografických problémech některých světových regionů. Upřednostňována jsou témata,
která jsou významná z globálního hlediska, ale je jim věnována relativně malá pozornost v obecných fyzickogografických předmětech. V průběhu kurzu jsou postupně
zadávána témata, ke kterým studenti samostatně získávají informace ze zahraničních publikací (zejména impaktovaných časopisů). Studenti o daných tématech
diskutují, případně zpracovávají referáty či seminární práce.

Obsah:
Příklady vybraných tématA
A
1)Mizející horské ledovce a jejich vliv na vodní bilanci střední Asie A
2)Sibiřské megapovodně na konci posledního glaciálu A
3)Přírodní hráze v Himalájích a jejich vliv na morfologii Tibetské plošiny A
4)Vlhké kvartérní epizody centrální Austrálie a jejich vliv na vývoj fauny A
5)Environmentální příčiny úpadku mayské civilizace A
6)Sesuvy z aktivních vulkánů Britské Kolumbie: hodnocení přírodních ohrožení A
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7)Degradace brazilských savan: vývoj, současný stav a perspektivyA

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen:A
-veřejně prezentovat daná témata z oboru fyzické geografie světaA
-hledat v relevantních cizojazyčných literárních zdrojích témata o fyzické geografii světa A
-lépe chápat vybraná klíčová témata fyzické geografie světaA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Odborné články dle zadaných témat



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

513

KBE / 7GENM - 2018 : Genetika (cvičení malé)

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Genetika (cvičení malé)
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- splnění úkolů zadaných ve cvičeníA
- vypracování samostatného úkoluA
- absolvování písemného závěrečného testu s minimálním ziskem 60 % bodů
Garant předmětu Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je, aby si student prohloubil, procvičil a upevnil poznatky o zákonitostech dědičnosti a proměnlivosti, které získá na přednáškách z předmětu
KBE/7GENP. Učí studenty základům statistického vyhodnocování genetických výsledků a aplikace znalostí populační, polygenní a multifaktoriální dědičnosti.
Pozornost je věnována genetickému poradenství a genealogické analýze.

Obsah:
1. Dihybridismus, polyhybridismus A
2. Chí kvadrát test, pravděpodobnostA
3. Autozomální a gonozomální dědičnost, rodokmenyA
4. Inbreeding, heteroze, heterozní efektA
5. Genetika kvantitativních znakůA
6. Genetika populací

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C4 - InstruktážA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovních

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- umí aplikovat poznatky o dědičnosti a proměnlivostiA
- orientuje se v problematice populační, polygenní a multifaktoriální dědičnostiA
- disponuje přehledem o zaměření klinické genetiky
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALBERTS B., BRAY D., JOHNSON A., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K. & WALTER P.:. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing,
2001.

• FERÁK,V.,SRŠEŇ,Š. Genetika člověka. SPN, Bratislava, 1981.
• KUČEROVÁ, M.A KOL. Úvod do klinické genetiky. Avicenum, Praha, 1981.
• MALACHOVÁ, K. Cvičení z genetiky. Skripta PřF OU, Ostrava, 1999.
• MICHALOVÁ, K. Úvod do lidské cytogenetiky. IDVPZ. Brno, 1999.
• NEČÁSEK A KOL. Obecná genetika. SPN, Praha, 1979.
• ROSYPAL, S. Úvod do molekulární biologie. 1-3. díl. Brno, 1999.
• SNUSTAD, SIMMONS. Genetika. Brno, 2009.
• ŠMARDA, J., DOŠKAŘ, J., PANTŮČEK, R., RŮŽIČKOVÁ, V. & KOSTÍKOVÁ, J. Metody molekulární biologie. vydala Masarykova univerzita v Brně, 2005.
Rozšiřující literatura:

• ALBEERTS A KOL. Základy buněčné biologie. Espero publishing, Ústí nad Labem, 1989.
• BRDIČKA.R. Lidský genom na rozhraní tisíciletí. Grada, Avicenum, 2001.
• BUC, M. FERENČÍK, M.:. Imunogenetika. Alfa plus, 1994.
• NUSSBAUM A KOL. Klinická genetika. Triton. 6. vydání, 2004.
• SNUSTAD & SIMMONS. Principles of genetics. Wiley, 2nd ed., 2000.
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KBE / 7GENP - 2018 : Genetika (přednáška)

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Genetika (přednáška)
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KBE / OBEBC - Molekulární biologie a genetika - cv.

KBE / GENEC - Genetika (cvičení)
KBE / OBEBC - Obecná biologie - cvičení
KBE / OBEBP - Molekulární biologie a genetika - př.
KBE / OBEBP - Obecná biologie - přednáška
KBE / 7GENV - Genetika (cvičení velké)
KBE / 7ZAGE - Základy genetiky a genomiky
KBE / 7GENC - Genetika (cvičení)
A

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny následující podmínky:A
- úspěšné splnění písemného testuA
- úspěšné absolvování ústní části zkoušky
Garant předmětu prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět prohlubuje a rozšiřuje poznatky o dědičnosti a proměnlivosti získané v předmětu Základy genetiky a genomiky. Na různých úrovních objasňuje příčiny
a důsledky dědičné a nedědičné variability. Pozornost je věnována vzniku a významu polymorfismu v populacích a faktorům narušujícím populační rovnováhu,
genetickému mapování a jeho přínosu, objasnění polygenní dědičnosti, dědičnosti ve vazbě na pohlaví, příčinám a důsledkům mutageneze a karcinogeneze. Uvádí do
problematiky imunogenetiky, charakterizuje zvláštnosti genetiky rostlin, živočichů, člověka a klinické genetiky. Učí studenty chápat poznatky v interdisciplinárních
souvislostech.A
Poznámka: Předmět je doplněn cvičením (KBE/7GENV pro bc. Experimentální biologii, KBE/7GENC pro NMgr. Systematickou biologii a ekologii a KBE/7GENM pro
NMgr. Biologii major), které diferencovaně rozvíjí problematiku v rozsahu potřebném pro naplnění profilu absolventa těchto specializací.

Obsah:
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1. Úvod. Polymorfismus. Biometrika v genetice. A
2. Genetické mapování I.A
3. Genetické mapování II, metody a perspektivy využití poznatků v biologických oborech.A
4. Dědičnost a pohlaví I.A
5. Dědičnost a pohlaví II. Úvod do klinické genetikyA
6. Polygenní a multifaktoriální dědičnost. Dědivost, genetický práh, balance.A
7. Analýza faktorů působících na dědičnost v populacích.A
8. Mutageneze I - podstata mutačních změn, jejich typy a důsledky. A
9. Mutageneze II - imprinting genů a dynamické mutace.A
10. Cytologické základy dědičnosti.A
11. Polyploidie a polysomie.A
12. Základy imunogenetiky.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- rozumí podstatě dědičnosti a proměnlivosti a správně používá genetické pojmyA
- chápe zákonitosti dědičnosti a umí je aplikovat na životní děje studované různými biologickými a příbuznými oboryA
- orientuje se v přístupech a metodách aplikovaných v genetickém mapováníA
- chápou přínos mapování genomu a využití poznatkůA
- prokazuje komplexní znalosti v populační, polygenní a multifaktoriální dědičnostiA
- chápe příčiny a důsledky mutageneze, zná typy různých mutací a jejich důsledky a využitelnost ve šlechtitelské praxiA
- vykazuje základní přehled o zaměření a metodách klinické genetiky, imunogenetiky, genetiky rostlin a živočichů
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FERÁK, V.,SRŠEŇ, Š. Genetika člověka. Bratislava : SPN, 1981. ISBN 80-08-00349-9.
• KOČÁREK, E. Genetika. Scientia, Praha, 2010.
• MICHALOVÁ, K.:. Úvod do lidské cytogenetiky. Brno: IDV PZ, 1999. ISBN 80-7013-281-7.
• NEČÁSEK A KOL. Obecná genetika. SPN, Praha, l979
• NUSSBAUM, R.L. Kliniciká genetika. Triton, Praha, 2001.
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• PRITCHARD, J.B. Základy lékařské geentiky. Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-449-.
• SNUSTAD, P.D., SIMMONS, M.J. Genetika. Brno, Nakladatelství MU, 2009. ISBN 978-80-210-4852-2.
Rozšiřující literatura:

• ALBERTS A KOL. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí n.Labem, 2001.
• BRDIČKA R. Lidský genom na prahu tisíciletí. Grada, Praha, 2001.
• BUC, M. FERENČÍK, M. Imunogenetika. Alfa plus, 1994
• KING, R.C. AKOL. A dictionary of genetics. 2006. ISBN 13-978-0-19-53076.
• KUČEROVÁ, M.A KOL. Úvod do klinické genetiky. Avicenum, Praha, 1981
• SNUSTAD & SIMMONS. Principles of genetics. Wiley, 2nd ed., 2000.
Doporučená literatura:

• DORIAN J. A KOL. Základy lékařské genetiky. Galén. ISBN 978-80-7262-449-2.
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KCH / 7HICH - 2018 : Historie chemie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Historie chemie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet za prezentace na vybrané téma. Úspěšné vykonání testu.
Garant předmětu doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Poznatky z historie chemie jsou výrazným motivačním prvkem ve výuce chemie na všech typech škol. Tento jednosemestrální kurz, který zahrnuje základní etapy vývoje
přírodních věd, jejich hlavní přínos z pohledu rozvoje chemických disciplín. Pozornost je věnována významným osobnostem, které se o rozvoj chemie zasloužily.

Obsah:
1. týden - Období zpracování kovůA
Zlato, stříbro, měď, železo, olovo, cín.A
2. týden - Starořecká filozofieA
Období předsokratovské (Thales, Anaximandros, Herakleitos, Empedokles, Leukipos aA
Demokritos). Vrcholné období řecké filozofie (Sokrates, Platon, Aristoteles), Filozofie poA
Aristotelově smrti.A
3. týden - Alchymie A
Alchymie čínská, řecko-egyptská, arabská.A
4. týden - AlchymieA
Západoevropská alchymie, Alchymie v Čechách.A
5. týden - Iatrochemie a pneumochemieA
Parazelsus, Helmont, Boyle, Cavendisch.A
6. týden - Flogistonová teorieA
Stahl, Priestley, Scheele.A
7. týden - Vědecké základy chemieA
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Lomonosov, Lavoisier, Dalton, Avogadro, Berzelius, Wohler, LiebigA
8. týden - Období vzniku periodického systémuA
Döbereiner, Chancoirtois, Olding, Newlands,Mayer, Mendělejev, Brauner.A
9. týden - Stavba atomu, radioaktivitaA
Vývoj názorů na stavbu atomu - Thompson, Rutherford, Planc, Bohr, Broglie, Heisenberg,A
Schöringer. Radioaktivita - Becquerel, Curie, Fermi, Hahn, Soddy.A
10. týden - Stručný přehled vývoje anorganické chemieA
s-, p-, d- a f- prvky - historie objevu, objevitelé.A
11. týden - Stručný přehled vývoje organické chemieA
Barviva, indigo, ocet, pivo, líh, střelný prach, isekticidy, kaučuk, syntetickéA
makromolekulární látky.A
12. týden - Stručný přehled vývoje biochemieA
Vitamíny, enzymy, drogy, léky, nukleové kyseliny.A
13. týden - Nositelé Nobelovy ceny za chemiiA
Nobel,´van´t Hoff, Grignard, Richards, Haber, Ruzicka, Meitnerová, Curie - Sklodowská, A
Pauling, Crowfootová - Hodgkinová.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)

Výsledky učení:
Student zná základní historické objevy z oblasti chemie a příbuzných oborů.A
Student se orientuje v historickém vývoji vědeckých chemických teorií A
Student získává dovednost propojovat historické objevy se současným stavem vědy.A
Kriticky pracuje se závěry historických objevů a vhodně je interpretuje. A
Osvouje si základy historie cheie v datech.A
Umí samostatně vypracovat s textem, třídit historická data objevů a dokumentovat historické objevy formou prezentace. A
získává kompetence komunikativní (prezentace), k učení (samostudium), řešení problému (srovnání dat)A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• SOLÁROVÁ,M., LICHTEMBERG,K. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno, 2000.
Rozšiřující literatura:
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• BUDIŠ,J. Historie chemie slovem a obrazem. Brno, 1995.
Doporučená literatura:

• BANÝR,J. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha, 1995.
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KHV / 7HVPS - 2018 : Hlasová výchova v pěveckém sboru s metodikou

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hlasová výchova v pěveckém sboru s metodikou
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Praktická zkouškaA
Teoretická znalost metodických postupů při výuce kultivovaného sborového zpěvu. Student předvede metodicky sestavená cvičení řešící probranou problematiku, svým
zpěvem z nastudovaného vícehlasého repertoáru prokazuje zvládnutí pěvecké techniky.A
Aktivní účast ve výuce, min. 80 %.A
Garant předmětu doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (50%), doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (50%)
Cvičící : MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (50%), doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je koncipován na bázi vypěstování a upevnění schopnosti kultivovaného pěveckého projevu ve sboru, a to na základě uplatnění prověřených postupů a metod
výuky. Důraz je kladen na správné tvoření tónu s využitím dechové opory, na srozumitelnou a jasnou artikulaci.

Obsah:
1-2. Vstupní testace hlasového materiálu v pěveckém sboru, funkční stav hlasu ve stávajícím rozsahu.A
3-4. Správný pěvecký postoj, přirozené držení těla, respirační cvičení s aktivací bráničního svalstva, didakticky cílená cvičení na respiraci, střídavý dech ve sboru.A
5-6. Tvorba kultivovaného tónu, uplatnění pravidel rezonance, hlavový tón, didakticky cílená cvičení na fonaci.A
7-8. Tvoření vokálů ve střední hlasové poloze, propojení rejstříků, artikulace, didakticky cílená cvičení na artikulaci.A
9-10. Interpretace vícehlasých lidových písní, principy vedení hlasů, improvizace vedení hlasů u lidové písně a drobných vokálních skladeb.A
11-13. Interpretace vícehlasých umělých písní, pokročilá hlasová cvičení, intonační jistota a stabilita při vícehlasu s ohledem na další interpretační aspekty (frázování,
dynamika, dikce s důrazem na hudební výrazovou stránku).A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
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- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- orientace v hlasových cvičeních v pěveckém sboru včetně metodických pokynů;A
- disciplín hlasové výchovy v pěveckém sboru včetně vhodné metodiky;A
- specifických otázek vážících se ke kultivovanému sborovému zpěvu;A
- principů práce učitele sbormistra ve vztahu k metodice hlasové výchovy.A
Student dokáže:A
- se sborem metodicky promyšleně provádět pokročilá hlasová cvičení; A
- aplikovat vědomosti z oblasti hlasové výchovy v pěveckém sboru (pěvecká technika, její rozvoj) včetně adekvátních metodických postupů; A
- zvládat vyspělou pěveckou techniku sborového zpěváka;A
- interpretovat vícehlasé písně vyspělou hlasovou technikou.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČEŠKOVÁ, OLGA. Pěvecká výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-137-7.
• HAZUCHOVÁ, NINA. Technická príprava hlasu pre spevácky výkon. Bratislava: VŠMU, 1984.
• MORÁVKOVÁ, BLANKA. Metodika zpěvu, 2. vyd. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-042-5.
• SMUTNÁ-VLKOVÁ, MÁRIA. Metodika spevu a prehľad literatúry. Bratislava: VŠMU, 1981.
• VYDROVÁ, JITKA. Hlasová terapie. Praha: Tobiáš, 2017. ISBN 9788073111694.
Rozšiřující literatura:

• MALATINCOVÁ, EVA. Spev a metodika spevu so zameraním na metodiku Anny Hrušovskej. Dizertačná práca. Bratislava: VŠMU, 2005.
• TICHÁ, ALENA. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN

80-7068-186-1.
• VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. Plzeň: Západočeská univerzity, 2001. ISBN

80-7082-842-0.
• VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Sborový zpěv. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.
• VYDROVÁ, JITKA. Rady ke zpívání. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.
Doporučená literatura:

• ANDERSON, RICHARD. Complete Handbook of Voice Training. NY: Parker, West Nyack, 1979.
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• BUNCH, MERIBETH. Dynamics in the Singing Voice. Wien. New York: Springer Verlag, 1993. ISBN 3-211-82985-7.
• EHMAN, WILHELM AND HAASEMANN, FRAUKE. Voice Building for Choirs. Hinshaw Music, Chapel Hill, N.C., 1982.
• MIŠUN, VOJTĚCH. Tajemství lidského hlasu. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 9788021434998.
• UHEREK, MILAN. Zpíváme ve sboru. Praha: SPN, 1987.
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KHV / 7ESKO - 2018 : Hudební estetika a komparatistika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hudební estetika a komparatistika
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce: 80 %;A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci),A
Prezentace ve výuce: prezentace vybraného tématu ze dvou typů zadání. 1. Prezentace vybraného tématu z teorie nebo historie hudební estetiky (nutná konzultace s
vyučujícím). 2. Prezentace komparace minimálně dvou interpretací hudebního díla a jejich komparace v oblasti analýzy výkonného umění (období baroka, klasicismu,
romantismu, 20. a 21. století, nutná konzultace s vyučujícím). A
Garant předmětu prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 0% cvičící
Vyučující
Přednášející : PhDr. David Kozel, Ph.D. (50%), prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (50%)
Cvičící : PhDr. David Kozel, Ph.D. (100%), prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (0%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na vytvoření základního přehledu v oblasti hudební estetiky z teoretického, systematického a historiografického pohledu. Exponuje hlavní problémy
estetických principů evropské hudby se zaměřením na problematiku 20. století a současnost. Hudební komparatistika je prezentována jako teorie a estetika hudebně
výkonného umění.

Obsah:
1. Hudební estetika jako muzikologická disciplínaA
2. Antická hudební estetikaA
3. Estetické aspekty středověké a renesanční hudbyA
4. Estetické aspekty hudby v období baroka a klasicistní hudební estetikaA
5. Romantická hudební estetikaA
6. Vybrané problémy hudební estetiky 20. a 21. stoletíA
7. Neomytologismus v hudbě 20. a 21. stoletíA
8. Claude Lévi-Strauss a strukturální antropologie hudbyA
9. Teorie a estetika hudebně výkonného uměníA
10. Komparace interpretací vybraných skladeb barokaA
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11. Komparace interpretací vybraných skladeb klasicismuA
12. Komparace interpretací vybraných skladeb romantismuA
13. Komparace interpretací vybraných skladeb hudby 20. a 21. stoletíA

Vyučovací metody:
- Prezentace (statická projekce)A
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- definice a vymezení hudební estetiky; strukturace hudební estetiky, metodologického aparátu hudební estetiky; A
- současných témat výzkumu hudební estetiky v českém a zahraničním prostředí; A
- představitelů a klíčových děl hudební estetiky v dějinném rozměru; A
- charakteristických znaků a problémových okruhů hudebně estetického myšlení v obdobích antiky, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, 20. a 21.
století; A
- principů a předmětu bádání projevů hudebního neomytologismu se zaměřením na hudbu 20. století a 21. století; A
- principů a postupů strukturální antropologie v oblasti hudby; A
- kategorií a postupů analýzy hudebně výkonného umění; A
- stylových charakteristik hudební interpretace hudby baroka, klasicismu, romantismu a hudby 20. a 21. století.A
Student dokáže:A
- kriticky hodnotit a komparovat odbornou literaturu z oblasti hudební estetiky; A
- analyzovat a interpretovat historické texty hudební estetiky;A
- identifikovat současné problémy a témata hudební estetiky v interdisciplinárních souvislostech; A
- hodnotit hudební projevy v kontextu kategorií hudební estetiky; A
- analyzovat a interpretovat hudební dílo kategoriemi archetypální analýzy a postupy strukturální antropologie; A
- analyzovat vybrané umělecké výkony z pohledu interpretačního úzu jednotlivých stylových období; A
- komparovat vybrané interpretační výkony významných uměleckých osobností v širokém časovém záběru; A
- kriticky diskutovat o stylových a interpretačních problémech.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• LIPPMAN, EDWARD A. A History of Western Musical Aesthetic. Nebraska: University of Nebraska Press, 1992. ISBN 0-8032-2863-5.
• POLEDŇÁK, IVAN. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1.
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• ŠTEFKOVÁ, MARKÉTA. Teória hudobnej interpretácie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-89439-19-5.
• VIČAR, JAN, DYKAST, ROMAN. Hudební estetika. Praha: AMU, 2002. ISBN 8085883864.
• ZICH, JAROSLAV. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987.
Rozšiřující literatura:

• ADAMENKO, VICTORIA. Neo-Mythologism in Music. From Scriabin and Schoenberg to Schnittke and Crumb. NY, Hillsdale: Pendragon Press, 2007. ISBN
978-1-57647-125-8.

• DYKAST, ROMAN. Hudba věku melancholie. Praha: Togga, 2005. ISBN 80-902912-5-2.
• EGGEBRECHT, HANS H. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-479-3.
• FUKAČ, JIŘÍ. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetika a muzikologická disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2575-1.
• KUNA, MILAN, BLÁHA, MILOŠ. Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. Praha: Academia, 1982.
• LISSA, ZOFIA. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1982.
• SCRUTON, ROGER. Hudobná estetika. Bratislava: Hudobné centrum, 2009. ISBN 978-80-89427-11-6.
• TICHÝ, VLADIMÍR. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.
Doporučená literatura:

• BIMBERG, SIEGFRIED. Handbuch der Musikästhetik. Leipzig: VEB Deutsche Verlag für Musik, 1979.
• DAHLHAUS, CARL. Esthetics of Music. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
• FUKAČ, JIŘÍ, JIRÁNEK, JAROSLAV, POLEDŇÁK, IVAN, VOLEK, JAROSLAV A KOL. Základy hudební sémiotiky I-III. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

ISBN 80-210-0373-1.
• HANSLICK, EDUARD. O hudebním krásnu. Praha: Supraphon, 1973.
• JUNG, CARL G. Archetypy a nevědomí. Výbor z díla II. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997. ISBN 80-85880-16-4.
• LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. Mythologica*. Syrové a vařené. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-644-0.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hudební kultura regionu
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce: 75 %;A
seminární práce: zpracování vybrané problematiky z oblasti hudební kultury ostravského regionu. Téma seminární práce bude zvoleno na základě domluvy s vyučujícím
předmětu.A
Garant předmětu prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (0%), prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (100%)
Cvičící : prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (50%), prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplína je koncepčně zacílena na seznámení studentů s problematikou hudební kultury regionu, a to v co nejširším kulturně-historickém a geografickém kontextu.
Součást předmětu tvoří poslech a identifikace reprezentativních ukázek hudby ostravských skladatelů v interpretaci ostravských výkonných umělců na nahrávkách
ostravského rozhlasu.

Obsah:
1. Úvod do problematiky hudební regionalistiky, vymezení hudební regionalistiky jako vědní disciplíny, literatura oboru české a zahraniční provenience.A
2. Vymezení pojmu "hudební kultura", vymezení regionů a rajónů: Ostravsko (v užším i širším slova smyslu), české Slezsko, moravsko-slezský region aj. A
3. Hudební život v Ostravě od 2. poloviny 19. století do roku 1918. Koncertní činnost ostravských sborů Männergesangvereinu, Záboje, Lumíra, orchestrů a hostujících
divadelních společností v českém Národním domě, Německém domě a Městském divadle.A
4. Umělecká hudba v Ostravě za 1. republiky Československé. Koncertní činnost hudebních institucí NDMS, Kruhu přátel vážené hudby, Spolku pro komorní hudbu,
ostravského rozhlasu aj. A
5. Hudební život v Ostravě po 2. světové válce. Vznik Ostravského symfonického orchestru, konzervatoře, odbočky Svazu československých skladatelů, profesionálních
komorních souborů, jako např. Ostravské trio, Ostravské kvarteto Komorní orchestr L. Janáčka a dalších.A
6. Ostravští hudební skladatelé a jejich dílo (M. Balcar, F. M. Hradil, J. Schreiber, R. Kubín, M. Klega, Č. Gregor, V. Svatoš, K. Kupka, M. Báchorek, E. Dřízga, E.
Schiffauer, J. Grossmann a další. Činnost odbočky skladatelského svazu (SČS., SČSKU, AHUV).A
7. Ostravští hudební interpreti, komorní soubory, koncerty Janáčkovy filharmonie.A
8. Hudební festivaly Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival, Hudební současnost, Ostravské dny, Colours of Ostrava aj.A
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9. Jazz a populární hudba v Ostravě. Soubory folklorní a dechové hudby.A
10. Ostravská hudební kritika, publicistika a muzikologie.A
11. Hudební divadlo v Ostravě od konce 19. století do současnosti (opera, opereta, muzikál, balet).A
12. Hudební školství v Ostravě (hudební ústavy za Rakouska-Uherska, hudební školy za 1 republiky, Protektorátu a po 2. světové válce (hudební školy, LŠU, ZUŠ,
ostravská konzervatoř, Fakulta umění OU a katedra hudební výchovy na PdF).A
13. Postavení ostravského regionu v české hudební kultuře. Shrnutí problematiky.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- podoby hudby (ve všech třech jejích "videch" produkce, reprodukce, recepce) a hudební kultury širšího regionu Ostravska;A
- dějin a vývoje ostravské hudební kultury v jednotlivých časových obdobích: 2. polovina 19. století do roku 1918, meziválečné období, Protektorát Čechy a Morava,
období po roce 1945;A
- všech oblastí ostravské hudební kultury v jednotlivých časových obdobích: koncertní život, opera, opereta, muzikál, balet; hudební školství, nonartificiální hudba,
hudební kritika, publicistika;A
- problematiky významných kulturních institucí, festivalů, spolků, těles /souborů a významných osobností hudební kultury Ostravy.A
Student dokáže:A
- analyzovat specifika ostravského regionu a jeho hudební kultury v nejširším slova smyslu;A
- rozpoznat, čím se liší od hudební kultury jiných regionů (např. různými typy folklorní tradice, nářečím, jiným národnostním a sociálním složením obyvatel apod.);A
- identifikovat reprezentativní ukázky hudby ostravských skladatelů v interpretaci ostravských výkonných umělců na nahrávkách ostravského rozhlasu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FUKAČ, JIŘÍ. K základním pojmům a úkolům hudební regionalistiky. Mladá Boleslav: Okresní kulturní středisko, 1978.
• FUKAČ, JIŘÍ, VYSLOUŽIL, JIŘÍ, MACEK, PETR. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-2.
• GREGOR, VLADIMÍR, STEINMETZ, KAREL. Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945. Ostrava: Profil, 1984.
• HRADIL, FRANTIŠEK MÍŤA. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Ostrava: Profil, 1981.
• IVÁNEK, JAKUB, SMOLKA, ZDENĚK. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. OOstrava: Ústav pro regionální studia

Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7464-385-4.
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• MAZUREK, JAN, STEINMETZ, KAREL A KOL. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. ISBN

80-7368-776-2.
• STEINMETZ, KAREL. Jan Šoupal sbormistr, pedagog a člověk. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. ISBN 80-7067-770-8.
• STEINMETZ, KAREL. Kultura muzyczna w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego i w Ostrawie. Cieszyn: Starostwo Powiatove w Čieszynie, 2016. ISBN

978-83-926929.
• STEINMETZ, KAREL. Od vlastivědy k vlastní vědě. O historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku. 2009.
• STEINMETZ, KAREL, MAZUREK, JAN, KUBEŠOVÁ, HANA. Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě (1860-1945). Ostrava: Ostravská

univerzita, 2013. ISBN 978-7464-397-7.
Rozšiřující literatura:

• BOŽENEK, KAREL, HANOUSEK, PETR. Opava hudební. Kapitoly z dějin hudební kultury města a slezského regionu. Opava: Slezské zemské muzeum, 2014.
ISBN 978-80-87789-16-2.

• FUKAČ, JIŘÍ. Morava jako typ hudebního regionu. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1985.
• FUKAČ, JIŘÍ. Otázky regionu a mezinárodních vztahů. Mikulov-Brno, 1991.
• FUKAČ, JIŘÍ. Severní Čechy jako problém hudební regionalistiky. Brno: Jihomoravská odbočka České hudební společnosti, 1980.
• STEINMETZ, KAREL. Hukvaldská poéma Milana Báchorka, skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka. Ostrava:

Montanex, 2004. ISBN 80-7225-128-7.
• STEINMETZ, KAREL. Ivo Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923-2010)
• STEINMETZ, KAREL. Regionální problematika v díle ostravského hudebního historika a pedagoga Jana Mazurka
• STEINMETZ, KAREL. Tři jubilea ostravských muzikologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, Jan Mazurek. 2011.
• STEINMETZ, KAREL, MAZUREK, JAN, KUSÁK, JIŘÍ, OLŠAROVÁ, PAVLA. Ostrava hudební.Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-7464-664-5.
• STOLAŘÍK, IVO. Umělecká hudba v Ostravě 1918 - 1938. Šenov u Ostravy: Tilia, 1997. ISBN 80-902075-5-3.
Doporučená literatura:

• FUKAČ, JIŘÍ. Das Regionale als Gegenstand der Musikforschung. Greifswald, 1993.
• GREGOR, VLADIMÍR. Rudolf Kubín. Obraz života a díla. Ostrava: Profil, 1975.
• MAZUREK, JAN. Jan Hališka (*1942). Ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. ISBN

978-80-7464-940-0.
• MAZUREK, JAN. Rudolf Bernatík (*1937). Ostravský klavírista, klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního života. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.

ISBN 978-80-7464-855-7.
• MAZUREK, JAN. Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-639-3.
• STEINMETZ, KAREL. Vzájemné vlivy české a polské hudební kultury v regionu rakouského / českého Slezska. Częnstochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum,

2016. ISBN 978-83-945669-0-6.
• STEINMETZ, KAREL, BOŽENEK, KAREL, MAZUREK, JAN. Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska. Ostrava: Montanex, 2006. ISBN 80-7225-229-1.
• SZULAKOWSKA-KULAWIK, JOLANTA. Życie muzyczne Śląska Cieszyńskiego do 1918 r. 2016. ISBN 978-83-926929.
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• VYSLOUŽIL, JIŘÍ. Dvě stě let české hudby na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-3988-4.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Informační systémy 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušku student absolvuje v souladu s platným Studijním řádem, zejména s důrazem na č. 32 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU. A
A
Dobrým předpokladem pro absolvování tohoto předmětu jsou znalosti v rozsahu předmětu Informační systémy 1.A
A
Student absolvuje test se ziskem 20 bodů, kde pro připuštění ke zkoušce musí získat minimálně 10 bodů. Ústní část zkoušky je pak hodnocena 80 body.A
A
Garant předmětu RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náplní předmětu je pohled na agilní přístupy vývoje rozsáhlých informačních systémů a také na techniky v nich používané (například TDD, párové programování,
retrospektivy). Dalším zaměřením předmětu je představení moderních architektur a technologií nejvíce používaných v praxi a to Java EE, .NET, SOA, AJAX včetně
obecných vzorů a anti-vzorů z různých oblastí (návrhové, architektur, manažerské, procesní). Vývoj IS je pouze malou částí celého životního cyklu existence IS, proto se
zaměříme také na provoz a údržbu v kontextu IT služeb. Software obecně je vyvíjen, provozován a podporován lidmi, proto je důležitou částí dne spolupráce, komunikace
a motivace (obecně soft skills).

Obsah:
1. Agilní metodiky - agile manifesto, zásady, postupy, rozdíly oproti rigorózním metodikám - XP, SCRUM, Lean, FDD, Crystal Clear, DSDMA
2. Využití UML v procesu vývoje IS, aplikace konkrétních UML modelůA
3. Technologie .NET pro tvorbu desktopových a webových informačních systémů, nástroje pro podporu kolaborací v týmu a neustálé integrace(LINQ, ADO.NET, WPF,
WCF, TFS) A
4. Technologie Java EE - architektura, srovnání webových frameworkůA
5. Nové přístupy pro tvorbu webových aplikací A
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6. Servisně orientovaná architektura a webové služby -motivace, implementace, standardy (transakce, bezpečnost, byznys procesy), JSON, AJAX - tvorba interaktivních
webových aplikací (koncept, architektura, technologie), BizTalkA
7. Návrhové, procesní vzory, vzory architekturA
8. Softwarová podpora řízení procesu vývoje a kvality zdrojového kódu - Rational Team Concert. Kunagi, Jenkins CI, CruiseControl, PhabricatorA
8. Anti-vzory (vývojářské, manažerské, architektonické)A
9. Soft skills a měkké aspekty vývoje IS - typologie MBTI, MBTI test, motivace, práce v týmu, odměňováníA
10. Provoz a údržba IS (ITIL, ISO 12207, IEEE 1219, MOF, Cobit) A
11. Správa IT služeb (IT služba, pojmy jako SPOC, SLA, incident, problém) A
A
Pozn.: Vybrané přednášky mohou být podle možnosti realizovány významnými odborníky z praxe případně jiných vysokých škol či výzkumných institucí. Studenti tak
získají jiný pohled na řešení dané problematiky a vazbu na aktuální problémy praxe.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C4 - Instruktáž

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Znalost agilních metodik a technikA
Technologie a architektury vývoje IS (J2EE, .NET, SOA, AJAX)A
Návrhové vzoryA
Analytické vzoryA
Anti-vzoryA
Softskills.A
Schopnost navrhnout a implementovat asynchronní systém.A
Schopnost orientace v platformách Java a .NET.A
Schopnost vytvořit vlastní metodiku vývoje v závislosti na projektu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ANDREW TROELSEN. Pro C# 7: With .NET and .NET Core. 2017. ISBN 978-1484230176.
• BROWN, W. J. AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis. Wiley, 1998.
• GAMMA E., HELM R., JOHNSON R., VLISSIDES J. Návrh programů pomocí vzorů. Grada 2003
• JAVA. java.sun.com/javaee
• KADLEC, V. Agilní programování. Computer press, 2004
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• .NET. msdn.microsoft.com
• ROBERT C. MARTIN. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. 2017.
• SCOTT W. AMBLER. Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise. 2012. ISBN 978-0132810135.
• ŠEŠERA, MIČOVSKÝ, ČERVEŇ. Datové modelování v příkladech. BEN. 2002.
• ŽÁČEK J. Informační systémy 2. Ostrava, 2014.
Rozšiřující literatura:

• BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. Grada. 2005.
• TOMASZ NURKIEWICZ. Reactive Programming with RxJava: Creating Asynchronous, Event-Based Applications. 2017. ISBN 978-1491931653.
Doporučená literatura:

• ČAKRT M. Typologie osobnosti. Management Press, 2008.
• PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer press. 2003.
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Název studijního předmětu Intercultural studies in education
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: Aktivní účast, docházka 80 %.A
Prezentace ve výuce: Student prokáže schopnost připravit a uvést prezentaci na dané téma.A
Esej: Student prokáže schopnost napsat esej na téma My Erasmus+ experience na úrovni B1 - B2 dle SERRJ.A
Garant předmětu Mgr. Michaela Trnová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Michaela Trnová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět prohlubuje znalosti studentů týkající se Evropské unie, evropských zemí, jejich kulturního a národního dědictví a upevňuje tak vědomí existence rozlišných
kultur a společností. Cílem předmětu je rovněž upevňování a prohlubování znalostí jazykových prostředků a slovní zásoby tak, aby studenti spontánně a, pokud možno
plynule a gramaticky správně, komunikovali v běžných i méně běžných situacích, a to především ústní formou.

Obsah:
1. Introduction. A
2. EUA
3. CR, Our RegionA
4. Presentations (EU countries)A
5. The UKA
6. LifestyleA
7. Presentations (EU countries)A
8. ScotlandA
9. Presentations (EU countries)A
10. IrelandA
11. Presentations (EU countries)A
12. Getting ready for the Erasmus+ EventA
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Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- evropského kulturního dědictvíA
- svého národního dědictvíA
- rozdílů i společných znaků vybraných evropských zemí
Student dokáže A
- rozumět obsahu a hlavním bodům odborné prezentace A
- v odborné prezentaci vyhledat specifické informace A
- v multikulturním prostředí vyjádřit spontánně svůj názor na obecné i méně běžné téma A
- v multikulturním prostředí obhájit své myšlenky a stanoviska, přičemž používá vhodnou slovní zásobu A
- spontánně a gramaticky správně představit svou zemi, její kulturní a národní dědictví A
- plynule pohovořit o životním stylu v zemích Evropské unie A
- připravit si prezentaci o své zemi A
- napsat esej na téma My Erasmus+ Experience A
- v multikulturním prostředí se zapojit do diskusí a sdílet své zkušenosti
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALFRED, G., BYRAM, M., FLEMING, M. Intercultural experience and education. Buffalo,, NY: Multilingual Matters.
• ALFRED, G., BYRAM, M., FLEMING, M. Education for intercultural citizenship: concepts and comparisons. Buffalo, NY: Multilingual Matters, 2006. ISBN

9781853599187.
• CROWTHER, J. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford: OUP, 2005. ISBN 0-582-03642-9.
• FITZGERALD, D., HARRAWAY, R. New English File Culture Link. Oxford: Oxford University.
• SHEERIN, S. ET AL. Spotlight on Britain. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Doporučená literatura:
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• DAVID, CH. British Culture: An Introduction. New York: Routledge.
• DERVIN, F., GROSS, Z. Intercultural competence in education: alternative approaches for different times. London: Palgrave Macmillan.
• GONCALVES, S., CARPENTER, M. A. Diversity, intercultural encounters and education. New York: Routledge.
• GRANT, C., PORTERA, A. Intercultural and multicultural education: enhancing global interconnectedness. New York: Routledge.
• O'DRISCOLL, J. Britain. Oxford: Oxford University Press, 1977.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Matematické soutěže a hry
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na semináři, řešení zadaných úloh.
Garant předmětu doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 25% seminářící
Vyučující
Vede seminář : RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (15%), Odborník Praxe (15%), doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. (25%), RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (15%), RNDr. Michal
Vavroš, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřený na seznámení studentů učitelství s matematickými soutěžemi a hrami pro talentované žáky v matematice (např. Matematická olympiáda,
Matematický klokan, Matematický náboj), s tvorbou a řešením soutěžních úloh i s organizací samotných soutěží.

Obsah:
Matematická olympiáda - historie, organizace, kategorie, ukázkové úlohy.A
Matematický klokan- historie, organizace, kategorie, ukázkové úlohy.A
Náboj - popis organizace, ukázkové úlohy.A
Matematická soutěž Vojtěcha Jarníka - historie, organizace, kategorie, ukázkové úlohy.A
Korespondenční semináře z matematiky - organizace, ukázkové úlohy.A
Matematické hry - ukázky, příklady.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné
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Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Studenti znají základní typy matematických soutěží pro žáky SŠ a 2. st. ZŠ, umí vybírat, řešit soutěžní úlohy, umí metodicky vést při řešení těchto úloh.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• PATÁKOVÁ, E. Metody tvorby úloh pro nadané žáky. PedF UK Praha, 2013.
• Ročenky matematického klokana
• Ročenky MO
Doporučená literatura:

• Konferenční sborníky - Ani jeden matematický talent nazmar
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KFY / 7MEGE - 2018 : Meteorologie a geofyzika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Meteorologie a geofyzika
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování seminární práce na geofyzikální nebo meteorologické téma.
Garant předmětu doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Gravitační pole Země a metody jeho měření; tvar Země. Seismologie, základní pojmy, klasifikace seismických vln; základní struktura Země, zemětřesení. Tepelné
pole a radioaktivita, geotermický stupeň, zdroje geotermální energie. Přirozená radioaktivita, emanace radonu, určování stáří hornin. Magnetické pole Země, variace,
magnetické bouře, polární záře. Základy meteorologie. Stavba atmosféry. Základní meteorologické prvky, jejich pozorování a měření. Dynamika atmosféry.

Obsah:
1. MeteorologieA
Počasí, podnebí, rozdělení meteorologie, všeobecná meteorologie, historie meteorologie.A
2. Meteorologické prvky a jejich měřeníA
Tlak vzduchu. teplota vzduchu, vody a půdy. Vlhkost vzduchu. Sluneční záření. Průchod slunečního záření atmosférou, skleníkový efekt.A
3. Stavba a dynamika atmosféryA
Směr a rychlost větru. Místní větry. Oblačnost a srážky. Oblaka. pozorování oblačnosti. Měření srážek. Změna teploty s výškou.A
4. Vývoj počasí A
Čtení synoptické mapy. Proudění vzduchu. Atmosférické fronty. Bjerknesova teorie polární fronty.A
5. Synoptická meteorologieA
6. Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavuA
7. Planeta ZeměA
Geofyzika - předmět a metody, postavení Země ve Sluneční soustavě, pohyby Země, zemská fyzikální pole, chemické složení, topologie povrchu.A
8. Gravitační poleA
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Tíhové a gravitační zrychlení, gravitační potenciál, metody měření, korekce, izostáze, geoid, aplikace v geologické prospekci.A
9. Seismologie a stavba ZeměA
Základní pojmy, klasifikace seismických jevů, seismické vlny a jejich vlastnosti, hodochróny, základní struktura Země, kerná struktura zemského povrchu, zemětřesení,
původ seismických jevů.A
10. Termika a radioaktivita ZeměA
Teplotní hloubkový gradient, metody měření, rozložení teploty v zemském plášti a jádře, původ tepelných toků, tepelná historie Země, využití geotermálních zdrojů,
přirozená radioaktivita, emanace radonu, radiometrické určování stáří hornin, stáří Země.A
11. Magnetické pole Země a elektrické charakteristiky zemského pláštěA
Geomagnetické pole Země, prvky geomagnetických měření, variace a anomálie magnetického pole, původ zemského magnetismu, paleomagnetismus, elektrické
charakteristiky hornin a jejich využití v geologickém průzkumu terénu. A
12. Ekologické aspekty geofyzikyA
Rovnovážné a stacionární stavy, stabilita systému a jeho evoluce, synergetika, koncepce Gea, životní prostředí. A
13. Závěrečný seminářA

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody:
- Písemná zkouškaA
- Průběžná analýza výkonů studenta

Výsledky učení:
Orientuje se v problematice gravitačního pole Země a metod jeho měření, tvar Země, seismologie- základní pojmy, klasifikace seismických vln, základní struktura
Země, zemětřesení. Osvojuje si poznatky o tepelném poli a radioaktivitě, geotermický stupeň a zdroje geotermální energie. Zná pojmy přirozená radioaktivita, emanace
radonu, určování stáří hornin, magnetické pole Země, variace, magnetické bouře, polární záře. Orientuje se v základech meteorologie, stavby atmosféry. Zná základní
meteorologické prvky, jejich pozorování a měření a dynamiku atmosféry.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BUCHA, V. Geomagnetické pole a jeho přínos k objasnění vývoje Země. Vesmír 10/10, 1991.
• MAREŠ, S. A KOL. Úvod do užité geofyziky. Praha, 1990.
• OCHABA, Š. Geofyzika - základy fyziky Země a jej kozmického okolia. Bratislava, 1986.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Metody kódování, šifrování a bezpečnosti dat
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
V průběhu semestru student realizuje 5 - 6 semestrálních prací s hodnocením 0 - 5 bodů. Za každý úkol je nutno získat alespoň 2 body. Zkoušku student absolvuje v
souladu s platným Studijním řádem, zejména s důrazem na č. 32 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU. Zkouška sestává z písemné práce a následující diskuze s
možností získat 0 - 80 bodů.
Garant předmětu RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (100%)
Cvičící : RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (50%), RNDr. Matej Zuzčák (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů z oblasti kódování a šifrování. Probíraná látka, zvláště v oblasti teorie informace, se opírá o teoretické znalosti a
využívá je pro řešení konkrétních problémů pro lepší uplatnění absolventů v praxi. V rámci cvičení je cílem upevnit návyky samostatné práce s odbornou literaturou a
příprava orální nebo písemné prezentace.

Obsah:
1. Teorie informace, analýza zdroje informyce, entropie A
2. Kódování, typy kódů, optimální kódy, kódovací větyA
3. Lineární kódy, Hammingovy kódy, opakovací kódyA
4. Reedovy-Mullerovy kódyA
5. Cyklické kódyA
6. BCH-kódyA
7. Reedovy-Solomonovy kódyA
8. Šifrování datA
9. Transpoziční systémyA
10. Transkripční systémyA
11. Současné systémy s tajným klíčem, DES, AESA
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12. Systémy s veřejným klíčem, RSAA
13. Hashovací funkce, digitální podpis.A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Znalost algoritmů kódování informaceA
Znalost kryptografie a šifrovacích algoritmůA
Schopnost vytvořit efektivní a optimální kódA
Schopnost zašifrovat zprávu pomocí aktuálních šifrovacích algoritmůA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FARANA, RADIM. Metody kódování, šifrování a bezpečnosti dat. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
Rozšiřující literatura:

• DOSTÁLEK, LIBOR, VOHNOUTOVÁ, MARTA, KNOTEK, MIROSLAV. Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu. Computer
Press, 2010. ISBN 978-80-251-2619-6.

• IVÁNEK, JIŘÍ. Základy kódování a kryptografie. Ostravská univerzita, 2006.
• JIROUŠEK, RADIM, IVÁNEK, JIŘÍ, MÁŠA, PETR, TOUŠEK, JAN, VANĚK, NORBERT. Principy digitální komunikace. LEDA, 2006. ISBN 80-7335-084-X.
• VLČEK, KAREL. Teorie informace, kódování a kryptografie. VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-614-0.
Doporučená literatura:

• BUDIŠ, PETR. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. ANAG Olomouc, 2008. ISBN 978-80-7263-465-1.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

543

KBE / 7MOBM - 2018 : Molekulární biologie (cvičení malé)

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Molekulární biologie (cvičení malé)
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- účast ve výuce (bez absencí)A
- úspěšné absolvování laboratorních cvičeníA
- odevzdání všech protokolů ve formě akceptované vyučujícím
Garant předmětu doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jiří Červeň (50%), doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem cvičení, která navazují na přednášky předmětu KBE/7MOBP, je, aby student získal teoretické i praktické poznatky o základních metodách používaných v
molekulárně-biologických laboratořích. Student se naučí základní výpočty nezbytné pro práci v laboratořích tohoto typu. Rovněž získá základní návyky a zkušenosti pro
práci v těchto laboratořích. Student se naučí zpracovávat výsledky získané při práci v molekulárně biologické laboratoři.

Obsah:
1. Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratoři, organizace práce, zpracování výsledků, zpracování protokolů.A
2. Izolace plasmidové DNA, polymerázová řetězová reakce, spektroskopické stanovení koncentrace DNA.A
3. Gelová elektroforéza nukleových kyselin, stanovení délky molekul DNA podle jejich mobility.A
4. Zápočtový týden.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C4 - InstruktážA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- D9 - Experiment/laborování
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Hodnotící metody:
- IC14 - Laborování / laboratorní práceA
- IIA2 - Zpráva / protokol z laborování a terénního cvičení

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- chápe principy základních molekulárně-biologických metod
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže použít základní molekulárně-biologické metodyA
- disponuje základními návyky pro práci v molekulárně-biologické laboratoři
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALBERTS A KOL. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí n.Labem, 2001.
• ROSYPAL, S. Úvod do molekulární biologie. 1-4. díl. Brno, 2006.
• ŠKÁRKA, B., FERENČÍK, M. Biochémia. ALFA, Bratislava, 1987.
Rozšiřující literatura:

• KARLSON, P. Základy biochemie. Academia, Praha, 1981.
• ROSYPAL A KOL. Obecná bakteriologie. SPN, Praha, 1981.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

545

KBE / 7MOBP - 2018 : Molekulární biologie (přednáška)

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Molekulární biologie (přednáška)
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KBE / MOBIC - Molekulární biologie (praktika)

KBE / 7MOBV - Molekulární biologie (cvičení velké)
KBE / 7MOBC - Molekulární biologie (cvičení)
A

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny následující podmínky:A
- splnění zkouškového testu minimálně na 60 % (test je nutno absolvovat před přistoupením k ústní části zkoušky)A
- úspěšné absolvování ústní části zkoušky
Garant předmětu doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozšíření vědomostí studentů o molekulárních mechanismech hrajících roli v biologické evoluci a vzniku genetické rozmanitosti. V předmětu
budou vyloženy rozdíly mezi molekulárními pochody prokaryot a eukaryot, poškození DNA a mechanismy vedoucí k opravě poškozené DNA. Přednášky rovněž
probírají mechanismy signalizace mezi buňkami i regulaci buněčného cyklu, včetně důsledků selhání těchto mechanismů. Část přednášek je věnována molekulárním
mechanismům vedoucím k získání imunity. Cílem předmětu je, aby si student rozšířil poznatky o molekulární podstatě živé hmoty, jak se fyzikální a chemické
vlastnosti biomakromolekul odrážejí v jejich biologických funkcích a jak jsou tyto biologické vlastnosti koordinovány na úrovni buněk, tkání a organismů.A
Poznámka: Předmět je doplněn cvičením (KBE/7MOBV pro bc. Experimentální biologii, KBE/7MOBC pro NMgr. Systematickou biologii a ekologii a KBE/7MOBM pro
NMgr. Biologii major), které diferencovaně rozvíjí problematiku v rozsahu potřebném pro naplnění profilu absolventa těchto specializací.

Obsah:
1. Základní metody molekulární biologie.A
2. Struktura a replikace eukaryotického genomu.A
3. Exprese eukaryotického genomu.A
4. Regulace genové exprese.A
5. Molekulární podstata mutací.A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
6. Mechanismy reparace poškozené DNA.A
7. Rekombinace.A
8. Molekulární podstata transpozice.A
9. Molekulární mechanismy buněčné signalizace.A
10. Buněčný cyklus a jeho regulace.A
11. Molekulární podstata kancerogeneze.A
12. Molekulární podstata získané imunity.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- rozumí molekulární podstatě živé hmotyA
- chápe rozdíly mezi molekulárními pochody prokaryot a eukaryot A
- rozumí problematice regulace genové expreseA
- má představu o komunikaci mezi buňkami a důsledcích jejího selhání
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALBERTS A KOL. Základy buněčné biologie. Espero publishing, Ústí nad Labem, 1998.
• KARLSON, P. Základy biochemie.Academia, Praha 1981. Academia, 1981.
• ROSYPAL, S. Úvod do molekulární biologie. 1-4. díl. Brno, 2006.
• SNUSTAD, P.D., SIMMONS, M.J. Genetika. Brno, Nakladatelství MU, 2009. ISBN 978-80-210-4852-2.
• ŠKÁRKA, B., FERENČÍK, M. Biochémia. ALFA, Bratislava, 1987.
• VODRÁŽKA, Z. Biochemie. Academia, Praha, 1999.
Rozšiřující literatura:

• COOPER, G. M. & HAUSMAN, R. E. A Molecular Approach. Sinauer Associates, 4. vydání, 2006.
• FRIEDBERG, E. C., WALKER, G. C., SIEDE, W., WOOD, R. D., SCHULTZ, R. A. & ELLENBERGER, T. DNA Repair and Mutagenesis. ASM Press, 2. vydání,

2006.
• LODISH, H., BERK, A., ZIPURSKY, S. L., MATSUDAIRA, P., BALTIMORE, D. & DARNELL, J. Molecular Cell Biology. W. H. Freeman and Company, 4.

vydání, 2001.
• WATSON, J.D., TOOZE, J., KURTZ, D.T. Rekombinantní DNA. Academia, Praha, 1988.
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KIP / 7NAVZ - 2018 : Návrhové vzory

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Návrhové vzory
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Maximálně 10 bodů za správně vypracované a vyučujícím zkontrolované úkoly v termínu do konce zápočtového týdne. A
A
Podmínka účasti na zkoušce - správně vyřešené úkoly.A
A
Maximálně 90 bodů za písemnou zkoušku. Klasifikace podle studijního a zkušebního řádu OU.A
Garant předmětu doc. Ing. František Huňka, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. Ing. František Huňka, CSc. (100%)
Cvičící : doc. Ing. František Huňka, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Seznámit studenty s praktickým využitím návrhových vzorů a jejich začleněním do sw architektury. Popis a vysvětlení jednotlivých návrhových vzorů je doplněn
názornými příklady v jazyce Java. Tento aspekt výuky je velmi zásadní a umožňuje lépe pochopit a následně aplikovat vlastní podstatu návrhových vzorů.

Obsah:
1. Úvod do problematiky návrhových vzorů.A
2. Vzory Strategie a Šablona.A
3. Vzor Model-View-Controller.A
4. Vzory Dekorátor a Visitor.A
5. Vzor Továrna.A
6. Vzor Příkaz a Stav.A
7. Vzory Adaptér a Fasáda.A
8. Vzory Iterátor a Skladba.A
9. Začlenění vzorů do sw architektury.A
10. Vzor Proxy.A
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11. Vzory architektury.A
12. Vzor Broker (Prostředník).A
13. Adaptivní systémy.A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- C4 - Instruktáž

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)A
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
- praktické uplatnění návrhových vzorůA
- identifikace návrhových vzorůA
- skládání návrhových vzorů
- implementace návrhových vzorůA
- popis návrhových vzorůA
- využití knihoven při implementaci návrhových vzorů
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FREEMAN, E., SIERRA, K., BATES, B. Head First Design Patterns. O'Reilly Media, Inc., 2004. ISBN 978-0-596-00712-6.
• HUŇKA F. Aplikace návrhových vzorů. Ostrava, 2013.
• MILLETT, S., TUNE, N. Patterns, Principles, and Practice of Domain-Driven Design. Wronx, 2015.
• PECINOVSKÝ R. Návrhové vzory. Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1582.
Rozšiřující literatura:

• BUCHMANN F. Pattern-oriented Software Architecture. Pattern for Concurrent and Networked Objects. Wiley 2001
Doporučená literatura:

• GAMMA E., HELM R. Degign Patterns. Addison -Wesley 1995 (český překlad - Návrh programů pomocí vzorů. Grada 2003)
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CJP / 1NJ1N - 2018 : Německý jazyk 1N

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Německý jazyk 1N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Didaktický test: Vědomostní test na základě doporučené literatury. K získání zápočtu je nutná minimálně 60% úspěšnost v testu. A
Aktitivita ve výuce: Aktivní účast, docházka 80 %.A
Garant předmětu Mgr. Michaela Trnová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Michaela Trnová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět seznámí studenty se základy německého jazyka. Vstupní úrovní předmětu je jazyková úroveň A2 a výstupní úrovní předmětu je jazyková úroveň A2.2 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět rovněž prohlubuje znalosti studentů týkající se německy mluvících zemí a upevňuje tak vědomí
existence rozlišných kultur a společností.

Obsah:
1.-3. Thema: Aussehen und Persönlichkeit. Grammatik: Artikel + Adjektiv + Nomen, "dieser", "jeder", "alle".A
4.-6. Thema: Schule, Ausbildung, Beruf. Grammatik: Präteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum.A
7.-10. Thema: Unterhaltung und Fernsehen. Grammatik: Reflexive Verben mit Präpositionalergänzung, Fragewörter und Pronomen "wofür", "dafür", Konjunktiv II.A
11.-13. Thema: Industrie, Arbeit, Wirtschaft. Grammatik: Steigerung und Vergleich, Passiv.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
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- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- gramatických jevů (např. přídavná jména, minulý čas modálních sloves, vedlejší věty, trpný rod) A
- slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům (např. popis osoby, vzdělání a zaměstnání, zábava)
Student dokáže A
- porozumět často používaným výrazům a jednoduchým větám, které se týkají každodenních činností, volnočasových aktivit a témat, které se jej bezprostředně týkají,
např. rodina, škola, zaměstnání, zábava A
- dokáže popsat sebe, své známé, popsat své vzdělání či zaměstnání A
- klást otázky týkající se osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpovědět A
- napsat krátký text týkající se osvojovaných témat A
- domluvit se v jednoduchých každodenních situacích
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AUFDERSTRASSE, H. A KOL. Themen Aktuell 2: Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2013.
• AUFDERSTRASSE, H. A KOL. Themen Aktuell 2: Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2013.
• BILLINA, A., BRILL, L. M., TECHMER, M. Němčina: slovíčka a gramatika pro začátečníky. Praha: Grada.
• HÖLDRICH, B. Němčina: čtení a psaní pro začátečníky. Praha: Grada.
• TSCHIRNEN, E. Němčina: 4000 slovíček podle témat. Praha: Grada.
Doporučená literatura:

• BRILL, L. M., TECHMER, M. Němčina: velká cvičebnice slovní zásoby. Praha: Grada.
• CZMERO, J., VESELÁ B. Sprechen Sie mit!. Brno: Edika.
• DINSEL, S., GEIGER, S. Němčina: velká cvičebnice gramatiky. Praha: Grada.
• HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch im Gespräch. Praha : Scientia, 2004.
• REIMANN, M., DINSEL, S. Němčina: 15000 slovíček ve 126 tématech. Praha: Grada.
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KBE / 7OBCR - 2018 : Obratlovci ČR

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Obratlovci ČR
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- znalost základních charakteristik zástupců fauny obratlovců ČRA
- úspěšné splnění poznávací zkoušky z fauny obratlovců ČR
Garant předmětu RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 30% cvičící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (50%), doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. (50%), doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. (0%)
Cvičící : RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (30%), doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. (50%), doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz je zaměřen na faunu obratlovců střední Evropy. Kromě systematických aspektů se předmět zaměřuje na determinaci, ekologické charakteristiky a
fylogeografickou historii jednotlivých skupin. Důraz je kladen na terénní cvičení a praktické aspekty studia příslušných ekologických kategorií obratlovců, ať už na
základě prostého pozorování a studia pobytových znaků, nebo s využitím moderních metod odchytu, detekce přítomnosti a studia jednotlivých ekologických skupin
(např. bioakustika, fotopasti, odchyt do sítí a pastí, kroužkování, citizen science aj.). Diskutována je i pozice jednotlivých druhů v ekologických sítích příslušných
biocenóz, problematika populačních trendů, biologických invazí a repatriací a využití těchto poznatků v oborech ochrany přírody.

Obsah:
1. Úvod do studia oboru. Charakteristika fauny obratlovců České republiky. Čtvrtohorní biogeografie střední Evropy, historický vývoj podmínek pro současnou faunu
ČR.A
2. Primárně vodní obratlovci. Rozšíření v ČR, determinace a ekologické nároky jednotlivých druhů, metody studia a odchytu.A
3. Obojživelníci a plazi. Rozšíření v ČR, determinace a ekologické nároky jednotlivých druhů, metody studia a odchytu.A
4. Savci. Rozšíření v ČR, determinace a ekologické nároky jednotlivých druhů, metody studia a odchytu.A
5. Ptáci. Rozšíření v ČR, determinace a ekologické nároky jednotlivých druhů, metody studia a odchytu.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
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- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- F6 - Exkurze

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- orientuje se ve fauně obratlovců střední EvropyA
- rozumí příslušným biogeografickým a ochranářským souvislostem
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže determinovat a charakterizovat běžné druhy obratlovců České republiky
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GAISLER J., ZIMA, J. Zoologie obratlovců. Academia,Praha., 2007. ISBN 978-80-200-1484-9.
Doporučená literatura:

• BARUŠ V., OLIVA O. (EDS.). Mihulovci a ryby, I. a II. díl. Academia, Praha. 1995.
• BARUŠ V., OLIVA O. (EDS.). Obojživelníci. Academia,Praha. 1992.
• BARUŠ V., OLIVA O. (EDS.). 1992: Plazi. Academia,Praha. 1992.
• HOCKMAN C.P.JR., ROBERTS L.S., LARSON A.,. Integrated principles of zoology. C. Brown Publishers, Chicago, 1997.
• HUDEC K., ČERNÝ W. Ptáci - Aves II.Academia, Praha. &, 1977.
• HUDEC K., ČERNÝ W. Ptáci - Aves III/1,2.Academia, Praha. 1983.
• HUDEC K., ČERNÝ W. Ptáci-Aves I. Academia, Praha. 1994.
• POUGH F.H., HEISER J.B., MC FARLAND W.N. Vertebrate life. 4th ed. . Prentice - Hall, London., 1996.
• SIGMUND L., HANÁK V.,PRAVDA O. Zoologie strunatců. Karolinum, Praha., 1994.
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KMA / 7ODSE - 2018 : Odborný seminář pro učitele

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Odborný seminář pro učitele
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na semináři, zapojení se do diskuse, řešení zadaných úkolů, prezentace výsledků analýzy/studie/zkoumané problematiky.A
A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci semináře se studenti zaměřují na studium a diskusi problematiky prezentované v aktuálních vědeckých periodikách a publikacích, popřípadě řeší konkrétní
semestrální výzkumný úkol.

Obsah:
Na začátku semestru je vybrán semestrální úkol, který budou studenti v rámci semináře řešit. Může se jednat o studium a analýzu odborných zdrojů zaměřených na
problematiku výuky matematiky a rozvoje matematických schopností a dovedností a prezenaci této analýzy, může se jednat o tvorbu případové studie, zapojení se do
konkrétního akčního výzkumu či řešení jiného výzkumného úkolu.A
A
A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
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- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
- IIA13 - Případová studie / kazuistikaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Student je schopen vybrat výzkumné téma, stanovit hypotézy, cíl výzkumu, vybrat vhodné metody, zpracovat a interpretovat výsledky.A
Student je schopen vyhledávat v odborných periodikách, je schopen studovat odbornou literaturu v českém a anglickém jazyce, účastní se diskuse na odborná tématata,
kriticky analyzuje, interpretuje, nachází aplikace v učitelské praxi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-369-8.
Doporučená literatura:

• . časopis Učitel matematiky. JČMF.
• . Metodický časopis Matematika, fyzika, informatika
• J. SLAVÍK, J. STARÁ, K. ULIČNÁ, P. NAJVAR ET AL.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. MU Brno, 2017. ISBN 978-80-210-8.
• JANÍK, T. ET. AL. Kvalita (ve) vzdělávání. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6349-5.
• Odborné časopisy a monografie zaměřené na teorii vzdělávání v matematice.
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KVV / 7PROF - 2018 : Prostorové výtvarné formy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Prostorové výtvarné formy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu prof. Ivo Chovanec, akad. sochař
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : prof. Ivo Chovanec, akad. sochař (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat specializované teoretické znalosti i praktické dovednosti ve zvoleném druhu sochařského projevu (včetně
práce s alternativními materiály). Studenti postupují od klasických a experimentálních přístupů k intermediální propustnosti výtvarných děl, pozornost je věnována
klasickým dílům i současné tvorbě.

Obsah:
1.- 3. Prostorová tvorba v mezioborových kontextech a výuce výtvarné výchovy.A
4.- 6. Konstruování, stylizace, tvarové analogie, asociativnost a metafora v trojrozměrném projevu. A
7.- 10. Pohledy dovnitř - otvory, průhledy, perforace v plastice nebo objektu.A
12.- 13. Náhoda jako zdroj opravdovosti; náhoda a nahodilost v prostorové tvorbě.

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

556

B-III - Charakteristika studijního předmětu
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- volné plastiky, reliéfu, konstruování, stylizace, ready-made, tvarové analogie, asociace a metafory; A
- významu a role figury v prostorové tvorbě;A
- povahy konkrétní a abstraktní prostorové tvorby;A
- teoretického dělení sochařské tvorby.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- umělecky ztvárnit myšlenku prostřednictvím prostorových výtvarných forem;A
- samostatným zkoumáním povahy materiálů objevovat jejich výrazové a významové možnosti;A
- na základě teoretické znalosti výtvarné kultury vysvětlit vznik a kontexty svých artefaktů i tvůrčích děl jiných autorů v prostorové tvorbě;A
- tvůrčím způsobem využívat nesochařských (alternativních) materiálů k vyjádření autentičnosti;A
- samostatně rozvíjet svou tvůrčí osobitost a flexibilitu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• COOPER, J. C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0761-8.
• FIELL, PETER. Design pro 21. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 978-80-7209-619-0.
• LITTLE, S. Jak chápat umění. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-751-2.
• LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday ? Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.
• ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN, 1992.
Rozšiřující literatura:

• ECO, U. Bludiště seznamů. Praha: Argo, 2009.
• MIKŠ, F. - KESNER, L. Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-57-2.
• PREISS, P. Panoráma manýrismu. Praha : Odeon, 1974.
• RAKUŠANOVÁ, M. Bytosti od nikud. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5.
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KPE / 7PKRS - 2018 : Psychologická pomoc v krizi

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Psychologická pomoc v krizi
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky udělení zápočtu: minimální účast 80% na seminářích. Písemný zápočtový test reprezentující znalost obsahu předmětu.
Garant předmětu PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (50%), PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (50%)
Cvičící : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (50%), PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je předat studujícím teoretické informace o vzniku krizových situací, které souvisejí s neočekávanou změnou, stejně jako dostupné a ověřené
informace o průběhu krizových stavů. Dále specifiku věku související s reagováním na krizové stavy, stejně jako praktické základy vedení v krizové intervenci, podpoře
strukturovaným dialogem a etickým prováděním jedince v krizovém stavu.

Obsah:
1. Úvod do krizové intervenceA
2. Vymezení pojmů a teorie krizeA
3. Identifikace a příčiny krizeA
4. Změna a její důsledkyA
5. Zvyky, stereotypy, rituály jedince a jejich významA
6. Průběh krizeA
7. Minimalizace důsledků při průchodu krizíA
8. Opora a možné opory v krizových stavechA
9. Osobnostní vývojové krizové potencionalityA
10. Vedení dialogu s jedincem v kriziA
11. Nástin technik a metod krizové intervenceA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- zná standardy průběhu krizových situacíA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- absolvent předmětu dokáže v úrovni neprofesionálního, ale školeného pracovníka, reagovat na krizové situace plíživého charakteru a to jak ve školním prostředí, tak v
běžném veřejném prostoruA
- dokáže ochránit jedince v krizi před tlakem sociálního okolíA
- dokáže pojmenovat krizové stavy A
- dokáže psychicky oslabeného jedince podporovat formou, která není manipulativní a zavádějící, stejně jako dokáže být jeho průvodcem při profesionálním vedení v
krizových stavech A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GABURA, J. Poradenský proces. 1995.
• HONZÁK, R., NOVOTNÁ, V. Krize v životě a život v krizi. Praha : Road, 1994. ISBN 80-85385 60-00.
• KRATOCHVÍL, S. Psychoterapie. Praha: Portál, 2002.
• MLČÁK, Z. Emergentní psychologie a krizová intervence. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005.
• ŠPATENKOVÁ, N. Krize - psychologický a sociologický fenomén. Praha : Grada, 2004. ISBN 10-80-247-0888-4.
Rozšiřující literatura:

• HARGAŠOVÁ, M. A KOL. Skupinové poradenství. Praha: Grada, 2009.
• KASTOVÁ, V. Nebuďte obětí. Brno, 2003.
• LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha : Agentura Strom, 1998. ISBN 80-86106-00-4.
• LEVINE, A. P. Probouzení tygra. Praha, 2011.
• SADÍLEK, P. A KOL. Poradenská činnost v oblasti závislotí. Praha, 2006.
Doporučená literatura:

• EIS, Z. Krize všedního dne. Praha: Grada, 1994.
• HÁTLOVÁ, B., KIRCHNER, J. Kapitoly teorie psychomotorické terapie. Brno, 2010.
• KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přítup k ní. Praha: Portál, 2000.
• KNOPPOVÁ, D. A KOL. Telefonická krizová intervence. Praha : Remedium, 1995.
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• LEVINE, P., KLINEOVÁ, M. Trauma očima dítěte. Praha:Maitrea, 2012.
• PORTERFIELD, K. M. Jak se vyrovnat s následky traumatu. Praha, 1998.
• PRAŠKO, J. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Praha, 2007.
• STEHLÍKOVÁ, J. Využitie arteterapie so zameraním na deti s agresívními prejavmy. Bratislava, 2016.
• ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.
• VODÁČKOVÁ, D., A KOL. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002.
• VRTBOVSKÁ, P. O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí. Liberec, 2011.
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KCH / 7RECH - 2018 : Repetitorium z chemie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Repetitorium z chemie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zpracování prezentací a jejich aktivní přednes na téma vybraných chemických problematik. Zápočet bude udělen za 100% účast ve výuce.
Garant předmětu Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Rekapitulace, utřídění a zopakování základních poznatků z jednotlivých chemických disciplín (především pak z obecné chemie, anorganické chemie, organické chemie,
biochemie s přesahy do fyzikální chemie a do analytické chemie) jako jeden z podkladů nutných pro výuku chemie na ZŠ a SŠ.

Obsah:
1. Vybrané poznatky z obecné chemieA
2. Vybrané poznatky z obecné chemieA
3. Vybrané poznatky z obecné chemieA
4. Vybrané poznatky z anorganické chemieA
5. Vybrané poznatky z anorganické chemieA
6. Vybrané poznatky z anorganické chemieA
7. Vybrané poznatky z organické chemieA
8. Vybrané poznatky z organické chemieA
9. Vybrané poznatky z organické chemieA
10. Vybrané poznatky z biochemieA
11. Vybrané poznatky z biochemieA
12. Vybrané poznatky z fyzikální chemieA
13. Vybrané poznatky z analytické chemieA

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
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- B1 - DiskuseA
- B8 - Převrácená přednáška

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• J. VACÍK A KOLEKTIV. Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha, 1993.
• KLOUDA, P. Základy biochemie. Ostrava, 2005. ISBN 80-86369-11-0.
• Další zdroje dle doporučení vyučujícího
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KIP / 7RPR2 - 2018 : Ročníkový projekt 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ročníkový projekt 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je studentovi udělen v souladu s platným Studijním řádem, zejména s důrazem na čl. 31 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU.A
A
V průběhu semestru student navazuje na softwarový projekt z minulého semestru. Úspěšné absolvování zápočtu je podmíněno aktivitou studenta v rámci týmu (např.
počet zápisů do repozitáře). Výstupem projektu je fungující aplikace ve studenty zvolené technologii (zpravidla Java, .NET). Projekt je hodnocen ziskem 40 bodů, ústní
obhajoba projektu pak ziskem 60 bodů. Prezentace projektu je před celou studijní skupinou. Zápočet je udělen studentovi, který získá minimálně 51 bodů.A
Garant předmětu RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. (50%), RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět ročníkový projekt 2 navazuje na výstupy předchozího semestru. Po utvoření týmu, návrhu a implementaci základní architektury studenti pokračují ve
fázi Construction. Během semestru jsou postupně přidávány různé procesní a inženýrské techniky, které mohou v budoucí praxi využít (praktiky z Extrémního
programování, kombinace stávající metodiky a Scrumu). Seznámí se také s praktickými dopady změny procesu během vývoje (přizpůsobení procesu při změně
požadavků zákazníka).A
Teoretická opora předmětu, kromě vlastních skript, jsou také předměty Informační systémy 1 a 2, které studentům pomohou v lepší orientaci v jednotlivých metodikách
vývoje.A
A
Cílem předmětu je naučit studenta orientaci v dnešních moderních způsobech vývoje software na větších projektech a naučit ho posoudit dopad procesních rozhodnutí
během trvání projektu.A

Obsah:
Náplň této části projektu:A
- Posouzení specifikace a hrubého návrhu jiného týmu.A
- Dopracování nedostatků a návrh prototypu vybrané části.A
- Implementace vybrané části.A
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- Uživatelská prezentace implementovaného řešení.A
- Zaměření na využití technologických aspektů zvolených nástrojů.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- E6 - Projektová výukaA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
1. Rozpracování projektu v několika iteracích do výsledné podobyA
2. Demonstrace beta verzeA
3. Vytvoření/doplnění dokumentace systémuA
Vytvářet IT/IS řešení metodickým způsobem
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• PROCHÁZKA, J. Ročníkový projekt 2. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.
• ROBERT C. MARTIN. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. 2008. ISBN 978-0132350884.
• TIM J. BRIZARD. Broken Agile: Second Edition. Apress, 2015. ISBN 978-1484217443.
Rozšiřující literatura:

• ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. ComputerPress 2003
• PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer press. 2003.
• ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů. EKOPRESS, s.r.o., 1999.
Doporučená literatura:

• BILL CUSHARD. The Art of Agile Marketing: A Practical Roadmap for Implementing Kanban and Scrum in Jira and Confluence. 2018.
• CHAMINDA CHANDRASEKARA. Effective Team Management with VSTS and TFS: A Guide for Scrum Masters. Apress, 2018. ISBN 978-1484235577.
• KROLL, P., KRUCHTEN, P. The Rational Unified Process Made Easy. Boston: Addison Wesley, 2003.
• KROLL, P., MACISAAC, B. Agility and Discipline Made Easy: Practices from OpenUP and RUP. Addison-Wesley, 2006.
• KRUCHTEN. The Rational Unified Process: An introduction. Addison Wesley. 2003.
• PROCHÁZKA, J., VAJGL, M. Ročníkový projekt 1, 2
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• SCOTT W AMBLER. An Executive's Guide to Disciplined Agile: Winning the Race to Business Agility. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. ISBN

978-1539852964.
• SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada. 2006
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KHV / 7SBMP - 2018 : Sbormistrovská příprava učitele hudební výchovy na střední škole s metodikou

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sbormistrovská příprava učitele hudební výchovy na střední škole s metodikou
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce: 80 %A
aktivita ve výuce, interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální): plnění dílčích úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška: Interpretace nastudovaného repertoáru zaměřeného na dramaturgii mládežnických pěveckých sborů (umět zazpívat všechny hlasy partitury
a adekvátně ke stylu repertoáru skladby zadirigovat). Zvládnutí metodických postupů při nácviku vícehlasých skladeb, kvalifikované rozezpívání pomocí vokální
improvizace i formou progresivních cvičení. Orientace v repertoáru mládežnických pěveckých sborů. A
Garant předmětu doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Věra Marhevská, Ph.D. (50%), doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsahem a cílem předmětu je zvládnutí specifik sbormistrovské problematiky zaměřené na mládežnická (středoškolská) pěvecká tělesa. Pozornost je věnována technice
dirigování (se zohledněním charakteru a stylu písně), metodice nácviku, pěvecké technice (s přihlédnutím na hlas adolescenta), rozezpívání a vedení sborového tělesa.
Osvojení určujících principů se procvičuje na konkrétním vybraném repertoáru.

Obsah:
1. Úvod do problematiky, metodika rozezpívání mládežnického sboru, požadavky k zápočtu,A
2. Taktovací technika, studium skladeb (úpravy lidových písní), A
3. Dynamické změny, frázování, studium skladeb (úpravy lidových písní), A
4. Dirigování - staccato, studium skladeb (sborová klasika), A
5. Dirigování - legato, pěvecká výchova, studium skladeb (sborová klasika), A
6. Dirigování závěrů, pěvecká výchova, studium skladeb (spirituály), A
7. Metodika nácviku vícehlasu, studium skladeb (spirituály), A
8. Metodika nácviku vícehlasu (polyfonie), studium skladeb (folk), A
9. Dramaturgie mládežnických sborů, studium skladeb (etno), A
10. Výraz a stylový přednes, studium skladeb (gospel songs),A
11. Výstavba sborové skladby, studium skladeb (gospel songs), A
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12. Hlasová hygiena ve sboru, studium skladeb (opakování repertoáru),A
13. Shrnutí problematiky, zpěv a dirigování probraného repertoáru.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- odborných pojmů ve vztahu ke zvláštnostem mládežnického (středoškolského) sborového zpěvu;A
- metodiky nácviku vícehlasých vokálních skladeb (homofonních i polyfonních); A
- pěvecké techniky včetně tvoření tónu, techniky dechu, chyb v oblasti artikulace, emotivní aktivizaci a významu hlasové hygieny;A
- v okruhu dramaturgie a vyhledávání repertoáru; A
- v principech dirigování a řízení mládežnického pěveckého sboru (sborová klasika, lidové písně, spirituály, gospel songs, populár, folk, etno).A
Student dokáže:A
- použít nabyté vědomosti a poznatky v oblasti mládežnického (středoškolského) sborového zpěvu; A
- aplikovat vhodné metodické postupy při nácviku vícehlasých skladeb (homofonních i polyfonních); A
- se orientovat v problematice pěvecké techniky u adolescentů (tvoření tónu, technika dechu, chyby v artikulaci, emotivní aktivizace, hlasová hygiena); A
- interpretovat (pěvecky i sbormistrovsky) repertoár pro mládežnické sbory (sborová klasika, lidové písně, spirituály, gospel songs, populár, folk, etno) a vyhledat vhodný
repertoár.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAR, JIŘÍ. Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1976.
• KOLÁŘ, JIŘÍ A ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• PECHÁČEK, STANISLAV. Lidová píseň a sborová tvorba. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1830-2.
• SPISAR, JAN. Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru [elektronický studijní materiál]. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta, 2007.
• STAŠEK, ČESTMÍR. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1985.
• VÁLKOVÁ, LIBUŠE. Hlasové poruchy. Rokycany: DDM Rokycany, 208.
• VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. Plzeň: Západočeská univerzity, 2001. ISBN

80-7082-842-0.
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Rozšiřující literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
• FEDOR, VILIAM A VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha-Bratislava: Editio Supraphon, 1969.
• MAŘÍK, ANTONÍN FERDINAND. A JONÁŠOVÁ, LIBUŠE. Abeceda hlasových cvičení. Praha, 1971.
• RANINEC, JOSEF. Ľudský hlas s jeho kultivovanie. Bratislava: SAV, 2003. ISBN 80-224-0768-2.
• VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Hlasová výchova. Praha: SPN, 1963.
• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.
Doporučená literatura:

• EHMAN, WILHELM AND HAASEMANN, FRAUKE. Voice Building for Choirs. Hinshaw Music, Chapel Hill, N.C., 1982.
• HUSLER, FREDERICK A RODD-MARLING, YVONNE. Zpěv: vrozené fyzické vlastnosti hlasového orgánu: návod k rozvinutí zpěvního hlasu. 1. vyd. Ostrava: F-

Print, 1995. ISBN 8090188303.
• LACINA, OLDŘICH. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
• MCELHERAN, BROCK. Conducting Technique For Beginners And Professionals. New York: Oxford University Press, 2004. ISBN 0193868547.
• MIŠUN, VOJTĚCH. Tajemství lidského hlasu. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 9788021434998.
• PECHÁČEK, STANISLAV. Základy taktovací techniky. Praha: PdF UK, 1997.
• UHEREK,MILAN. Zpíváme ve sboru. Praha: SPN, 1987.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

568

KSG / 7SPP1 - 2018 : Seminář k průběžné profesní praxi 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k průběžné profesní praxi 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivně se zúčastnit minimálně 6 rozborů hospitovaných hodin, odevzdat hospitační záznamy a vlastní přípravu dle předem určeného časového harmonogramu.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Pod vedením cvičeného učitele a didaktika geografie na základní i na střední škole se studenti učí hodnotit a připravovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají
základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i výchovné práci ve třídách.

Obsah:
V rámci průběžné pedagogické praxe 1 realizují studenti 15 - 25 min. výstupy v hodinách na ZŠ a SŠ. Tímto si pro předmět 7SPP1 zhotoví přípravy na mikrovstupy své i
svých kolegů, aby mohli relevantně provést reflexi hospitovaného studenta.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesů

Hodnotící metody:
- HospitaceA
- Forma kontroly absolvování předmětu je zápočet. Výsledek zápočtu je buď a)"započteno", nebo "nezapočteno".

Výsledky učení:
Ví, jaké základní pedagogické a didaktické zásady musí dodržovat, co je součástí hospitačního záznamu.
Je schopen reflektovat vyučovací hodinu, svůj výstup i práci svých kolegů. Dovede najít pozitiva i negativa právě proběhlé vyučovací hodiny, správně je formulovat a
vést přínosnou diskusi.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2857-5.
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KSG / 7AFRS - 2018 : Sociální geografie Afriky a Arábie - seminář

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociální geografie Afriky a Arábie - seminář
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Na semináři je povinná docházka alespoň 80 % (tj. 1 neomluvená absence). Studenti jsou dále povinni vytvořit jednu prezentaci (cca 20 minut) na předem zadané téma
za použití odborné literatury a připravit podklady pro následnou debatu, která souvisí s jejich prezentací. Názvy seminářů odpovídají jednomu geografickému a jednomu
tematickému okruhu. A
Garant předmětu Mgr. Kateřina Ženková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Kateřina Ženková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cvičení z tohoto předmětu doplňuje přednášky z kurzu KSG/AFRIX. Na každém cvičení budou představeny dvě prezentace studentů týkající se hlavního tématu, jež je
pro cvičení určeno (jedno geografické, jedno tematické). Po jejich ukončení bude probíhat diskuse, na níž budou mít studenti načteny podklady k prezentacím, které jim
budou zaslány několik dní před datem prezentace. Cílem cvičení je získání znalostí historických, etnických a socioekonomických reálií regionu a schopnost profilovat si
vlastní názor k diskutovaným tématům.

Obsah:
1. Úvod - Afrika jako Temný kontinent, Nová hranice nebo Velká příležitostA
2. Region Jižní Afrika (Jihoafrická republika); Ozvěny kolonialismuA
3. Region Východní Afriky (Etiopie); Etnické konfliktyA
4. Perský záliv a Mašrek (Saudská Arábie); Ropné prokletíA
5. Maghreb a Sahel (Egypt); Konflikty a kooperace v povodíchA
6. Západní a střední Afrika (Nigérie); Selhávající státy a predátorské režimyA
7. Panafrikanismus (Nkrumah); Fotbal a rozvojA

Vyučovací metody:
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

571

B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Absolventi umí kriticky analyzovat text a na jeho základě prezentovat.A
Absolventi jsou schopni formulovat vlastní názor na dané téma a opřít je empirickou argumentací.A
Student je schopen vytvořit prezentaci na zadané téma.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• REID, RICHARD. Dějiny moderní Afriky: od roku 1800 po současnost. Praha: Grada, 2011.
Rozšiřující literatura:

• KOVÁŘ, MARTIN. Afrika a arabský poloostrov - politickohistorické problémy. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-353-5.
Doporučená literatura:

• BURGROVÁ, HELENA, JEŽKOVÁ,MICHAELA. Blízký východ: Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Praha, 2012.
ISBN 978-80-87474-45-7.

• ILLIFE, JOHN. Afrika a Afričané. Dějiny kontinentu. Praha:Vyšehrad, 2001.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

572

KSG / 7AMES - 2018 : Sociální geografie Ameriky - seminář

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociální geografie Ameriky - seminář
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
PP prezentace na zadané témaA
docházka
Garant předmětu PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (50%), PhDr. Martin Solik (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz je koncipován jako doplnění a rozšíření kurzu KSG/AMERX Amerika - sociogeografické problémy A. Cílem tohoto kurzu je představit vybrané problémy z politické,
kulturní a sociální geografie Severní, Střední a Jižní Ameriky a Karibiku. Mezi probíranými tématy budou např. perspektivy demokracie, geopolitické a geoekonomické
aktivity států, regionální ekonomické bloky, urbanizace a suburbanizace, etnické a rasové vztahy, vnitrostátní regionální diferenciace, chudoba, postavení domorodých
obyvatel aj. Zvláštní pozoronost bude věnována současným procesům, trendům a problémům.

Obsah:
1. Vybrané problémy z politické geografieA
2. Vybrané problémy z kulturní geografie A
3. Vybrané problémy ze sociální geografie

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Výuka podporovaná počítačem

Hodnotící metody:
- Zápočet

Výsledky učení:
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Absolvováním kurzu se student bude lépe orientovat v současných geografických procesech na americkém kontitentu. Zdokonalí se také v prezentačních dovednostech a
v práci s prameny a zdroji.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HARRY VANDEN - GARY PREVOST. Politics of Latin America. The Power Game. New York: Oxford University Press, 2009.
• JÜRGEN HEIDEKING - CHRISTOF MAUCH. Dějiny USA. GRADA, 2012.
• LENKA ROVNÁ - MIROSLAV JINDRA. Dějiny Kanady. Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
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KIP / 7VYSO - 2018 : Software ve vzdělávání

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Software ve vzdělávání
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student vypracuje a prezentuje dva vybrané úkoly (při splnění za každý získá max. 20 bodů). Student vypracuje test ověření znalostí (max. 10 bodů). Požadována je
aktivní účast studenta na výuce, minimálně 50% účast, za kterou získá 50 bodů.A
Garant předmětu RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Cvičící : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Orientace v problematice využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Získání základních znalostí o výukových programech, internetových zdrojích a technologiích
pro všeobecně vzdělávací předměty a vhodnosti jejich zařazení do výuky na základních i středních školách.

Obsah:
Vzdělávání pomocí digitálních technologií.A
Funkce a členění výukových programů.A
Výhody, nevýhody a rizika práce s digitálními technologiemi.A
Požadavky na výukový software.A
Výrobci a distributoři výukových programů.A
Software ve výuce odborných předmětů.A
Interaktivní vzdělávání.A
Software pro kontrolu a hodnocení znalostí.A
Využití ICT ve vzdělání osob se specifickými potřebami.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
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- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- C6 - Počítačová animace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
definovat možnosti vzdělávání počítačemA
srovnat výukové programy podle různých kritériíA
vybrat vhodné výukové programyA
navrhnout zařazení do výukyA
Student má dovednosti v oblasti správného vybrání vhodného výukového programu do výuky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• SEHNALOVÁ, VLADIMÍRA. Výukový software 1. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
• SEHNALOVÁ, VLADIMÍRA. Výukový software 2. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
Rozšiřující literatura:

• SEHNALOVÁ, VLADIMÍRA. Rozvoj logického myšlení s ICT. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
Doporučená literatura:

• DOSTÁL, JIŘÍ. Moderní vzdělávání: technika a informační technologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2912-0.
• DOSTÁL, JIŘÍ. Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2768-3.
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SPG / 1SPPD - 2018 : Speciální pedagogika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Speciální pedagogika
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Povinné součásti k zápočtu: písemná zkouška (min. 51%), prezentace (min. 51%), esej (min. 51%)A
A
- písemná zkouška:A
Hodnotící kritéria a úrovně:A
1. 0 až 50 bodů FA
Odpovědi na zadání jsou nekonzistentní, prozrazují plné neporozumění, jsou tautologické.A
2. 51 až 60 bodů EA
Odpovědí na zadání obsahují jeden izolovaný aspekt, který je snadno nekonzistentně generalizován.A
3. 61 až 70 bodů DA
Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů bez vzájemných vazeb, nekonzistentní závěry.A
4. 71 až 80 bodů CA
Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů, ne všechny vazby jsou reflektovány, ne zcela konzistentní závěry.A
5. 81 až 90 bodů B A
Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, schopnost induktivně formulovat konzistentní závěry.A
6. 91 až 100 bodů AA
Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, schopnost induktivně formulovat konzistentní závěry i deduktivně formulovat nové hypotézy, vazby na
další související témata.A
A
- prezentace ve výuceA
Skupinová prezentace na téma zadané vyučujícím předmětu (např. faktory ovlivňující inkluzi/inkluzivní vzdělávání, vybrané poruchy hybnosti, mezinárodní a národní
dokumenty). Minimální rozsah prezentace 5 slidů (bez úvodního), časový rozsah prezentace 10 minut.A
Hodnotící kritéria: A
1. 8 až 15 bodů splnilA
Dodržen minimální formální i časový rozsah prezentace, aktivní zapojení všech členů skupiny, prokázaná znalost a orientace v dané problematice do hloubky, dovednost
a schopnost prezentovat, vysvětlit, zaujmout.A
2. 0 až 7 bodů nesplnilA
Nedodržen minimální formální i časový rozsah, nebyla prokázaná znalost a hloubková orientace v dané problematice, prezentační dovednosti a schopnosti na nízké
úrovni, stejně tak dovednosti a schopnosti vysvětlit a zaujmout.A
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A
- aktivita ve výuceA
Plnění dílčích krátkých úkolů, kladení otázek v průběhu výkladu, hledání odpovědí, vyjasňování daného tématu, zapojení se do dílčích aktivit během výkladu. A
Hodnotící kritéria: v semináři možno za aktivitu získat max. 3 body (hodnocení v kompetenci vyučujícího)A
A
- esej/úvahaA
Zpracování eseje/úvahy na téma: 1) Je česká společnost inkluzivní?A
2) Společenská inkluze pozitiva, negativa a limityA
Hodnotící kritéria: Minimální rozsah eseje/úvahy 5 normostran, dodržení termínu odevzdání, obsahová stránka kladení otázek, hledání odpovědí, analýza faktů,
hodnotící posouzení, hledání řešení, argumentace.A
1. 8 až 15 bodů splnilA
Dodržen minimální rozsah, dodržen termín odevzdání, student si klade otázky a hledá na ně odpovědi, analyzuje fakta, hodnotí, hledá řešení a argumentuje.A
2. 0 až 7 bodů nesplnilA
Nedodržen minimální rozsah, termín odevzdání, student si v práce neklade otázky, nehledá odpovědi, chybí analýza, hodnocení a argumentace.A
A
- praktická zkouška A
Představení své osoby (jméno a příjmení) při užití jednoruční nebo obouruční daktylní abecedy. A
Hodnotící kritéria: - jednoruční daktylní abeceda 2 body, obouruční daktylní abeceda 1 bod.A
Garant předmětu doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (50%), Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (50%)
Vede seminář : Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studijní předmět je základní speciálně pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních speciálně pedagogických pojmů, oblastí a vztahů s
příbuznými disciplínami. Cílem je poznání základů speciální pedagogiky v teorii i v praktických otázkách.

Obsah:
Témata přednášek:A
1. Speciální pedagogika v soustavě věd, současné pojetí speciální pedagogiky, její vymezení a cíle, disciplíny speciální pedagogiky (stručná charakteristika)A
2. Vada, postižení, znevýhodnění (definice, klasifikace, etiologie), sekundární důsledky postiženíA
3. Komprehenzivní (ucelená) rehabilitace (komplexní systém péče o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)A
4. Teoretická východiska inkluze a inkluzivního vzdělávání, mezinárodní a národní dokumenty, faktory ovlivňující inkluzi/inkluzivní vzděláváníA
5. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice (raná péče, školská poradenská zařízení, školní poradenská pracoviště, střediska výchovné
péče)A
6. Teoretický vhled do problematiky surdopedieA
7. Teoretický vhled do problematiky somatopedieA
A
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Témata seminářů: A
1. Základní speciálně pedagogická terminologie (označování osob se speciálními potřebami)A
2. Teoretický vhled do problematiky oftalmopedieA
3. Teoretický vhled do problematiky psychopedieA
4. Teoretický vhled do problematiky logopedieA
5. Teoretický vhled do problematiky etopedieA
6. Komunikace osob se sluchovým postižením a kompenzační pomůcky (sluchová protetika)A
7. Poruchy hybnosti (vrozené vývojové vady, získané poruchy hybnosti, mozková obrna)A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
- definuje speciální pedagogiku jako vědní obor a zná její hlavní cíle,A
- dokáže zasadit speciální pedagogiku do vědního systému a charakterizuje její spolupráci s jinými vědními obory,A
- zná správnou speciálně pedagogickou terminologii,A
- vyjmenuje disciplíny speciální pedagogiky,A
- charakterizuje vadu, postižení, znevýhodnění, zná základní klasifikaci vad ve speciální pedagogice a dokáže uvést nejčastější příčiny vzniku postižení,A
- dokáže definovat sekundární důsledky postižení a popisuje možné příčiny jejich vzniku i projevy,A
- definuje komprehenzivní (ucelenou) rehabilitaci, zná její základní složky (zdravotní, sociální, pedagogicko-výchovnou a pracovní) a dokáže charakterizovat jejich náplň
i zaměření,A
- vymezí teoretická východiska inkluze/inkluzivního vzdělávání, zná mezinárodní i národní dokumenty, které se této oblasti týkají, a definuje a zdůvodní faktory, které
inkluzi/inkluzivní vzdělávání ovlivňují,A
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- dokáže popsat poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice, zná školská poradenská zařízení i školní poradenská pracoviště a dokáže
charakterizovat cílovou skupinu i náplň jednotlivých poradenských služeb, včetně rané péče a středisek výchovné péče,A
- vymezí speciálně pedagogickou disciplínu oftalmopedii, zná základní typy i stupně zrakových vad a dokáže je charakterizovat, vyjmenuje nejčastější příčiny jejich
vzniku,A
- vymezí speciálně pedagogickou disciplínu psychopedii, zná základní druhy i stupně mentální retardace a dokáže je charakterizovat, vyjmenuje nejčastější příčiny jejich
vzniku,A
- vymezí speciálně pedagogickou disciplínu logopedii, zná základní druhy narušené komunikační schopnosti a dokáže je charakterizovat, vyjmenuje nejčastější příčiny
jejich vzniku,A
- vymezí speciálně pedagogickou disciplínu surdopedii, zná základní druhy i stupně sluchových vad a dokáže je charakterizovat, vyjmenuje nejčastější příčiny jejich
vzniku, zná základní komunikační systémy neslyšících osob a osob s duálním senzorickým postižením, definuje a zdůvodní zásady pro komunikaci s osobami se
sluchovým postižením,A
- vymezí speciálně pedagogickou disciplínu somatopedii, zná základní druhy poruch hybnosti a dokáže je charakterizovat, vyjmenuje nejčastější příčiny jejich vzniku.A
- používat správné termíny při označování osob se speciálními potřebami,A
- na základě znalostí projevů sekundárních důsledků postižení je dokáže rozpoznat u osob se speciálními potřebami,A
- na základě znalosti základní klasifikace vad ve speciální pedagogice dokáže zařazovat vady do jednotlivých kategorií,A
- vysvětlit příčiny vzniku jednotlivých vad ve speciální pedagogice,A
- vysvětlit podstatu inkluze/inkluzivního vzdělávání a analyzovat jednotlivé faktory, které tyto procesy ovlivňují,A
- posoudit možnosti, klady i zápory inkluze/inkluzivního vzdělávání v závislosti na druzích a stupních jednotlivých postižení,A
- na základě znalostí poradenského systému dokáže vybrat vhodnou poradenskou službu v závislosti na jejím zaměření a cílové skupině,A
- na základě znalostí zásad komunikace s osobou se sluchovým postižením dokáže tyto zásady aplikovat na konkrétní komunikační situace je schopen vytvářet specifické
komunikační strategieA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAMPL, I., MRAVCOVÁ, H. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-530-3.
• NECHLEBOVÁ, E., ŠAUEROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K. Speciální pedagogika v praxi. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4369-1.
• SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.
• ŠVARCOVÁ, I. Základy speciální pedagogiky. Praha, 2012. ISBN 978-80-7320-176-0.
• VALENTA, M., A KOL. Přehled speciální pedagogiky. Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.
Doporučená literatura:

• BAZALOVÁ, B. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0693-4.
• HAMPL, I. Surdopedie. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-327-9.
• KOVÁŘOVÁ, R., JANKŮ, K., HAMPL, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava, 2015. ISBN 978-80-7464-792-5.
• LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1154-7.
• MUNDEN, A., ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha, 2002. ISBN 807178-625-X.
• NOVOHRADSKÁ, H. Vybrané kapitoly z oftalmopedie. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-480-1.
• POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-773-2.
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• ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-889-0.
• THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2016. ISBN 978-80-262-0768-9.
• VALENTA, M., A KOL. Slovník speciální pedagogiky. Praha, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.
• ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4.
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Název studijního předmětu Strategie výuky
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student se aktivně účastní seminářů.A
Student v průběhu semestru písemně zpracuje projekt, ve kterém navrhne výuku zvoleného učebního tématu s využitím konkrétní problémové metody. Projekt
modelově realizuje přímo v semináři. K projektu svému i ostatních vyjadřuje svůj postoj, kriticky jej reflektuje, diskutuje a hodnotí.A
IC10 - prezentace ve výuce - student prezentuje ukázkovou část hodiny na zvolené téma se zařazením aktivizujících metod a forem výuky (aktivně vystoupí v rámci
studijní skupiny) A
IC11 - aktivita ve výuce - student se aktivně účastní seminářů, diskutuje k problematice, přináší nové nápady, A
IC17 - sebereflexe ústní - student kriticky hodnotí prezentovaný výstup svůj i ostatníchA
IIA4 - příprava na vyučování - student předkládá koncept/plán své přípravy na vyučování, který aktivně prezentoval.A
A
Pokud student náležitě splní všechny požadavky udělení zápočtu, získá 100 bodů:A
alespoň 80% aktivní účast na seminářích = 30 bodů (diskuse, reflexe, sebereflexe), provedený cvičný výstup = 40 bodů, odevzdaný koncept = 30 bodů). A
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní činnost ve všech třech oblastech. Výsledný počet bodů se převede na klasifikační stupeň podle platné směrnice rektora OU.A
100 - 51 bodů započtenoA
50 - 0 bodů nezapočtenoA
Garant předmětu Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na dosavadní poznatky z obecné didaktiky, prioritně je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností z oblasti metod výuky se zřetelem k metodám
aktivizačním (problémovým a heuristickým). Hlavním cílem je inovovat a projektovat výuku v souladu s konstruktivistickými principy vyučování a učení se.

Obsah:
1. Příprava učitele na výuku, projektování výuky, didaktická analýza učiva.A
2. Organizační formy výuky, typy, možnosti použití ve vyučovací jednotce, pozitivní stránky a limity použití. Organizace výuky ve školách alternativního typu.A
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3. Skupinová výuka. Pravidla pro tvorbu skupin, skupiny formálně a neformálně tvořené, organizace práce ve skupinách kruhových, paralelních a hvězdicových.
Homegenní a heterogenní skupiny.A
4. Možnosti využití skupinové práce ve výuce. Praktické aplikace, vedení práce žáků ve skupinách, způsob kontroly.A
5. Metody výuky. Základní kategorizace výukových metod (J. Maňák, I. J. Lerner). Práce se slovními monologickými a dialogickými metodami.A
6. Problémové metody. Metody podporující tvořivé myšlení - problémový výklad, sokratovský rozhovor, brainstorming, pojmové mapy, snow ball, metoda černých
skříněk.A
7. Aktivizující metody - metoda hraní rolí, situační metody, case study.A
8. Projektové vyučování. Zásady zadávání a způsob tvorby projektů, mezioborové přesahy, časová náročnost a metody hodnocení projektů.A
9. Samostatná práce. Výuka individualizovaná, způsob hodnocení samostatné práce.A
10. Učení z textu. Vyhledávání informací, výběr učebních textů a učebnic.A
11. Domácí úkoly a samostudium. Výběr úkolů pro domácí procvičování, zadávání učebních úloh a jejich kontrola.A
12. Nácvik pedagogických dovedností. Praktické použití strategií výuky.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
- repertoáru organizačních forem výuky vedoucích k aktivizaci žáků; A
- klasifikaci a užití metod výuky s akcentem na metody aktivizující a strategie podporující tvořivé myšlení žáků; A
- pozitivních stránek a limitů organizačních forem výuky a metod výuky v reálné praxi; A
- porozumí problematice projektování výuky v praxi.
- rozlišit jednotlivé kategorie a druhy výukových metod; A
- zvolené výukové strategie přizpůsobit cílům výuky; A
- modifikovat obsahovou náplň v rámci jednotlivých výukových metod a organizačních forem; A
- výukové strategie posoudit a navrhnout vzhledem k učebním stylům žáků a dynamice žákovských skupin; A
- na základě zhodnocení kladů a limitů jednotlivých organizačních forem a metod výuky navrhnout, realizovat a řídit konkrétní učební aktivitu pro práci v homogenních
i heterogenních skupinách; A
- navrhnout a aplikovat vhodnou strategii výuky pro konkrétní učební tematický celek dle vlastní studijní profilace v prostředí semináře; A
- diskutovat a kriticky zhodnotit vlastní realizovaný výstup; A
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- diskutovat a oponovat realizované výstupy jiných studentů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČAPEK, R. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
• GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 80-85783-73-8.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2857-5.
• KOTRBA, T., LACINA, L. Aktivizační metody ve výuce. Brno: Barrister & Principal, 2011. ISBN 978-80-87029-12-1.
• SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.
• ZORMANOVÁ, L. Výukové metody v pedagogice. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0.
Doporučená literatura:

• ČERVENKOVÁ I. Výukové metody a organizace vyučování. Ostrava: PdF OU, 2012. ISBN 978-80-7464-238-8.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

584

KHV / 7STSP - 2018 : Studium soudobých partitur

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Studium soudobých partitur
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
práce se sborovou partiturou (vybraná skladba probíraná ve výuce), její analýza z pohledu sbormistra (použité skladebné prostředky, tónové systémy, aleatorika,
netradiční notové zápisy, experimenty, alikvótní zpěv, improvizace); A
aktivita ve výuce (při diskusi apod.);A
účast ve výuce: 80%.A
Garant předmětu doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Studium soudobých partitur seznamuje studenty se specifickou problematikou pojetí a řízení sborových skladeb komponovaných převážně ve druhé polovině
20. století a na počátku 21. století, a to světové i české tvorby. Akcentuje orientaci ve sborových skladbách v tradičním i avantgardním pojetí, v experimentálních dílech
používajících netradiční notaci, tónové systémy, alikvótní zpěv, aleatoriku a improvizaci.

Obsah:
1. Úvod do problematiky, obsah a koncepce disciplíny, česká a zahraniční literatura, požadavky k zápočtu.A
2. - 4. Sborové skladby 20. století v tradiční notaci: L. Janáček, B. Martinů, Z. Lukáš, V. Tormis, komplexní sbormistrovské studium partitur.A
5. - 10. Novodobé skladebné techniky a notace, sborové skladby, tzv. experimentální (aleatorika, tónové systémy apod.); světová avantgarda, polská skladatelská škola,
čeští soudobí skladatelé (T. Jennefelt, A. Koszewski, I. Loudová, G. Ligeti, K. Penderecki aj.), komplexní sbormistrovské studium partitur.A
11. - 12. Vybrané sborové skladby ovlivněné jazzem a etnickou hudbou (vokální improvizace, alikvótní zpěv) - komplexní sbormistrovské studium partitur.A
13. Shrnutí problematiky.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
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- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- současných trendů světové i české soudobé sborové tvorby;A
- sborové tvorby od 2. poloviny 20. století po současnost (české i světové);A
- charakteristik základních skladebných specifik vybraných soudobých sborových děl;A
- tónových systémů a netradičních notových zápisů;A
- experimentální tvorby, alikvótního zpěvu, aleatoriky a improvizace.A
Student dokáže:A
- analyzovat soudobá sborová díla z hlediska komplexního sbormistrovského přístupu;A
- osobitě interpretovat soudobou skladbu s pěveckým sborem;A
- pracovat se sborovou partiturou používající netradiční notaci;A
- využívat a interpretovat alikvótní zpěv, aleatoriku a improvizaci;A
- orientovat se v české i světové soudobé sborové tvorbě. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HONS, MILOŠ. Česká sborová tvorba 20. století. Ústí nad Labem: UJEP, 2000. ISBN 80-7044-282-4.
• HRČKOVÁ, NAĎA. Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (1). Praha: Ikar, 2006. ISBN 80-249-0808-5.
• JELINEK, HANS. Uvedení do dodekafonické skladby. Praha: Supraphon, 1967.
• LOUDOVÁ, IVANA. Moderní notace a její interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1998. ISBN 80-85883-31-7.
• RISINGER, KAREL. Nauka o hudební tektonice. Praha: Supraphon, 1994. ISBN 80-85883-34-1.
Rozšiřující literatura:

• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv II. Brno: Masarykova univerzita, 1992.
• KOHOUTEK, CTIRAD. Hudební kompozice. Stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Editio Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6.
• RUT, JOSEF. Dvanáctitónová tonální teorie. Praha: Panton, 1969.
• SPISAR, JAN. Polská hudba 20. století se zaměřením na vokální sborovou tvorbu (habilitační práce). Ostrava: OU, 2004.
Doporučená literatura:
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• FREDRICKSON, SCOTT. Beginning Vocal Improvisation. USA: Scott Music Publications, 2003. ISBN 0-9620177-0-1.
• LEBRECHT, NORMAN. The Companion to 20-th Century Music. London: Simon & Schuster, 1992.
• STOLOFF, BOB. Vocal Improvisation Techniques. New York: Gerard and Sarzin Publishing CO, 1996. ISBN 0-9628467-5-9.
• TUČAPSKÝ, ANTONÍN. Mužské sbory Leoše Janáčka a jejich interpretační tradice. Praha: SNP, 1972.
• ZOUHAR, ZDENĚK. Sborové dílo Bohuslava Martinů. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0693-1.
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CJP / 1SP1N - 2018 : Španělský jazyk 1N

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Španělský jazyk 1N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je získán za splnění min. 70 % zápočtového testu, ke kterému student přistupuje v případě min. 80% aktivní účasti na cvičeních.
Garant předmětu dr Jan Mlčoch
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : dr Jan Mlčoch (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvoj znalostí a dovedností nabytých v předešlém studiu španělského jazyka. Vstupní úroveň studentů je A1/A2. Student se zvládne orientovat ve
složitějších životních situacích, adekvátně v nich vystupovat a reagovat na podněty. Výstupní úroveň studentů po absolvování kurzu je A2.

Obsah:
1.-2. Jednoduchý minulý čas: tvoření, svět práce a studiaA
3.-4. Jednoduchý minulý čas: použití, tvorba CV, záporná a neurčitá zájmenaA
5.-6. Budoucí čas jednoduchý, svět sportu, trávení volného časuA
7. -8. Příslovečná určení času a jejich použitíA
9. -11. Souminulý čas, dopravní prostředky, porovnávání, A
12. -13. Předminulý čas, stravování, souslednost časováA

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
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Student prokáže znalostA
- gramatických jevů (jednoduchý minulý čas, jednoduchý budoucí čas, souminulý čas, předminulý čas)A
- slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům (studium, práce, doprava, sporty, jídlo apod.)A
Student dokážeA
- rozumět často používaným výrazům a jednoduchým větám, které se týkají každodenních činností, volnočasových aktivit a témat, které se jej bezprostředně týkají,
např. trávení volného času, stravování, studia apod. A
- popsat své potřeby (např. v restauraci)A
- klást otázky týkající se osvojovaných téma a na podobné otázky adekvátně odpovědětA
- napsat složitější text týkající se osvojovaných témat, a to jak v minulosti, tak v blízké budoucnostiA
- domluvit se v jednoduchých každodenních situacích, a to jak v minulosti, tak v budoucnosti.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BÁEZ SAN JOSÉ, V A KOL. Moderní gramatika španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999.
• CASTRO, F. Uso de la gramática espańola: elemental. Madrid: Edelsa, 1998.
• KRÁLOVÁ, J. A KOL. ?Fiesta! 1. Plzeň: Fraus, 2002.
Doporučená literatura:

• CASTRO, F. Nuevo Ven 1. Libro de alumno. Madrid: Edelsa, 2004.
• CASTRO, F. Nuevo Ven 1. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa, 2004.
• DUBSKÝ, J. A KOL. Velký česko-španělský slovník. Praha: LEDA - Academia, 1996.
• DUBSKÝ, J. A KOL. Velký španělsko-český slovník. Praha: Academia, 1977.
• RAE. Nueva Gramática de la Lengua Espaňola. Madrid: Espasa-Calpe, 2009.
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KSG / 7TPXU - 2018 : Terénní praxe v urbánním a rurálním prostoru

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Terénní praxe v urbánním a rurálním prostoru
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 3s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
A
K udělení zápočtu je potřebná aktivní účast na terénních praxích, metodická příprava a tvorba úkolů pro stánky na Dni Země.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící, 100% seminářící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Vede seminář : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
A
A
A
A
Předmět má připravit budoucí učitele zorganizovat pro studenty terénní praxi v rurálním a urbánním prostoru. A

Obsah:
1. Místní krajina - poutavá cestovatelská výprava - využití nejen geografických, ale i historických a přírodovědných znalostí. A
a) Porovnání vybraného místa: současná mapa, historická mapaA
b) Využití ICT A
c) Pozorování rurální krajiny - stavitelské slohy, památné budovy, slavné osobnosti, přírodní památky, rezervace apod.A
d) Kritický přístup k infrastruktuře venkova a města - řešení dopravy, význam ekofarem, síť obchodů a ostatních služeb.A
2. Den Země jak připravit akci pro žáky, studenty, která snoubí prvky terénní praxe, globálního rozvojového vzdělávání či ekologické výchovy. A
A

Vyučovací metody:
- Metody dovednostně-praktickéA
- Skupinová a kooperativní výukaA
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- Cvičení (terénní, laboratorní)

Hodnotící metody:
- Bodové hodnoceníA
- ZápočetA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Ví, které zásady bezpečnosti musí na vycházkách dodržovat, co vše je třeba zajistit, aby zorganizoval exkurzi či terénní vycházky.
Je schopen zorganizovat aktivity nejen v okolí školy přizpůsobené věku žáků prvního, druhého stupně základních škol a studentů středních škol.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• AERNI, K. Učitel zeměpisu by měl být především dobrým geografem. ČGS Praha, 1993.
• HOFMANN, E. Jedovnice a okolí, modelová oblast pro terénní vyučování. CERM Brno, 1999.
• MALINOVÁ, J. A KOL. Enviglobe ? příručka pro začleňování globálně environmentálních témat do výuky. Sluňákov, 2014. ISBN 978- 80- 905347-7.
• VRBOVÁ, P. A KOL. Udržitelný rozvoj. Sluňákov, 2012.
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KFY / 7TTAV - 2018 : Tvorba testů a jejich vyhodnocování

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tvorba testů a jejich vyhodnocování
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obecné cíle kurzu vycházejí z předpokladu, že absolventi se budou ve své praxi setkávat s testováním žáků, jako je zjišťování úrovně znalostí se zaměřením na rozvoj
a úroveň klíčových kompetencí, což je soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností a postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní
zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. A
Na základě absolvování předmětu budou moci absolventi nejen testy navrhovat, tvořit a vyhodnocovat, ale i správně interpretovat výsledky testů.A
Absolventi kurzu budou vybaveni nejen dostatečnými vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi pro zpracování výsledků pomocí počítače.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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PES / 1UOPS - 2018 : Učitel v obtížných pedagogických situacích

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Učitel v obtížných pedagogických situacích
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- Účast studenta na seminářích (0-20 bodů)A
- Plnění úkolů zadaných v semináři (0-30 bodů)A
- Vytvoření portfolia na základě témat probíraných v semináři (0-40 bodů)A
- Studium odborné literatury a její použití při přípravě porfólia (0-10 bodů)A
Započteno:A
60-100 bodů student pravidelně docházel do semináře, plnil zadané úkoly a vypracoval podle zadaných kritérií portfolio.A
Nezapočteno:A
0-40 bodů student neplnil požadavky výše uvedené. Měl např. problém s docházkou, plněním úkolů zadaných v semináři, vytvořil nevyhovující portfolio nebo nevytvořil
žádné. A
Garant předmětu doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. (100%), Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. (100%), Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student si prohloubí své znalosti a dovednosti v oblasti zvládání problémových a rizikových situací ve školním prostředí v návaznosti na pedagogicko-psychologický
základ. Bude schopen popsat vybrané rizikové a problémové situace a bude znát možnosti prevence a intervence učitele v těchto oblastech. Prokáže porozumění těmto
jevům z hlediska protektivních a rizikových faktorů. Prokáže schopnost reagovat v nácvikových a simulačních problémových situacích v rámci semináře.

Obsah:
1. Problémové chování žáků. Dreikursova teorie rušivého chování a techniky založené na operativním podmiňování a jejich aplikace na práci ve školní třídě.A
2. Projevy a faktory agrese, vandalismu a krádeží ve školním prostředí. Prevence těchto jevů, práce s žákem a třídou v oblasti vybraných rizikových jevů, intervence
pedagoga, legislativní opora pedagoga a spolupracující instituce a organizace.A
3. Kouření a používání návykových látek ve školním prostředí. Prevence těchto jevů, rizikové a protektivní faktory, práce s žákem a třídou v oblasti vybraných
rizikových jevů, možné intervence pedagoga, legislativní opora pedagoga a spolupracující instituce a organizace.A
4. Záškoláctví. Prevence, intervence a práce s žáky a učiteli v oblasti záškoláctví. Protektivní a rizikové faktory záškoláctví.A
5. Šikana a kyberšikana ve školní třídě. Prevence a intervence. Legislativní opora pedagoga a spolupracující organizace a instituce.A
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6. Techniky duševní hygieny v práci učitele.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student prokáže znalostiA
- pojmu problémové chování žáků, jeho příčin a kontextů,A
- Dreikursovy teorie rušivého chování a její aplikace ve školní třídě,A
- technik založených na operativním podmiňování a jejich použití ve školním prostředí,A
- základních postupů prevence a intervence v oblasti vybraných druhů rizikového chování ve školním prostředí (agrese, kouření, používání návykových látek,
vandalismu, krádeží, záškoláctví, šikany a kyberšikany),A
- protektivních a rizikových faktorů v oblastech rizikového chování na úrovni rodiny, školy, osobnosti dítěte a lokálního prostředí.A
Student dokážeA
- použít Dreikursovu teorii rušivého chování v nácvikových a simulačních situacích ze školní praxe,A
- použít techniky založené na operativním podmiňování v nácvikových a simulačních situacích ze školní praxe,A
- navrhnout a zrealizovat aktivitu zaměřenou na prevenci rizikového chování v jedné z vybraných oblastí, A
- vytvořit portfólio zaměřené na aktivity prevence a intervence ve vybraných problémových a rizikových situacích ve školním prostředí. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-432-2.
• JEDLIČKA, RICHARD. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
• KYRIACOU,CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 2004.
• MERTIN, VÁCLAV A LENKA KREJČOVÁ. Problémy s chováním ve škole - jak na ně: individuální výchovný plán. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN

978-80-7478-026-4.
• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. A KOL. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2010.
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Rozšiřující literatura:

• BOXFORD, STEPHEN. Schools and the Problem of Crime. Oxfordshire: Taylor & Francis, 2011. ISBN 978 1 138 86149 7.
• GORDON, THOMAS. Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha : Malvem, 2015. ISBN 978-807-5300-065.
• MIOVSKÝ, M. A KOL. . Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-47-7.
Doporučená literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Odměny a tresty ve školní praxi. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4639-5.
• FISHER, S.; ŠKODA, J. Sociální patologie. Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha : Grada, 2009. ISBN

978-80-247-2781-3.
• KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál, 1999.
• KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha : Portál, 2011.
• KRAUS, BLAHOSLAV. Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-411-3.
• LISÁ, HELENA. Romové v České republice. Praha : Socioklub, 1999. ISBN 80-902-2607-8.
• MATOUŠEK, OLDŘICH A ANDREA MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha : Portál,

2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
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KIK / 1VVPI - 2018 : Vedení výuky pomocí ICT

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vedení výuky pomocí ICT
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IC10 Prezentace ve výuceA
Student předvede ve výuce praktickou ukázku vybraného nástroje jako simulaci vyučovací hodiny.A
IIB25 Seminární práceA
Student zpracuje komplexní materiál o vybraném nástroji, ve kterém nástroj popíše z pohledu využití ve škole. Zpracuje návrh modelové hodiny a popíše metodiku
použití.A
A
Garant předmětu doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Bc. Libor Klubal (50%), doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je naučit se používat online aplikace pro podporu všech fází učebního procesu. Studenti se naučí využít vhodné kombinace ICT nástrojů a webových
aplikací pro efektivní vedení různých forem výuky. Jedná se zejména o nástroje pro management třídy, evaluační nástroje, publikační nástroje a další webové aplikace
určené pro využití ve škole. Probrány budou praktické příklady využití ve výuce na odpovídajícím stupni školy včetně navržení vhodné metodiky.A
A

Obsah:
1. Pojem Web 2.0. Webové aplikace a princip jejich fungování. Použití webových aplikací na různých typech zařízení. Problematika osobních dat v prostředí Internetu.A
2. Google aplikace a jejich využití ve škole. Sdílení materiálů, online kancelářské balíky.A
3. Nástroje pro frontální vedení výuky (Nearpod)A
4. Evaluační nástroje Socrative a Quizizz.A
5. Formuláře Google a jejich edukační potenciál.A
6. Nástroje pro management třídy (Google Classroom, Edmodo, Apple Classroom, )A
7. Nástroj Kahoot! Metodické použití herních prvků.A
8. Publikační nástroje pro učitele (Weebly, Webnode, Wix, )A
9. Další nástroje pro výuku (Desmos, Quizlet, Classkick, )A
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Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- E3 - Metody inscenační a simulační

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- student rozumí pojmu webová aplikace;A
- student rozumí problematice ochrany osobních údajů v prostředí Internetu.A
- používat webové aplikace pro management třídyA
- používat webové aplikace pro vedení frontální výukyA
- používat webové aplikace pro evaluaci žákůA
- využít možnosti cloudových úložišť pro podporu učebních aktivitA
- vybrat vhodný nástroj pro realizaci konkrétního obsahu výukyA
- zvolit vhodnou formu výuky podporovanou webovou aplikacíA
- navrhnout vhodnou metodiku použití vybrané webové aplikaceA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRDIČKA, B. Vliv technologií na inovaci výukových metod. Brno : MZK, 2005. ISBN 80-7051-160-5.
• ZOUNEK, JIŘÍ, LIBOR JUHAŇÁK, HANA STAUDKOVÁ A JIŘÍ POLÁČEK. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou.

Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-217-7.
Doporučená literatura:

• O'REILLY, T. What Is Web 2.0. 2005.
• ZOUNEK, J., SUDICKÝ, P. E-learing: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters, 2012. ISBN 978-80-7357-903-6.
• Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce. Praha: RVP, 2017.
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KBE / 7VECR - 2018 : Vegetace ČR

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vegetace ČR
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- splnění ústní/písemné zkoušky ze znalostí jednotlivých typů společenstev a jejich ekologických charakteristik s úspěšností min. 70 %A
- vypracování protokolu z terénního sběru vegetačních dat strukturovaného formou článku
Garant předmětu Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (100%)
Cvičící : Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy rostlinných společenstev na území České republiky. Budou prezentovány ekologické nároky jednotlivých
syntaxonů a podány jejich charakteristiky.

Obsah:
PŘEDNÁŠKYA
1. Úvod do problematiky, doporučená literatura.A
2. Flóra, vegetace, rostlinné společenstvo, jednotky klasifikace vegetace.A
3. Potenciální přirozená vegetace, rekonstruovaná vegetace. A
4. Společenstva vod a mokřadů.A
5. Louky a pastviny. A
6. Alpínská vegetaceA
7. Xerotermní travinná společenstva. A
8. Skalní štěrbiny a sutě. Halofilní vegetaceA
9. Rašeliniště, rašelinné louky, vegetace pramenišť. A
10. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů. A
11. Společenstva jehličnatých lesů a kosodřeviny. A
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12. Synantropní vegetace.A
A
CVIČENÍA
1. Metody sběru vegetačních dat - teoretická příprava.A
2. Terénní cvičení s praktickým sběrem dat v různých typech biotopů. A
3. Analýza dat a zpracování výstupu formou odborného článku.A
4. Prezentace výsledků.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- zná základní typy rostlinných společenstev vyskytujících se na území České republiky a jejich charakteristiky A
- umí charakterizovat podmínky vzniku a existence různých typů společenstev, včetně ohrožujících faktorůA
- rozumí problematice základního managementuA
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže provést sběr vegetačních dat i jejich základní analýzu včetně vyhodnocení.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MORAVEC J. Fytocenologie. Academia, Praha, 1994.
Rozšiřující literatura:

• ELLENBERG H. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge, New York, 1988.
Doporučená literatura:

• CHYTRÝ M. Vegetace České republiky I. Travinná a keříčková vegetace. Praha, 2010.
• CHYTRÝ M. Vegetace České republiky II. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. 2009.
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• CHYTRÝ M. Vegetace České republiky III. Vodní a mokřadní vegetace. Praha, 2011.
• CHYTRÝ M. Vegetace České republiky IV. Lesní a křovinná vegetace. Praha, 2013.
• CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. & LUSTYK P. Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
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KMA / 7VKHM - 2018 : Vybrané kapitoly z historie matematiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z historie matematiky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na semináři. Vypracování referátu o životě a díle vybraného matematika (témata budou rozdělena v prvním týdnu semestru) a jeho prezentace v
semináři.A
A
Hodnocení probíhá v souladu s ustanoveními článku 31 až 33 Studijního a zkušebního řádu OU.A
A
Účast na semináři je povinná. Absenci je po domluvě s vyučujícím možno nahradit vypracováním zadaných úkolů.
Garant předmětu RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je přiblížit historii matematiky a blíže představit nejdůležitější období v historii, které souviseli s formováním vybraných významných matematických
objevů a teorií.

Obsah:
1. Úvod, metody studia historie. A
2. Začátky matematiky, formování matematických představ, pojem číselné povědomí. Primitivní početní pomůcky. A
3. Matematika ve starém Egyptě, písmo a nejznámější papyry.A
4. Číselný systém, měření délek, aritmetické operace. Kmenové zlomky.A
5. Matematika ve staré Mezopotámii.A
6. Starověké Řecko, Pythagorejci, slavné antické úlohy.A
7. Eukleidés a axiomatika geometrie.A
8. Matematika ve středověké Evropě, Leonardo Pisánský.A
9. Matematika v období novověku - matematická analýza, vznik analytické geometrieA
10. Matematika v období novověku - axiomatická teorie množin.A
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Znalosti historického podtextu matematických objevů a děl, schopnost využít znalostí historie matematiky pro motivaci žáků.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BEČVÁŘ, J., FUCHS, E. Historie matematiky I. Brno, 1994.
• BEČVÁŘ, J., FUCHS, E. Historie matematiky II. Praha, Prometheus, 1997.
• ČIŽMÁR, J. Dejiny matematiky. Perfect, Bratislava, 2017. ISBN 978-80-8046-829-3.
Rozšiřující literatura:

• BEČVÁŘ, J., BEČVÁŘOVÁ, M, VYMAZALOVÁ, H.:. Matematika ve starověku, Egypt a Mezopotámie. Praha, Prometheus, 2003.
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KMA / 7VPDM - 2018 : Vybrané problémy z didaktiky matematiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané problémy z didaktiky matematiky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zpracování vybraného tématu a prezentace. Aktivní účast na semináři.A
A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (30%), RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (40%), RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student dokáže navrhnout vlastní metody ve výuce matematiky, implementuje metody do vyučovacího procesu,prezentuje,analyzuje výsledky implementace.

Obsah:
Předmět je zaměřen na představení námětů, hledání a tvorbu vlastních návrhů různých (méně či více) netradičních přístupů k výuce matematiky, prostředků pro výuku
matematiky, využití matematických úloh pro podporu interdisciplinarity, posílení kooperativní výuky, užití ICT ve výuce matematiky a také edukační proces zážitkovou
formou, včetně námětů na vhodnou popularizaci matematiky.A
A
Vybrané návrhy jsou jednotlivými studenty zpracovány a pilotně prezentovány. Následně probíhá analýza prezentovaných návrhů a jejich zhodnocení. A
A
Alternativně může být řešeno jedno či několik společných témat formou projektu, výsledky potom prezentují studenti společně.A
A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
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- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KONEČNÁ, P. Moderní didaktické metody v matematice. studijní text OU, Ostrava, 2013.
Doporučená literatura:

• FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-966-6.
• HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Portál Praha, 2001. ISBN 80-7178-581-4.
• KOPKA, J. Umění řešit matematické problémy. ISBN 978-80-903625-5-0.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-427-4.
• ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
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KCH / 7VPCH - 2018 : Vybrané problémy z chemie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané problémy z chemie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení předmětu včetně klasifikace probíhá v souladu se Studijním a zkušebním řádem OU. V průběhu semestru budou studenti psát dva kontrolní testy s daným
počtem bodů. Předmět bude hodnocen jako splněný, jestliže počet bodů z obou testů bude více než 50% z maximálního možného počtu bodů.
Garant předmětu doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. (70%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz je zaměřen na moderní a perspektivní oblasti výzkumu chemie. Seznamuje studenty z novinkami z oblasti analytické a fyzikální chemie. Dále je pozornost
věnována vztahu chemie a životního prostředí.

Obsah:
1. Elektrochemie, Baterie a technologie jejich výroby.A
2. Propojení biologické a syntetické chemie. A
3. Analytická chemie. Analýza reziduí v potravinách. Analýza v životním prostředí.A
4. Exitované stavy anorganických molekul. Umělá fotosyntéza.A
5. Syntéza materiálů s vytipovanými optickými vlastnostmi. FotokatalýzaA
6. Chemické procesy v zemském klimatu. A
7. Syntéza, design a molekulární funkce. Aplikace na molekulární sondy a nové léky.A
8. Ionizační metody v hmotnostní spektrometrii. Aplikace ve forenzní chemii.A
9. Průmyslová chemie a chemické inženýrství. A
10. NanotechnologieA
11. Chemie uhlíkuA
12. Hodnocení dopadů materiálů a technologií na životní prostředí. LCAA
13. Současné trendy v didaktice chemieA

Vyučovací metody:
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- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Specifické znalosti student získá především z těchto oblastí chemie:A
1. ElektrochemieA
2. Biochemie A
3. Analytická chemieA
4. Materiálová chemieA
5. Farmaceutický průmysl A
6. Průmyslová chemie a chemické inženýrství. A
7. NanotechnologieA
8. Chemie uhlíkuA
9. Současné trendy v didaktice chemieA
A
Jedná se o reflexi nejnovějších poznatků chemického výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• Odborné články dostupné na WoS a Scopus
Doporučená literatura:

• ASHUTOSH TIWARI, S. K. SHUKLA. Advanced Carbon Materials and Technology. 2013. ISBN 978-1-118-89543-6.
• GARY D. CHRISTIAN, PURNENDU K. DASGUPTA, KEVIN A. SCHUG. Analytical chemistry. 2013. ISBN 978-0-470-88757-8.
• HARALD FUCHS. Nanotechnology. 2009. ISBN 978-3-527-31733-2.
• JOHN A. TYRELL. Fundamentals of Industrial Chemistry: Pharmaceuticals, Polymers, and Business. 2014. ISBN 978-1-118-61756-.
• JOHN H. SEINFELD, SPYROS N. PANDIS. Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, 3rd Edition. 2016. ISBN

978-1-118-94740-1.
• KEITH OLDHAM, JAN MYLAND, ALAN BOND. Electrochemical science and technology: Fundamentals and Applications. 2011. ISBN 978-0-470-71084-5.
• TERENCE COSGROVE. Colloid Science: Principles, Methods and Applications, 2nd Edition. 2010. ISBN 978-1-444-32020-6.
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KIP / 7VYS1 - 2018 : Vyčíslitelnost a složitost 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vyčíslitelnost a složitost 1
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušku student absolvuje v souladu s platným Studijním řádem OU.A
Hodnocení: prakticky orientované úkoly a testy celkem 60 bodů, teoretický zkouškový test 40 bodů. Celkově lze získat 100 bodů, pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba
získat celkem alespoň 51 bodů.A
Garant předmětu doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Prohloubení znalostí teorie vyčíslitelnosti a složitosti, především hlubších vztahů, vlastností a jejich důkazů. Tato část by však měla být pro studenta klíčová, také
pokud jde o návrhy optimálních algoritmů a to na konkrétních příkladech.

Obsah:
1. Opakování intuitivních pojmů algoritmické vyčíslitelnosti, rozhodnutelnosti a částečné rozhodnutelnosti. Exaktní formalizace těchto pojmů. Deterministické
Turingovy stroje (DTM), příklady. Univerzální Turingův stroj. A
2. Problém zastavení a jeho nerozhodnutelnost. Další nerozhodnutelné problémy, převoditelnost problémů. Churchova teze. Důkazy nerozhodnutelnosti. Enumerace
Turingových strojů. Riceova věta. A
3. Algoritmy a jejich složitost. Třídy časové a prostorové složitosti. Problémy a jejich složitost. Složitost algoritmu jako horní odhad složitosti problému. Třídy časové
složitosti. Strukturální složitost. Příklady výpočtů složitosti problémů.A
4. Nedeterministické Turingovy stroje (NDTM), příklady NDTM. Jazyk akceptovatelný NDTM. Změna časové a prostorové složitosti pří přechodu od NDTM k DTM.
Třída P (=PTIME) a třída NP (=NPTIME) a jejich robustnost vůči výpočetním modelům. Příklady NP problémů. Polynomiální redukovatelnost problémů (jazyků).A
5. NP-úplné problémy. Otevřená otázka, zda P=NP. Problém SAT a jeho náležení k třídě NP. Idea důkazu NP-úplnosti problému splnitelnosti booleovských formulí
(Cookova věta). A
6. Využití polynomiální redukovatelnosti k důkazu NP-úplnosti dalších problémů: 3CNF, k-vrcholové pokrytí, H-batoh.A
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7. Další třídy časové i prostorové složitosti a jejich vzájemné vztahy. Třídy PSPACE, EXPTIME, EXPSPACE. Idea rovnosti PSPACE=NPSPACE (Savitchova věta).
Příklady PSPACE-úplných problémů.A
8. Primitivně rekurzivní funkce. Částečné rekurzivní funkce. Konstrukce konkrétních funkcí.A
9. PL-vyčíslitelné funkce. Model RAM. Důkaz ekvivalence s Turingovými stroji. Věta o rekurzi.A
10. "Greedy" algoritmy. Minimální kostra grafu. Metoda "rozděl a panuj", algoritmus MergeSort jako jeho příklad. Odhad složitosti řešením rekurentních rovnic.
Strassenův algoritmus násobení dvou matic.A
11. Algoritmus nalezení nejlepšího pořadí násobení N matic. Algoritmy na grafech I: prohledávání do hloubky. Algoritmus nalezení Eulerova tahu.A
12. Algoritmy na grafech II: prohledávání do šířky. Dijkstrův algoritmus nalezení nejkratších cest. Algoritmus nalezení nejkratších cest v orientovaném grafu bez
kružnic.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C7 - Počítačová simulaceA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC8 - Didaktický test

Výsledky učení:
- hlubší znalost problematiky teorie vyčíslitelnosti a složitostiA
- dobrá znalost vlastností rozhodnutelných a nerozhodnutelných problémů, složitosti časové a prostorové, NPTIME vs. PTIMEA
- schopnost konstrukce Turingových strojů, výpočtu složitosti algoritmůA
- nejznámější NP-úplné problémy
- stanovení časové a prostorové složitosti algoritmů pro konkrétní algoritmyA
Konstrukce TS pro konkrétní úlohy
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HABIBALLA, H. Vyčíslitelnost a složitost, OU Ostrava, 2013.
• JANČAR, P. Teoretická informatika. VŠB Ostrava. 2010.
Rozšiřující literatura:

• S. BARRY COOPER. Computability Theory. Chapman & Hall/CRC, 2004. ISBN 978-1-58488-237-4.
Doporučená literatura:

• HROMKOVIC JURAJ. Theoretical Computer Science. Springer, 2004.
• ŠVEJDAR, V. Logika: neúplnost, složitost a nutnost. Academia Praha, 2002. ISBN 80-200-1005-X.
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KPD / 7PVOZ - 2018 : Využívání odborných zdrojů

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Využívání odborných zdrojů
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová) - student individuálně představí projekt své diplomové práce, její stručná teoretická východiska a klíčová
slova. Popíše, které databáze a další prostředky pro přípravu projektu využíval a jak konkrétně s nimi pracoval. A
A
IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.) - student se zapojuje do ústního hodnocení projektů diplomových prací, doporučuje jiná možná řešení či
změny v projektech diplomových prací, konstruktivně kritizuje.A
A
IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace) - student provede výtah vybraného článku publikovaného v zahraničním periodiku v anglickém
jazyce.A
A
IIB25 - Seminární práce / referát - student sestaví abstrakt diplomové práce, vyhledané definice základních pojmů a klíčová slova, přehled vyhledaných zdrojů, které k
tématu diplomové práce vyhledal, a osnovu odborného článku vycházejícího ze struktury práce.A
Garant předmětu Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (50%), Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy práce s odbornými zdroji. Student získává příležitost seznámit se s nástroji, které jsou využívány
vědeckými pracovníky při psaní vědeckého textu. Nabyté znalosti a dovednosti zúročí při psaní diplomové práce, pro jejíž zpracování využije na základě klíčových slov
provedenou rešerši a projekt publikačního výstupu.

Obsah:
1. Elektronické nástroje pro práci se zdroji, citace.A
Software pro podporu práce se zdroji (MS WORD, Mendeley), generování citací, citační normy. A
A
2. Rešerše jako podpora při práci se zdroji.A
Výběr vhodných klíčových slov v rámci pedagogické terminologie, zadávání rešerší, práce s rešeršními výstupy. Český pedagogický tezaurus. A
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A
3. Pedagogické encyklopedie a slovníky. A
Zpracování hesel a jejich citace. Vyhledávání v tištěných a online encyklopediích a slovnících (Pedagogická encyklopedie, Pedagogický slovník, International
Encyclopedia of Education, Oxford Research Encyclopedias, Oxford Dictionary of Education, A Brief Critical Dictionary of Education). A
A
4. Elektronické informační zdroje.A
Databáze (ERIC, ERIH, EDS-EBSCO, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, GOOGLE SCHOLAR). Publikace mezinárodních studií (OECD, Eurydice), zjištění ČŠI.A
A
5. Informace poskytované organizacemi a asociacemi sdružujícími pedagogy v ČR.A
Organizace zaměřené na výzkum v ČR (ČAPV, ČPdS), asociace sdružující pedagogické pracovníky a pracovníky s dětmi a mládeží, Pedagogická komora. Periodika a
sborníky z konferencí pořádaných těmito organizacemi. A
A
6. Mezinárodní organizace sdružující pedagogy a jimi vydávané publikace. A
Organizace orientované na výzkum a profesní rozvoj pedagogů (EERA, ILA, IARTEM apod.). Publikační výstupy těchto organizací. Konference a konferenční sborníky
(tištěné, elektronické).A
A
7. Sociální sítě jako nástroj vyhledávání odborných zdrojů.A
Práce se sítěmi Academia.edu a ResearchGate. Budování tematicky zaměřených sítí, vyhledávání zdrojů.A
A
8. Struktura vědecké publikace.A
Monografie, časopisecké články, příspěvky v konferenčních sbornících. Osnova článku a příspěvku. A
A
9. Výzkumné studie. A
Vzorové příklady výzkumných studií publikovaných v domácích a zahraničních časopisech. Překlady textů pro parafráze a citace. Diskuse výzkumných zjištění.A
A
10. Projekt publikačního výstupu.A
Tematicky zvolená klíčová slova. Rešerše. Abstrakt a anotace. Projekt výzkumu.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, umělecká

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
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- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- databází odborných publikací; A
- základních funkcí odborně zaměřených sociálních sítí; A
- vybraných organizací působících na poli pedagogiky; A
- struktury odborného textu.
- formulovat klíčová slova pro vyhledávání zdrojů v databázích; A
- provést rešerši; A
- využívat pro práci se zdroji vhodný software; A
- vyhledávat články v konferenčních sbornících; A
- pracovat s cizojazyčnými tištěnými i online publikacemi; A
- využívat pro základní orientaci v terminologii pedagogické encyklopedie a slovníky; A
- pracovat s výstupy plošných výzkumných šetření; A
- navazovat kontakty pro získávání zdrojů na vybraných profesně orientovaných sociálních sítích; A
- sestavit osnovu publikačního výstupu včetně abstraktu a anotace; A
- diskutovat výzkumná zjištění.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FINK, A. Conducting research literature reviews: from the internet to paper. (4. vyd.). Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
• MACHI, L. A., & MCEVOY, B. The literature review: six steps to success. Thousand Oaks: Corwin, 2012.
• PAPÍK, R. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011.
• TICHÁ, L., ET AL. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2009.
Rozšiřující literatura:

• BORENSTEIN, M., HEDGES, L. V., HIGGINS, J. P. T., & ROTHSTEIN, H. R. Introduction to metaanalysis. New York, NY: Wiley, 2009.
• GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
• MATOUŠOVÁ, M. Rešerše: úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI, 1988.
Doporučená literatura:

• BAUMEISTER, R. F. Writing a literature review. In M. J. Prinstein & M. D. Patterson (Eds.), The portable mentor: Expert guide to a successful career in psychology
(119-132; 2. vyd.). New York: Springer Science + Business Media, 2013.

• COOPER, H. M. Editorial. Psychological Bulletin, 129, 3-9. 2003.
• COOPER, H. M., HEDGES, L. V., & VALENTINE, J. C. The handbook of research synthesis and metaanalysis (2. vyd.). New York: Russell Sage Foundation, 2009.
• JESSON, J. K., MATHESON, L., & LACEY, F. M. Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques. London: SAGE Publications, 2011.
• PAPÍK, R. Rešeršní strategie a rešeršní služby I. Duha, 27(4). 2013.
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• PETTICREW, M., & ROBERTS, H. Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
• RANDOLPH, J. J. A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14, 1-13. 2009.
• ROJON, C., MCDOWALL, A., & SAUNDERS, M. N. K. On the experience of conducting a Systematic Review in Industrial, Work, and Organizational Psychology:

Yes, it is worthwhile. Journal of Personnel Psychology, 10(3), 133-138. 2011.
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KPD / 1ZAUC - 2018 : Začínající učitel

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Začínající učitel
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.) - Student se aktivně zapojuje do diskusí, prezentuje vlastní názor či zkušenost, reaguje na dotazy kladené
vyučujícím nebo ostatními studenty. Zapojuje se také do ostatních aktivit (nácvik vzorových situací, simulace, hry apod.).A
A
IC17 - Sebereflexe ústní - Student v průběhu seminářů propojuje nové informace se svou dosavadní zkušeností s pedagogickou praxí a reflektuje sám sebe v
pedagogických situacích.A
A
IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník - Na základě témat, kterým se věnují jednotlivé semináře, student průběžně zpracovává sebereflexe na základě vlastní
zkušenosti ať z pozice žáka, resp. studenta, či učitele.A
A
IIB16 - Esej / úvaha / polemika - Student napíše úvahu, v níž analyzuje své silné a slabé stránky, které pro něj budou v budoucí učitelské praxi důležité, a navrhne, jak
bude dále pracovat na svém profesně-osobnostním rozvoji.A
Garant předmětu Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na výuku obecné didaktiky. Je zaměřen na novou roli, kterou absolvent nástupem do zaměstnání získává. Student získává příležitost připravit se na
situace, které v prvních letech praxe velmi často vedou k profesnímu nárazu, a takto se připravit na realitu zaměstnání. Seznámí se také s povinnostmi třídního učitele
a s administrativou, kterou učitel vykonává.

Obsah:
1. Didaktická analýza učiva.A
Význam didaktické analýzy učiva pro přípravu učitele na vyučovací jednotku. Struktura didaktické analýzy učiva. Práce s učebnicí, využívání metodické příručky.
Formulace učebních úloh, motivační potenciál učebních úloh. A
A
2. Příprava a realizace výuky.A
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Výhody písemné přípravy pro učitele a její struktura, formální a obsahová stránka přípravy na vyučování. Formulace cílů vyučovací jednotky, jejich význam pro volbu
vyučovacích metod, organizačních forem a materiálně-didaktických prostředků, další faktory podílející se na výsledné podobě výuky a jejich zohlednění v přípravě
učitele. A
A
3. Autorita učitele a kázeň ve výuce.A
Autorita jako předpoklad úspěšné práce učitele, typy autority. Žáci se specifickými poruchami chování. Nekázeň ve vyučování. Příčiny vzniku nekázně. Postup učitele
při projevech nekázně. Prevence nekázně. A
A
4. Konfrontační situace mezi učitelem a žákem.A
Postupy řešení konfrontačních situací mezi učitelem a žákem ve výuce a mimo ni. Modelové situace. A
A
5. Motivace a aktivizace žáků ve výuce.A
Aktivizace žáků během vyučování, motivace vstupní a průběžná, incentivy. Práce s chybou. Pochvala a motivace. Osobnost učitele a jeho vystupování jako motivační
činitel.A
A
6. Práce s neprospívajícími žáky.A
Biologické, psychologické a sociální příčiny neprospěchu. Možnosti práce s neprospívajícími žáky. A
A
7. Vytváření a rozvíjení vztahů s rodiči.A
Předpoklady pro vytvoření a rozvíjení vztahů mezi učitelem a rodiči na základě vzájemného respektu a spolupráce. Efektivní komunikace s rodiči. Vedení třídních
schůzek. Vedení konzultací.A
A
8. Řešení problematických situací s rodiči.A
Role učitele ve vedení diskuse s rodiči. Komunikace s rodiči neprospívajících žáků. Postupy řešení konfrontačních situací.A
A
9. Hodnocení žáků.A
Postupy pro hodnocení žáků. Hodnocení jako motivace a zpětná vazba, objektivita hodnocení. Hodnotící činnosti při vyučování. Kritéria hodnocení a normativní
hodnocení. Sumativní a formativní hodnocení. Formulace slovního hodnocení. Objektivita v hodnocení. A
A
10. Učitel jako diagnostik.A
Diagnostická činnost učitele. Diagnostické nástroje a jejich využití v praxi. Práce s nálezy a zjištěními. Prognostika jako součást diagnostické činnosti učitele.A
A
11. Povinnosti a činnosti třídního učitele.A
Funkce třídního učitele. Učitel jako manažer, úředník, vzor, vychovatel, psycholog, náhradní rodič, přítel a poradce. Administrativní činnost v práci učitele. A
A
12. Sebereflexe v práci učitele.A
Potřebné dovednosti k realizaci kvalitní sebereflexe. Podněty pro sebereflexi. Metody a techniky sebereflexe. Vliv výsledků sebehodnocení na další plánování výuky.
Organizace času v práci učitele.A
A
13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků.A
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Plánování dalšího vzdělávání v návaznosti na sebereflexi. Typy kurzů a jejich poskytovatelé. Možnosti vyhledávání nabídek kurzů. Financování. Využití nových
dovedností a znalostí ve výuce. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- E3 - Metody inscenační a simulační

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- základů problematiky pedeutologie; A
- specifik práce a role začínajícího učitele; A
- povinností třídního učitele.
- provádět didaktickou analýzu učiva včetně formulace cílů výuky a učebních úloh; A
- s využitím znalostí z obecné didaktiky se efektivně připravovat na výuku; A
- realizovat činnosti spojené s prací třídního učitele; A
- udržovat kázeň ve výuce; A
- motivovat žáky ve výuce; A
- plánovat a hodnotit výstupy a efekty výuky; A
- řešit konfrontační situace mezi učitelem a žákem, resp. učitelem a rodiči; A
- provádět výukovou diagnostiku a pracovat s výstupy v rámci diagnostiky pedagogické; A
- provádět sebereflexi a plánovat vlastní profesně-osobnostní rozvoj.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DYTRTOVÁ, R. & KRHUTOVÁ, M. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009.
• HRABAL, V. & PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.
• PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004.
• SPILKOVÁ, V. A KOL. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004.
• VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK, 2007.
Rozšiřující literatura:

• HRABAL, V. & PAVELKOVÁ, I. Školní výkonová motivace žáků. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011.
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• PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc: UP, 2006.
• TROJAN, V. Ředitel současné školy. Praha: Raabe, 2016.
• VALIŠOVÁ, A. & KASÍKOVÁ, H. A KOL. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.
• VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-73158-082-4.
Doporučená literatura:

• AUGER, M. T., BOUCHARLAT, CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál, 2005.
• BENDL, S. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004.
• EVROPSKÁ KOMISE/EACEA/EURYDICE. Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy. Zpráva Eurydice. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie,

2015.
• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012.
• KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
• NAVRÁTIL, S. & MATTIOLI, J. Školní konflikty: jak jim předcházet? Jak je řešit?. Brno: Paido, 2005.
• PETTY, G. Moderní vyučování. (6. vyd.). Praha: Portál, 2013.
• PODLAHOVÁ, L. Ze studenta učitelem. Olomouc: UP, 2002.
• PRŮCHA, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002.
• ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU, 1995.
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KRO / 3ATVF - 2018 : Aktuální tendence ve výuce francouzštiny

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktuální tendence ve výuce francouzštiny
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Od studentů se vyžaduje 80% docházka na seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů a dvě krátké prezentace ve výuce vztahující se k obsahu učiva. A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět si klade za cíl prohloubit dosavadní znalosti studentů o didaktice cizího jazyka. Seminář je zaměřen na metodologii praktické výuky konkrétních jevů v souladu
s moderními didaktickými trendy.

Obsah:
1. Úvod do studia předmětu.A
2. Výuka výslovnosti.A
3. Výuka minulých časů ve světle nejnovějších postupů. A
4. Subjunktiv jako největší záludnost pro české studenty francouzštiny. A
5. Francouzský pravopis a jeho úskalí ve výuce.A
6. Výuka odborné francouzštiny na SŠ.A
7. Výuka reálií.A
8. Jazykové hry, pozitiva a negativa jejich použití ve výuce.A
9. Literatura, divadlo, hudba a kultura ve výuce.A
10. Moderní technologie ve výuce francouzštiny.A
11. Tvorba didaktických materiálů. A
12. Sociolingvistická a pragmalingvistická kompetence ve výuce.A
13. Ostatní aktivity ve výuce.A

Vyučovací metody:
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- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Absolvováním předmětu si student upevní dosud získané oborové a didaktické znalosti a rozšíří si kompetence k vyučování vybraných komplikovaných jevů v souladu s
moderními didaktickými trendy.A
Absolvováním předmětu si student posílí dovednost vyučovat vybrané komplikované jevy ve francouzském jazyce v souladu s moderními didaktickými trendy. Prohloubí
si dovednosti v oblasti tvorby didaktických materiálů a využívání moderních technologií ve výuce francouzštiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• SMIČEKOVÁ, J., DEDKOVÁ, I., PAVLÍNKOVÁ, M. Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro
začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-722-9.

• TAGLIANTE, C. La classe de langue. Paris, 2006. ISBN 978-209-033068-7.
• TAGLIANTE, C. L´évaluation et le Cadre européen commun. Paris, 2005. ISBN 978-2-09-033119-6.
Doporučená literatura:

• ABRY, D., VELDEMAN-ABRY, J. La phonétique. Paris, 2007.
• CARRAS, C., ET AL. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris, 2007.
• HAYDÉE, S. Le jeu en classe de langue. Paris, 2008. ISBN 978-2-09-035349-5.
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KRS / 3ATVS - 2018 : Aktuální tendence ve výuce španělštiny

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktuální tendence ve výuce španělštiny
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Požaduje se 80% docházka na seminářích a průběžné plnění zadaných úkolů. Zápočet je udělen na základě prezentace vlastního didaktického materiálu. A
A
Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt Erasmus platí tytéž požadavky. A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 30% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (30%), Lic. Begoňa García Ferreira (35%), Mgr. Monika Kuchnová (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět si klade za cíl prohloubit dosavadní znalosti studentů o didaktice cizího jazyka. Cvičení jsou zaměřena na metodologii praktické výuky konkrétních jevů v
souladu s moderními didaktickými trendy.

Obsah:
1. Úvod do studia předmětuA
2. Výuka výslovnostiA
3. Výuka minulých časů ve světle nejnovějších postupů A
4. Rozkaz a jeho úskalí ve výuceA
5. Subjuntiv jako největší záludnost pro české studenty španělštiny A
6. Výuka reálií. A
7. Jazykové hry, pozitiva a negativa jejich použítí ve výuceA
8. Hudba, divadlo a kultura ve výuceA
9. Moderní technologie ve výuce španělštiny IA
10. Moderní technologie ve výuce španělštiny IIA
11. Tvorba didaktických materiálů A
12. Sociolingvistická kompetence ve výuceA
13. Ostatní aktivity ve výuce A
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Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
- zná internetové zdroje sloužící pro tvorbu vlastního didaktického materiálu A
- definuje problematické jevy ve výuce španělského jazykaA
- prokazuje znalost kompetencí dle RVP
- je schopen vytvořit vlastní didaktický materiál A
- posoudí efektivitu jednotlivých aktivit a didaktických materiálů A
- umí komplexně vysvětlit didaktické postupy při výuce španělského jazyka
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• INSTITUTO CERVANTES. Plan curricular del Instituto Cervantes. Madrid, Instituto Cervantes. Madrid, 1994.
Doporučená literatura:

• AIXALÁ, E., ÁLVAREZ, G., ANFRUNS, M., COMES, C., GONZÁLEZ, C. Clase de Cine. Barcelona-Madrid: Difusión, 2009. ISBN 9788484435969.
• ROLDÁN MELGOSA, REYES, TARANCÓN ÁLVARO, BEATRIZ. !Exprésate! - Actividades de expresión oral para los niveles B1, B2 y C1 de la clase de ELE.

Madrid: SGEL, 2010. ISBN 9788497785938.
• SÁNCHEZ LOBATO, J. - GARGALLO, I. Vademécum para la formación de profesores. Ensenar espanol como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid, 2004.
• cvc.cervantes.es
• TodoEle
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KGE / 3USGR - 2018 : Česko-německé jazykové srovnání ve výuce

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Česko-německé jazykové srovnání ve výuce
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast na semináři (docházka 80%)A
- studium odborné literaturyA
- příprava a prezentace referátu A
- plnění průběžně zadávaných úkolůA
- závěrečná písemná zkouška (úspěšnost min. 70%)A
Tematické okruhy zkoušky odpovídají obsahu předmětu
Garant předmětu prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci semináře se studenti seznámí se základními pojmy kontrastivní lingvistiky a aplikují teoretické premisy při srovnávání konkrétních jevů jednotlivých
jazykových rovin v němčině a češtině. Hlavní důraz je položen na srovnání německého a českého gramatického systému a působení jazykové interference.

Obsah:
1. - 2. Kontrast a kontakt v jazyce. Transfer a interferenceA
Vliv česko-německého jazykového kontaktu na N a ČA
3. - 4. Srovnání vybraných jevů z oblasti morfologie: slovesoA
5. - 6. Srovnání vybraných jevů z oblasti morfologie: podstatné jméno a další slovní druhyA
7. - 8. Srovnání vybraných jevů z oblasti větné stavby a slovní zásobyA
9. - 10. Srovnání vybraných jevů z oblasti slovní zásobyA
11. - 12. Srovnání vybraných jevů z oblasti pragmaticko-komunikativníA
13. Rozbor chyb (působení interference) A

Vyučovací metody:
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- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student získá přehled o základní terminologii srovnávací jazykovědy a interferenčních jevech, které se projevují při osvojování si němčiny jako cizího jazyka ve všech
jazykových rovinách.
Na základě srovnání s mateřským jazykem student zlepší svou jazykovou kompetenci v němčině a je schopen eliminovat chyby způsobené jazykovou interferencí.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ŠTÍCHA, F. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia, 2015.
• VAŇKOVÁ, L. Česko-německá kontaktová a kontrastivní lingvistika (stud. opora-reader). 2013.
Rozšiřující literatura:

• RINAS, K. Vorsicht. Fehler. Plzeň: Fraus, 2003.
• SZEMERÉNYI, O. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990.
Doporučená literatura:

• ŠIMEČKOVÁ. A. / ŠEMELÍK, M. Bibliograhie zum deutsch-tschechischen Sprachverleich. Praha: Karolinum, 2017.
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KPF / 3CPLV - 2018 : Česko-polské literární vztahy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Česko-polské literární vztahy
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K získání zápočtu se požaduje aktivní účast na seminářích v rozsahu 75 %, vypracování a přednesení referátu na zadané téma.
Garant předmětu Mgr. Michal Przywara, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu KPF/3CPLV je seznámit posluchače se styčnými momenty ve vývoji polské a české literatury, a taktéž zdůraznit vývojové etapy poznamenané úzkými
uměleckými kontakty. Zdůrazňují se především období středověku, romantismu, modernismu, období poválečné a současné nejnovější literatury.

Obsah:
1. Średniowieczne czesko-polskie kontakty kulturalne.A
2. Bogurodzica - wpływy czeskie.A
3. Literatura i język okresu średniowiecza - oddziaływanie języka czeskiego i kultury.A
4. Charakterystyka wzajemnych stosunków literackich w XVI-XIX wieku.A
5. Romantyzm polski i jego wpływy na życie literackie Czech.A
6. Echa polskiego romantyzmu w Czechach.A
7. Wzajemne kontakty na polu teatralnym.A
8. Okres modernizmu - kontakty literackie.A
9. Tłumaczenia literatury polskiej.A
10. Czescy polonofile i ich znaczenie w związkach czesko-polskich.A
11. Czeska polonistyka literacka.A
12. Marian Szyjkowski - jego znaczenie w kontaktach literackich.A
13. Czesko-polskie kontakty kulturowe w XX i XXI wieku.

Vyučovací metody:
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- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Student se seznámí s důležitými momenty ve vývoji polské a česlé literatury.
Student bude mít přehled o vývojových etapách týkající se česko-polských uměleckých a kulturních kontaktů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BALUCH, J. Czeska literatura w Polsce (XX w.). In Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka. Wrocław, 1996.
• BALUCH, J. Czesko-polskie związki literackie (XIX w.). In Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. A. Kowalczykowa. Warszawa, 1996.
• KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, K. Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka. Warszawa, 2003.
• KROH, A. O Szwejku i o nas. Warszawa, 2002.
• MAGNUSZEWSKI, J. Czesko-polskie związki literackie. In Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. I. Warszawa, 1984.
• POHLEIOVÁ, M. Česko-polské literární vztahy: Výběrová bibliografie prací z let 1945-1979. Praha, 1980.
• POSLEDNÍ, P. Měřítka souvislostí. Česká a polská literární kultura po roce 1945. Praha, 2000.
• SERWATKA, T. Orzeł i lew. Tysiąc lat wspólnej historii Czechów i Polaków. Nowa Ruda, 2001.
• SIEKIERSKI, S. Czytania Polaków w XX wieku. Warszawa, 2000.
• ŠTĚPÁN, L. Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury I. Brno, 2005.
• LITERATURA POLSKA W PERSPEKTYWIE ŚWIATOWEJ. Warszawa, 1963.
• POLSKIE BADANIA BOHEMISTYCZNE I CZESKIE BADANIA POLONISTYCZNE W OSTATNIM TRZYDZIESTOLECIU. Praha, 1955.
• SŁOWNIK BADACZY LITERATURY POLSKIEJ. Łódź, 2002.
• STOSUNKI LITERACKIE POLSKO-CZESKIE I POLSKO-SŁOWACKIE 1890-1939. Wrocław, 1978.
• Z ČESKO-POLSKÝCH JAZYKOVÝCH A LITERÁRNÍCH STYKŮ. Praha, 1988.
• Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝCH VZTAHŮ. Praha, 1963.
Doporučená literatura:

• KOLEKTYW AUTORÓW. Trans-fuzje. Spotkanie polskiej i czeskiej kultury w XX i XXI wieku. Bielsko-Biała, 2016. ISBN 9788394677206.
• ZIĘBY-DECYK W., DUBISZA S. Teksty staropolskie - analizy i interpretacje. Warszawa, 2003. ISBN 8323500924.
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KDU / 7DAR1 - 2018 : Dějiny architektury 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny architektury 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
a) Forma: písemnáA
b) Požadavky na studenta: aktivita ve výuce, písemná zkouška ověřující faktické znalosti látky a dovednost získaných znalostí využít při samostatné interpretaciA
Hodnotící kritéria:A
A
0-50 neuspělA
Student nebyl ve výuce dostatečně aktivní, student v závěrečném testu neprokázal nutné faktické znalosti a interpretační dovednosti.A
A
51-60 E (3-)A
61-70 D (3+, 3)A
71-80 C (2-)A
81-90 B (2+, 2)A
91-100 A (1)A
A
Student úspěšně splnil všechny požadavky; body budou uděleny podle následujících kritérií:A
věcný a kritický přístup (5%);A
osobní zaujetí a tvůrčí vklad (20%);A
jazyková kultivovanost (5%);A
úspěšnost v písemném testu, který prověřuje věcné znalosti a interpretační dovednosti (70%).A
Garant předmětu PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Jiří Jung, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cyklus zaměřený na postižení vývoje evropské architektury od antiky do konce 16. století. V jednotlivých přednáškách se studenti seznámí se základní charakteristikou
stavebních slohů, postižením jejich stylového vývoje, včetně regionálních specifik. Výklad se zaměří na protagonisty a klíčová architektonická díla jednotlivých epoch.
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Poměrná část přednášek bude věnovaná vývoji architektury v českých zemích, a to v mezinárodním kontextu. Hlavní důraz bude kladen na proměnu a vývoj sakrálního
prostoru křesťanského chrámu a rezidenční palácové architektury. Studenti získají představu o transformaci výrazových prostředků architektury, o vývoji řešení
konstrukčních problémů a používání stavebních materiálů; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci stavebních památek z tohoto
období, dokážou je slohově zařadit, přibližně datovat a zhodnotit jejich kvalitu.A

Obsah:
1. Architektura starověkého ŘeckaA
2. Architektura starověkého ŘímaA
3. Starokřesťanská architekturaA
4. Evropská románská architekturaA
5. Česká románská architekturaA
6. Francouzská katedrální gotika A
7. Regionální podoby evropské gotikyA
8. Česká gotická architektura 13. stoletíA
9. Česká gotická architektura 14. a 15. stoletíA
10. Italská renesanční architektura 15. stoletíA
11. Italská renesanční architektura 16. stoletíA
12. Česká renensanční architekturaA
13. Zámecká architektura české renesance

Vyučovací metody:
- A1 - Přednáška

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- základní periodizace, slohové charakteristiky a základní orientaceA
- vývoje konstrukčních principůA
- odborné terminologieA
- kulturních souvislostí mezi uměleckými centry a periferiíA
- rozpozná vliv starověké architektury na podobu architektury v dalších staletích
Student dokáže:A
- stylově zařadit a přibližně datovat stavební památkyA
- charakterizovat stavební slohy jednotlivých epochA
- porovnat a specifikovat svébytné znaky jednotlivých regionálních školA
- při interpretaci konkrétních architektonických děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaciA
- identifikovat ikonická výtvarná díla signifikantní pro jednotlivé epochy a slohyA
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- rozpoznat a zhodnotit kvalitu architekturyA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOCH, W. Evropská architektura,. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998.
• PECHAR, J. - STAŇKOVÁ, J. Tisíciletý vývoj architektury. Praha: SNTL, 1971. ISBN 80-03-00073-4.
• RAEBURN, M. A KOL. Dějiny architektury. Praha, 1993.
• STAŇKOVÁ, J. - SEDLÁKOVÁ, R. Architektura v proměnách tisíciletí. Praha, 2005. ISBN 80-86817-10-5.
• SYROVÝ, B. A KOL. Architektura - svědectví dob. Praha: SNTL, 1987.
Rozšiřující literatura:

• KRČÁLOVÁ, J. Centrální stavby české renesance. Praha: Academia, 1976.
• KRČÁLOVÁ, J. Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě. Praha: Academia, 1986.
• MERHAUTOVÁ, A.; TŘEŠTÍK, D. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha : Odeon, 1984.
• TOMAN, R. (ED.). Gotika. Architektura - sochařství - malířství. Praha: Slovart, 2000. ISBN 80-7209-248-0.
• TOMAN, R. (ED.). Románské umění. Architektura - sochařství - malířství. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-765-2.
Doporučená literatura:

• DVORSKÝ, J. (ED.). Dějiny českého výtvarného umění II/1. Praha: Academia, 1989. ISBN 80-200-0069-0.
• CHADRABA, R. (ED.). Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Praha, 1984. ISBN 21-060-84.
• KIDSON, P. Románské a gotické umění. Praha: Artia, 1973. ISBN 37-006-73 09 2-08.
• LASSUS, J. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha, 1971. ISBN 37-019-71 09.
• STRONG, D.E. Antické umění. Artia, 1970. ISBN 37-022-70.
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KHI / 3DKDS - 2018 : Dějiny každodenosti 19. a 20. st.

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny každodenosti 19. a 20. st.
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělen na základě:A
1. prokázání znalostí z odborné literatury a přednášekA
2. intenzivní práce v semináři (příprava a odevzdání didaktického materiálu k zadanému tématu z dějin každodennosti, zpracování a prezentace odborného referátu)A
3. odevzdání posteru na dané témá z problematiky dějin každodennosti
Garant předmětu doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz seznámení studenty programu učitelství pro střední školy s klíčovými tématy z dějin každodennosti 19. a 20. století. Problematika proměny všedního dne v
minulosti patří k významným tématům z oblasti historie, která učitelé uplatňují v pedagogické praxi. Na modernizačním procesu 19. století lze velmi dobře postihnout
proměny tradiční společnosti (vzory chování, jednání, každodennost) v společnost v moderní.

Obsah:
Teoretický blok:A
- Hledání nových úhlů pohledu na dějinyA
- Zrod dějin každodennosti: dějiny "zdola" - dějiny všedního dneA
- Proměna pramenné základnyA
- Paměťové instituce a jejich využívání jejich fondů v edukaciA
A
Každé z témat bude zasazeno do kontextu procesu modernizace. Uvedeno bude stavem v první polovině 19. století a přes klíčové mezníky modernizačního procesu
dlouhého 19. století bude zakončeno v současnosti. Studenti budou aktivně zapojeni do práce v semináři, který by je měl připravit v dané oblasti na prezentování témat
v budoucí pedagogické činnosti, a to zejména přípravou didaktických materiálů a posteru.A
A
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Tematický blok přednášek a seminářůA
1) Role a funkce vzdělání v dlouhém 19. století - každodennosti studentů a formování inteligence.A
2) Jedinec, rodina, společnostA
3) My a naši chudí - zrození sociální péčeA
4) Krajina a životní prostředí, turistika a cestováníA
5) Proměny světa práceA
6) Slavnosti: proměny festivit (církevní, občanské společnosti, totalitárních režimů) A
7) Nemoc a zdraví: zrození moderní veřejné zdravotní péčeA
8) Tělo, duše, sportA
9) Role etnické identity v každodenním životě jedince multietnické společnosti českých zemí 19. a 20. století. Jak dané téma prezentovat ve výuce na středních školách v
kontextu celospolečenského vývoje s důrazem kladeným na regionálních aspekt. Využití lokálních pramenů ve výuce: tisk, paměti, letáky. A
10) Zrození konzumní společnosti: obchodní domy chrámy konzumu, reklama dobývá veřejný prostor.A
11) Člověk v Ostravě/Opavě v 19. a 20. století. Proměny života městské společnosti a možnosti jejich interpretace ve výuce na středních školách.A
12) Zlatý věk spolkové činnosti: "Svůj k svému". Limity spolčování v éře totalitárních režimů. Spolkové činnost na počátku 21. století. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIB23 - Poster

Výsledky učení:
Umí definovat základní témata z dějin každodennosti 19. a 20. století.A
Zná vývoj oboru dějiny každodennosti a aktuální témata.
Orientuje se v odborné literatuře k problematice a umí z ní připravit lekci na dané téma a ví, ze kterých paměťových institucích doplnit téma o regionální kontext. A
Umí pracovat s prameny k dějinám každodennosti.A
Umí připravit didaktický materiál na vybrané téma z dějin každodennosti 19. a 20. století.A
Umí připravit přednášku na vybrané téma z dějin každodennosti. A
Umí zpracovat poster k vybrané problematice z dějin každodennosti a využít ho ve vzdělávacím procesu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ENGLOVÁ, JANA. Život v 19. století: sbírka dokumentačních materiálů. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. ISBN
80-7044-432-0.
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• FASORA, LUKÁŠ - HANUŠ, JIŘÍ - MALÍŘ, JIŘÍ (ED.). Člověk na Moravě v 19. století. Brno: CDK, 2004.
• HLAVAČKA, M. - CIBULKA, P. - POKORNÝ, J. - FEJTOVÁ, O. - BEK, P.:. Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939: ideje, legislativa,

instituce. Praha: Historický ústav, 2015.
• HLAVAČKA, MILAN A CIBULKA, PAVEL. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní

strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav, 2013. ISBN 978-80-7286-225-2.
• HLAVAČKA, MILAN, BOLOM, SIXTUS A ŠIMON, PATRIK. V zákopech mysli: život, víra a umění na prahu velké války. Praha: Historický ústav, 2014. ISBN

978-80-7286-233-7.
• LENDEROVÁ, M., JIRÁNEK, T., MACKOVÁ, M.:. Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha, 2010.
• MYŠKA, MILAN - ZÁŘICKÝ, ALEŠ (ED.). Člověk v Ostravě v XIX. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007.
• POKLUDOVÁ A. Život na Ostravsku na konci 19. století. (Pracovní sešit). Ostrava, 2004.
• POKLUDOVÁ, A. Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. Opava : Slezské zemské muzeum, 2008. ISBN 978-80-86224-67-1.
Doporučená literatura:

• BŮŽEK, V. (ED.):. Opera historica 1. Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice, 1991.
• BŮŽEK, V. (EDD.). Opera historica 4. Příspěvky ke každodenní kultuře novověku. České Budějovice, 1995.
• FASORA, L.:. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury,

2010.
• FASORA, L. - HANUŠ, J. - MALÍŘ, J. - NEČASOVÁ, D. (EDS.):. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno, 2011.
• FASORA, L. - HANUŠ, J. - MALÍŘ, J. (EDS.). Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene (Oregon),

2011.
• FASORA, L. - HANUŠ, J. - MALÍŘ, J. (EDS.):. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
• FEJTOVÁ, OLGA, ED. ET AL. Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars

Publishing, 2017. ISBN 978-1-4438-9871-3.
• HANULÍK, V. - LENDEROVÁ, M. - TINKOVÁ, D. Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19.

století. Praha, 2015.
• HLAVAČKA, M.:. Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, 1990.
• HLAVAČKA, MILAN A KOL.:. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Díl I, II. Praha, 2014.
• KOSSL,J.ŠTUMBAUER,J.,WAIC,M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 2004.
• LENDEROVÁ, M.(ED.):. Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. Díl 2. UP, Pardubice, 2005.
• MACHAČOVÁ, JANA - MATĚJČEK, JIŘÍ. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Opava: Slezské zemské muzeum, 2002.
• MITÁČEK, JIŘÍ, ED. A ČOUPEK, LUKÁŠ. Moravská města na prahu moderní doby: každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století. Brno:

Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-400-1.
• SMITH, V. Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1885-4.
• TINKOVÁ, D. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícené Evropě. Praha, 2010.
• WAIC, M., KÖSSL, J. Český tramping 1918-1945. Praha: Práh, 1992. ISBN 80-900836-7-9.
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KHI / 3DMD2 - 2018 : Dějiny materiální a duchovní kultury 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dějiny materiální a duchovní kultury 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Znalost základní literatury a schopnost představení dvou prací z doporučené literatury. Intenzivní práce v seminářích, příprava referátů, (omluveny mohou být pouze tři
absence). Zpracování seminárních úkolů a prací.
Garant předmětu doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 50% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (50%), doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (50%)
Vede seminář : Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (50%), doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsahem kurzu je seznámení studentů s klíčovými tématy duchovní a materiální kultury českých zemí od osvícenství do současnosti v kontextu evropského vývoje
společnosti.

Obsah:
Tematické přednášky:A
Bůh a jeho svět (Bůh jako klíč k barokní zbožnosti i osvícenému rozumu)A
Přirozené právo Huga Grootia a jezuita René Descartes, jansenismus vers. josefinismusA
Co je osvícenství? (Immanuel Kant pohled současníka a spolutvůrce)A
Dohlížet a trestat! (Michel Foucault disciplinace jako zásadní projev osvícenství)A
Vybrané problémy z dějin civilizace Západu 19. a 20. století: A
- Idea národa v evropské společnosti. Zrod občanské společnosti. Liberalismus.A
- Kapitalismus. Socialismus. Od Welfare capitalism k sociálnímu státu blahobytu.A
- Křesťanskosociální hnutí, proces sekularizace, Sacrum et profanum.A
- Moderní evoluční syntéza, "ve stínech zítřka" - zneužitá věda. A
- Hranice a zóny soukromí: soukromý život a jeho prostor, soukromé normy a veřejný život. A
Agrární kultura. Proměny materiální kultury českého venkova devatenáctého a dvacátého století. Sociokulturní proměny vesnice na prahu 21. století.A
Město v kultuře 19.-20. století. Vybrané problémy materiální kultury městské společnosti devatenáctého a dvacátého století.A
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Veřejné mínění a propaganda jako výrazné fenomény moderní doby. Svoboda projevu/cenzura. Tisk, rozhlas, televize, internet jako faktory vytváření veřejného míněníA
A
Témata seminářů:A
Architektonické slohy 17. a 18. století (baroko, klasicismus, rokoko, empír), biedermeier a návrat baroka v první pol. 19. stol.A
Vzdělanost v baroku a osvícenství (jezuitská gymnázia, univerzity, vysokoškolské reformy, technické školství, kavalírské cesty, jazykové vybavení, osobnost J. A.
Komenského, osvícenské reformy školství)A
Tradiční společnost na vesnici a ve městech (soc. skladba, rodina a domácnost, každodennost, slavnosti a svátky)A
Věk rozumu zednářství, osvícenská změna společenské mentalité, disciplinace, náboženská tolerance, sekularizaceA
Preromantismus a romantismus (objevení lidu a lidové kultury, národní hnutí, muzea, divadla atd., vliv na architekturu)A
Kulturní projevy v české literatuře 19. století každodennost, mentalita, umění, zachycení mizejícího světaA
Archaické jevy tradiční materiální kultury. Povědomí tradic v současné kultuře. A
Komunikace a izolace v české kultuře 19. a 20. století. A
Člověk a společnost 19. a 20. století tváří v tvář katastrofám: nejen válečná léta.A
Tradiční řád života před kolektivizací vesnice. Zvyky spojené s obydlím a hospodářskými a stavbami. Zemědělská družstva a jejich dopad na proměnu materiální
kultury venkova.A
Dělnické obydlí. Kolektivní bydlení. Sídliště: nové formy bydlení.A
Člověk a stroj v kultuře českých zemí 19.-20. století. Průmysl a technika v novodobé kultuře.A
"Návraty", nové, cizí a jiné v duchovní a materiální kultuře počátku 21. století.A

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B1 - DiskuseA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- Ústní zkouškaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Absolvent se bude orientovat v problematice vývoje materiální a duchovní kultury od období osvícenství až do 20. století. Bude znát základní literaturu i odbornou
terminologii.
Umí prezentovat hlavní myšlenkové a ideologické proudy doby. Umí pojednat o proměně materiální kultury od osvícentství do současnosti.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ASH, MITCHELL G., ED. A SURMAN, JAN JAKUB, ED. The nationalization of scientific knowledge in the Habsburg Empire, 1848-1918. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2012. ISBN 978-0-230-28987-1.
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• FASORA, L. - HANUŠ, J. - MALÍŘ, J. (EDS.):. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
• HLAVAČKA, M. - CIBULKA, P. - POKORNÝ, J. - FEJTOVÁ, O. - BEK, P.:. Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939: ideje, legislativa,

instituce. Praha: Historický ústav, 2015.
• KLADIWA, P. ? POKLUDOVÁ, A. Hans Kudlich (1823-1917). Cesta života a mýtu. Ostrava, 2012.
• KOCKA, JÜRGEN. Capitalism: a short history. Princeton: Princeton University Press, 2016. ISBN 978-0-691-16522-6.
• LOEWENSTEIN, BEDŘICH. Občanská společnost a její krize: eseje historické a filosofické. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN

978-80-7325-377-6.
• LOEWENSTEIN, BEDŘICH. Víra v pokrok: dějiny jedné evropské ideje. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-303-2.
Rozšiřující literatura:

• FROLEC, V. Výroční obyčeje. Brno, 1995.
Doporučená literatura:

• &. Čelovský, Bořivoj, Emigranti. Ostrava 1998.A
Dvě desetiletí před listopadem. Praha 1993.A
Hájek, Miloš a kol., Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v našich dějinách. Praha1990.A
Hejl, Vilém, Zpráva o organizovaném násilí. Praha 1990.A
Kaplan, Karel Československo v letech 1945-1948, 1948-1953, 1953-1966, 1967-1969. Praha 1991.A
Otáhal, Milan, Opozice, moc, společnost 1969/1989. Praha 1994.A
&, &.

• ARIES, PHILIPPE (ED.). Geschichte des privaten Lebens 1-5. Augsburg: Bechtermünz, 2000.
• COHEN, G.B. Němci v Praze 1861-1914. Praha, 2000.
• CONZE, WERNER - KOCKA, JÜRGEN (ED.). Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil I. Bildungssystem und Professionalisierung in internationalen

Vergleichen. Stuttgart: Klett-Cotta, 1985.
• DEGELE, NINA A DRIES, CHRISTIAN. Modernisierungstheorie: eine Einführung. München: Wilhelm Fink, 2005. ISBN 3-7705-4096-4.
• DOLEŽAL, J. Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. Praha, 1996.
• ED. J. KOCKA:. Sozialgeschichte im internationalen Überblick. Ergebnisse und Tendenzen der Forschung. Darmstadt, 1989.
• FASORA, L.:. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury,

2010.
• FASORA, L. - HANUŠ, J. - MALÍŘ, J. (EDS.). Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene (Oregon),

2011.
• FEJTOVÁ, OLGA, ED. ET AL. Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars

Publishing, 2017. ISBN 978-1-4438-9871-3.
• FURET, F. Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad 2001.
• HLAVAČKA, M.:. Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, 1990.
• HLAVAČKA, MILAN A CIBULKA, PAVEL. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní

strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav, 2013. ISBN 978-80-7286-225-2.
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• HORSKÁ, P. A KOL. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990.
• HORSKÁ, P-MAUR, E.- MUSIL, J. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha, 2002.
• HORSKÁ-VRBOVÁ, P. Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost. Příspěvek ke studiu formování tzv. průmyslové společnosti. praha, 1970.
• HROCH, M. Národy nejsou jen dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha, 2009.
• HROCH, M. ED. Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON, 2003.
• IM HOF, U.:. Evropa a osvícenství. Praha, 2001.
• JEMELKA, M. Padesát let polského studia bydlení a života v dělnických sídlištích hornoslezské průmyslové aglomerace. 2007.
• JEMELKA, MARTIN. Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava: Repronis, 2009.
• JUDSON, P. M.:. Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006.
• JUDSON, PIETER M. Exclusive Revolutionaries. Liberal Politics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire 1848?1914. Ann Arbor, 1996.
• KALISTA, Z. České baroko. Studie - texty - poznámky. Praha: ELK, 1941.
• KELLER, J. Teorie modernizace. Praha: SLON, 2007.
• KLIMEŠ, I., WIENDL, J. (EDS.):. Kultura a totalita. I. Národ, II. Válka, III. Revoluce, IV. Každodennost. Praha (2013-2016), 2013.
• KOCKA, JÜRGEN. Arbeiten an der Geschichte: gesellschaftlicher Wandel im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. ISBN

978-3-525-37021-6.
• KOCKA, JÜRGEN. Arbeiterleben und Arbeiterkultur: die Entstehung einer sozialen Klasse. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 2015. ISBN 978-3-8012-5040-9.
• KOLÁŘ, PAVEL ? PULLMANN, MICHAL:. Co byla normalizace. Studie o pozdním socialismu. Praha, 2014.
• LENDEROVÁ, M. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století. Praha, 1999.
• LENDEROVÁ, M., JIRÁNEK, T., MACKOVÁ, M.:. Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha, 2010.
• LOEWENSTEIN, B. W. My a ti druzí. Brno: Doplněk, 1997.
• LOEWENSTEIN, BEDŘICH. Civilizace a fašismus: studie z let 1969-1971. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. ISBN 80-7285-022-9.
• LOEWENSTEIN, BEDŘICH. Der Fortschrittsglaube: Geschichte einer europäischen Idee. Gottingen: V&R unipress, 2009. ISBN 978-3-89971-521-7.
• LOEWENSTEIN, BEDŘICH A KOL. Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav, 2017. ISBN 978-80-7286-306-8.
• MAREK, J. Česká moderní kultura. Praha 1998
• MAREK, PAVEL. Český katolicismus 1890-1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20.století. Olomouc, 2003. ISBN 80-86200-76-0.
• NEUMANN, S. K. Dějiny ženy. Praha, 1999.
• NIKLÍČEK, L. Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví. Praha, 1979.
• NOVÁK, P. A KOL. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Praha, 2007.
• OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Praha, 1999.
• OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Historická geneze sportu. Praha : Olympia, 1979.
• OSTERHAMMEL, JÜRGEN. The transformation of the world: a global history of the nineteenth century. Princeton: Princeton University Press, 2014. ISBN

978-0-691-16980-4.
• PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury. II/1,2. Praha: Karolinum 1995, 1997, 1995.
• PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury I/1,2. Praha: SPN, 1985.
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• PETRÁŇ, J - PETRÁŇOVÁ, L. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, 2000.
• POKLUDOVÁ, A. Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. Opava : Slezské zemské muzeum, 2008. ISBN 978-80-86224-67-1.
• SOUKUPOVÁ, BLANKA:. Židé v českých zemích po šoa: identita poraněné paměti. Bratislava. 1. vydání, 2016. ISBN 978-80-8114-842-2.
• SULLEROTOVÁ, E. Krize rodiny. Praha, 1998.
• UCHALOVÁ, E. Česká móda 1918-1938. Elegance první republiky. Praha, 1996.
• UCHALOVÁ, E. A KOL.:. Česká móda pro salon a promenádu 1780-1870. Praha, 1999.
• VANĚK, M. (ED.):. Mocní ? A bezmocní ? politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha, 2006.
• VOŠÁHLÍKOVÁ, P. Jak se žilo za časů Františkaq Josefa I. Praha, 1996.
• ZÍTEK, O. Lidé a móda. Praha, 1962.
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KAA / 3DID2 - 2018 : Didaktika anglického jazyka 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika anglického jazyka 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je vyučován v anglickém jazyce a zakončen zkouškou, u které student předloží písemně zpracovanou analýzu učebnice anglického jazyka pro střední školy dle
vlastního výběru (jazyk práce: anglický, rozsah: 600 - 700 slov). Na přednáškách a seminářích je vyžadována 80 % účast, studenti si adekvátně připraví všechny dílčí
výstupy, zadané průběžně během semestru. Hranice úspěšného složení zkoušky je 75%.
Garant předmětu Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na předchozí didaktický seminář. Jeho cílem je získání a rozšíření znalostí z oblasti procesu výuky a osvojování si cizího jazyka. Studenti získají
přehled o psycholingvistických teoriích, historických vyučovacích metodách a jejich dopadu na moderní vyučovací metody. Důraz bude kladen na výuku efektivního
rozvoje lingvistických a komunikativních kompetencí, na motivačně-edukační zásady, dále bude stěžejní pojetí konstruktivismu jako moderního paradigmatu
vzdělávání, bude představen model TPACK a způsob využití moderních technologií ve výuce. V rámci tématu týkajícího se učebních pomůcek se student seznámí s
tvorbou a využitím a hodnocením didaktických materiálů, získá zkušenosti z výstupů před fiktivní třídou a osvojí si některé dovednosti nutné pro úspěšnou práci učitele.

Obsah:
1. Rozvoj komunikativních dovednosti - poslech s porozuměním A
2. Rozvoj komunikativních dovednosti - čtení s porozuměnímA
3. Rozvoj komunikativních dovednosti - mluvení (plynulost, správnost, srozumitelnost)A
4. Rozvoj komunikativní dovednosti - psaní (písemná část maturitní zkoušky, prevence plagiarismu)A
5. Obsah výuky cizího jazyka - smysluplnost, mezipředmětové přesahy, reálieA
6. Jazykové učebnice, jejich význam, výběr a hodnoceníA
7. TPACK model, metoda CALL - využití IKT ve vyučováníA
8. Žáci se specifickými poruchami učení a výuka angličtinyA
9. Využití dramatiky ve výuce cizích jazykůA
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10. Význam a způsoby testování a hodnocení, formativní hodnoceníA
11. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, jazykové zkoušky, maturita z angličtinyA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E4 - Didaktické hryA
- E5 - Výuka dramatemA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
Student zhodnotí vybranou učebnici, kde aplikuje údaje z CEFR, získá přehled o využití IT a dramatiky ve výuce angličtiny, diskutuje na základě nabytých poznatků o
problémech výuky angličtiny a nové maturity.
Student demonstruje způsoby výuky komunikativních dovedností a reálií a využití IT a dramatiky ve výuce angličtiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• CARTER, R., MCCARTHY, M. Vocabulary and Language Teaching
• ELLIS, R. Understanding Second Language Acquisition
• HARMER, J. The Practice of English Language Teaching
• PETTY, G. Teaching Today
• RICHARDS, J., RODGERS, T. Approaches and Methods in Language Teaching (2nd ed.)
• ROD, E. The Study of Second Language Acquisition
• UR, P. A Course in Language Teaching
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika biologie 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- úspěšné absolvování ústní zkouškyA
- účast ve výuce min. 80 %A
- vypracování přípravy vyučovací hodiny dle zadaného tématu a její realizace ve cvičeníA
- ústní zkouška
Garant předmětu Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící, 80% seminářící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. (100%), Mgr. Milan Koch, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. (80%), Mgr. Milan Koch, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem studijního předmětu je naučit studenty aplikovat již osvojený systém základních didaktických kategorií při projektování, realizaci i reflexi výuky biologie na SŠ
cestou didaktické analýzy učiva (DAU) a následně výsledky DAU prezentovat ve výuce didaktiky biologie.

Obsah:
- příprava učitele biologie na výuku cestou didaktické analýzy učivaA
- osnova přípravy na hodinu biologieA
- aplikace tradičních i aktivizujících vyučovacích metod a specifických vzdělávacích postupů ve výuce biologieA
- simulace jednotlivých etap výuky s důrazem na využití motivačních prvkůA
- příprava písemného opakování z učiva biologieA
- příprava učebních úloh z učiva biologie z hlediska A
- samostatné výstupy vyučovací hodiny zvoleného tématu z učiva biologieA
- příprava na souvislou pedagogickou praxi z biologie

Vyučovací metody:
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- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- D9 - Experiment/laborováníA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- F8 - Tvorba diagnostického a výzkumného nástroje

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- zná obsah základních vzdělávacích dokumentů RVP a RVPGA
- zná aktuálně používané učebnice využívané ve výuce biologie na SŠ
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dovede provádět didaktickou analýzu učiva v souladu se vzdělávacími dokumenty RVP a RVP GA
- umí využívat aktuální učebnice pro přípravu hodin biologieA
- využívá tradiční i inovativní metody výuky biologieA
- dokáže vytvářet úlohy pro ověření úrovně znalostí žáků a ohodnotit je
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KUBICOVÁ, S. Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. Ostrava, 2007.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
Doporučená literatura:

• ČAPEK R. Moderní didaktika - Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
• DOBRORUKOVÁ J., MACHÁČKOVÁ P., HAŠLER P., VINTER V., MÜLLER L. Čítanka k přírodním vědám BIOLOGIE. Olomouc, 2015. ISBN

978-80-244-4511-3.
• JANÍK TOMÁŠ A KOL. Kvalita (ve) vzdělávání - obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno, 2016. ISBN 978-80-210-6349-5.
• KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.
• KUBICOVÁ S. - PTAŠKOVÁ H. - PTAŠEK J. Metodika výuky biologie na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro

začínající učitele. PdF OU: Ostrava, 2009.
• KUBICOVÁ S. - SOLÁROVÁ M . Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání. Ostravská univerzita: Ostrava, 2007.
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• MACHÁČKOVÁ P., DOBRORUKOVÁ J., HAŠLER P., VINTER V. Náměty k mimoškolní činnosti BIOLOGIE. Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4746-9.
• MALACH, J. Základy didaktiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003.
• PODROUŽEK,L. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň, fraus, 2002. ISBN 80-7238-157-1.
• VINTER V. A KOL. Příručka pro začínající učitele BIOLOGIE. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-904309-4-5.
• ZORMANOVÁ L. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Grada:

Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0.
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Název studijního předmětu Didaktika českého jazyka a literatury 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Úspěšné naplnění všech dílčích výzev. A
V případě organizace didaktických workshopů aktivní podíl na přípravě a realizaci výstupu v jejich rámci. V opačném případě příprava modelové hodiny propojující
jazykovou a literární složku předmětu a její obhajoba v rámci zkoušky (kolokvia).
Garant předmětu Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (30%), PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (30%), Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (40%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Didaktika české literatury učí definovat cíle výuky literatury a hledat cesty k jejich naplnění. Zaměřuje se přitom na promýšlení úlohy literatury v moderní společnosti
a jejího místa mezi ostatními uměními a médii; usiluje o reflexi aktuálního stavu středoškolské výuky literatury (včetně víceletých programů gymnázií); směřuje od
čistě naukového přístupu ke kombinaci nauky, kriticky pojaté četby a vlastního literárního vyjádření; zabývá se podílem literárních kompetencí na rozvoji mateřštiny a
představuje možnosti spolupráce s dalšími, především humanitními disciplínami.

Obsah:
1. Inventura kladných zážitků z hodin literatury a jejich společný jmenovatelA
2. Literární kánon: kritéria výběru a vliv tradiceA
3. Umění jako cesta k poznání jiných kulturA
4. Kouzlo nechtěného = inspirace pro lingvoliterární výukuA
5. Kreativní čtení, psaní a interpretace A
6. Učebnice literatury u nás a ve světě. Jejich (ne)kvality a (ne)efektivní využíváníA
7. Film ve výuce literatury A
8. Divadelní prvky ve výuce literaturyA
9. Současná média a školaA
10. Umění klást otázky a hodnotit odpovědi A
11. Od tématu k nápadu, od nápadu k realizaci: tvorba modelové hodinyA
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12. Od tématu k nápadu, od nápadu k realizaci: prezentace modelové hodinyA
13. Profesní sebepojetí a sebehodnocení. Schopnost komunikace

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výukaA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Zná obsah předmětu a umí jej strukturovat tak, aby výuka odrážela organickou jednotu jazykové, slohové a literární složky; přiměřeně potřebám žáků umí volit literární
témata a dokáže využít jejich výukový potenciál; literární jevy je schopen funkčně vztahovat k historickému a kulturnímu kontextu.
Je schopen (sebe)kriticky myslet, dobře komunikovat, tvořivě pracovat s jazykem a literaturou a umí tyto dovednosti probouzet a kultivovat u budoucích žáků; dokáže
vymýšlet, organizovat i oceňovat smysluplné kulturní a společenské aktivity a je schopen se svými žáky aktivně vstupovat do veřejného prostoru; je citlivý vůči
individuálním schopnostem a potřebám žáků a dokáže přispívat k jejich individuálnímu rozvoji.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FIŠER, Z. A KOL. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: MU, 2012.
• HNÍK, O. Didaktika literatury: od polemických diskursů po formování samostatného oboru. In Ivana Stuchlíková - Tomáš Janík, eds. Oborové didaktiky: vývoj - stav

- perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
• HNÍK, O. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014.
• PRAVDOVÁ, B. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
• SLAVÍK, J. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. Praha, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
Rozšiřující literatura:

• ČINÁTL, K. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha, 2014. ISBN 978-80-87912-11-9.
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• HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy: inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. Jinočany: H & H, 2007.
• PĚKNÁ, E. Dokumentární film ve výuce. Praha: Člověk v tísni, 2015.
• VALA, J. Poezie, studenti a učitelé: recepce - interpretace - výuka. Olomouc: UP, 2013.
• VALA, J. Poezie v literární výchově. Olomouc: UP, 2011.
Doporučená literatura:

• TOMÁŠEK, M. Didaktický portál Comenius
• TOMÁŠEK, M. Film ve výuce literatury
• EDUin
• Jeden svět na školách
• Moderní dějiny. Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky
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Název studijního předmětu Didaktika dějepisu 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Průběžné studium doporučené literatury. Výstup před seminární skupinou. Systematické pořizování záznamů výstupů ostatních studentů. Vyřešení několika
praktických úkolů (analýza učebnicového textu, didaktická analýza tematického celku, příklady motivace učiva ke konkrétnímu tématu, sestavení didaktického testu,
referát z cizojazyčného didaktického materiálu, participace na výzkumech historického vědomí ve vztahu k dějepisné výuce apod.).
Garant předmětu doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Obsahem semináře je seznámení se základními problémy a terminologií didaktiky dějepisu. Studenti by měli být schopni aplikovat získané teoretické vědomosti v
praktické činnosti a prokázat to ve výstupech v rámci průběžné i souvislé pedagogické praxe.

Obsah:
- didaktické zásady, formy, organizační formy, druhy a postupy dějepisného vyučování A
- metody vyučování dějepisu A
- typy vyučovacích hodin dějepisu, struktura vyučovací hodiny A
- didaktická médiaA
- textové, vizuální, audiovizuální a grafické prostředkyA
- klasifikace, didaktické testy A
- regionální prvky ve výuce dějepisu A
- dějepisný seminář A
- ma turitní zkouška z dějepisuA
- výzkumy historického vědomí studující mládeže

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
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- InstruktážA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapou

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Didaktický testA
- DotazníkA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
a) forem a metod vyučování vhodných pro dějepisnou výukuA
b) typů vyučovacích hodin dějepisuA
c) edukačních médií využívaných v dějepisné výuceA
d) metodického přístupu při práci s textovými, ikonografickými, audiovizuálními a grafickými vyučovacími prostředkyA
e) základních metod oborově didaktického výzkumu
Student bude schopen:A
a) promyslet vhodná témata pro dějepisné i interdisciplinární projekty a způsoby jejich realizaceA
b) pracovat s písemnými prameny v dějepisné výuceA
c) sestavit katalogy otázek pro práci s vizuálními médiiA
d) volit témata a metody pro zařazení regionálních prvků do výuky dějepisuA
e) využívat výuková DVD a výukové portály A
f) sestavit kvalitní didaktický test z učiva tematického celku
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• LABISCHOVÁ, D. - GRACOVÁ, B.:. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava, 2008.
Doporučená literatura:

• BARRICELLI, M. - LÜCKE, M. (EDS.):. Handbuch Praxis des Geschichtsunterricht., Band 1, 2. Wochenschau Verlag, 2012.
• BENEŠ, Z.:. Historický text a historická kultura. UK, Praha, 1995.
• BIENIEK, M.:. Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2009.
• GAUTSCHI, P.:. Guter Geschichsunterricht. Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Wochenschau Verlag, 2009.
• GÜNTHER-ARNDT, H. (ED.):. Geschichts- Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Cornelsen, 2003.
• GÜNTHER-ARNDT, H. (ED.):. Geschichts- Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Cornelsen, 2010.
• CHORĄŻY, E. - KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D. - ROSZAK, S.:. Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 2009.
• CHRÁSKA, M.:. Didaktické testy. Příručka pro učitele a studenty učitelství. Paido, Brno, 1999.
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• KLÍMA, B. A KOL.:. Mládež a dějiny. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001.
• KUDŁA, L. - NOWARSKI, C. (EDS.):. Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Naukowe Universytetu

Pedagogicznego. Kraków, 2008.
• MATERNICKI, J. (ED.):. Współczesna Dydaktyka Historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli i studentów. JUKA, Warszawa, 2004.
• MAYER, U. - PANDEL, H.-J. - SCHNEIDER, G. - SCHÖNEMANN, B. (EDS.):. Wörterbuch Geschichtsdidaktik. Wochenschau Verlag, 2006.
• PANDEL, H.-J.:. Geschichtdidaktik. Eine Theorie für die Praxis. Wochenschau Verlag, 2013.
• PRŮCHA, J.:. Encyklopedie pedagogiky. Praha, 2009.
• PRŮCHA, J.:. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno, 1998.
• SAUER, M.:. Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Klett, Kallmeyer, 2008.
• STRADLING, R.:. Jak učit evropské dějiny 20. století. MŠMT, Praha, 2004.
• STRADLING, R.:. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. MŠMT, Praha, 2004.
• ZIELECKI, A.:. Wprowadzenie do dydaktyki historii. Kraków: AVALON, 2007.
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Název studijního předmětu Didaktika dějin výtvarné kultury 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Požadavky na studenta: aktivní účast na přednáškách a cvičeních, seminární práce, prezentace řešení problému, písemný test a ústní zkouška.A
Garant předmětu
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (50%), PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je završení dosavadních oborových psychodidaktických, ontodidaktických, praktických i teoretických znalostí a dovedností studentů podmiňujících
jejich odbornou způsobilost k vyučování dějin výtvarné kultury na střední škole. Předmět má upevnit profesní předpoklady budoucích učitelů k profesnímu myšlení
nad možnostmi a potřebami kulturně-poznávacích obsahů, které nabízejí dějiny výtvarné kultury, expozice muzeí umění a kulturní památky žákům na střední škole.
Obsah předmětu má přispět k získání způsobilosti budoucích učitelů připravit efektivní poznávací zážitkové prostředí žáků v prostředí školní výuky i v expozicích galerií
výtvarného umění a kulturních památek jako edukačních médií.

Obsah:
1. - 2. lekce Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické otázky provázejících poznávání
výtvarné umělecké tvorby a jejích dějin s důrazem jejich obsahy, významy a výtvarné formy v technice kresby, malby, grafiky napříč dějinami výtvarného umění. A
3. lekce Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické otázky provázejících poznávání výtvarné
umělecké tvorby a jejích dějin s důrazem jejich prostorové formy napříč dějinami výtvarného umění. Strategie přípravy poznávacích a tvůrčích činností dětí ve školním
prostředí i v prostředí muzejních expozic. A
4. - 5. lekce Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících
komunikaci žáka s uměleckým dílem. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na střední škole a v prostředí muzejních expozicA
6. lekce Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se se zaměřením na psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické otázky provázejících poznávání
výtvarné umělecké tvorby a jejích dějin s důrazem jejich obsahy, významy a výtvarné formy v akční, environmentální tvorbě, instalaci napříč dějinami výtvarného
umění A
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7. - 8. lekce příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání na dějiny výtvarného umění starověku a středověku, Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění
na střední škole a v prostředí muzejních expozicA
9. - 10. lekce příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a
neurodidaktických otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění novověku (renesance - 19. století). Strategie učebních činností vhodných ke
zprostředkování umění na základní umělecké škole (v jednotlivých ročnících), na střední škole a v prostředí muzejních expozicA
11. lekce Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění moderny. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na střední škole a v
prostředí muzejních expozicA
12. lekce Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění od 60. let minulého století do současnosti - intermediální tvorba, fotografie, nová média.
Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na základní umělecké škole (v jednotlivých ročnících ), na střední škole a v prostředí muzejních
expozicA
13. lekce Kolokviální rozprava nad stupněm dosažených kompetencí absolventa oboru Učitelství dějin výtvarné kultury pro střední školy k přípravě, realizaci a reflexi
vzdělávací situace v prostředí muzea umění.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student zná:A
- teoretické zázemí nezbytné pro odbornou přípravu, realizaci a reflexi vzdělávacích situací;A
- principy přípravy, realizace a reflexe expresivní tvorby žáků, rozvoje jejich tvůrčích zkušeností, výtvarně- kulturních znalostí a dovednosti v plošné, prostorové,
časoprostorové tvorbě na střední škole; A
- principy přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků na střední škole;A
- principy, charakteristiky a specifika transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Výtvarná výchova a Výtvarný obor na střední škole; A
- charakteristiky projektování intergrovaných výtvarných zážitkových situací spojených s obsahovými - významovými, expresivními, konstruktivními a empatickými
koncepty ve vztahu k obsahům a významům artefaktů výtvarné kultury;A
- etické principy integrovaného psychodidaktického, ontodidaktického, neurodidaktického zázemí projektování, jeho realizace a reflexe.
Student dovede:A
- vysvětlit obsahy teoretického zázemí odborné přípravy, realizace a reflexe vzdělávacích situací; A
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obhájit integritu cílů obsahů poznávacích a tvůrčích činností žáků ve vztahu k věkovým charakteristikám a speciálním dispozicím žáků na střední škole;A
obhájit a uplatnit principy, charakteristiky a specifika transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Dějiny výtvarné kultury; A
- uplatnit vztažnost výtvarně-oborového psychodidaktického, ontodidaktického a neurodidaktického poznání a jejich funkce v integrovaném profesním myšlení nad
obsahy projektů vzdělávání ve výtvarném oboru na střední škole;A
- respektovat a uplatňovat etické principy integrovaného psychodidaktického, ontodidaktického, neurodidaktického zázemí projektování, jeho realizace a reflexe na
střední škole.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRABCOVÁ, ALEXANDRA. . Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Juko, 2003. ISBN 80-86213-28-5.
• KULKA, J. Psychologie umění. Praha : GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.
• LIESSMANN, K.P. Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000. ISBN 80-7198-444-2.
• SLAVÍK, J. CHRZ, V., ŠTECH, S. ET. Tvorba jako způsob poznání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978 -8-246-2335-1.
• SZTABLOVÁ, D. ,CIELAR, M. PROICIO 1 : Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitel v projektech. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Míra-Print Enterprises, a.s., 2017. ISBN 978-8-87427-75-0.
• ŠOBÁŇOVÁ, P. Muzeum versus digitální éra. Olomouc: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy, 2016. ISBN 978-80-244.
• ŠOBÁŇOVÁ, P. A KOL. Užitečná symbióza. Olomouc: Saublau, 2013. ISBN 978-80-904512-1-6.
• ŠOBÁŇOVÁ .P., JOHMOVÁ - ČAPKOVÁ, M. Plánování edukačních aktivit v muzeu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4626-4.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Muzejní expozice jako edukační médium: Výzkum současných českých expozic (2. díl). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN

978-80-244-4394-2.
Rozšiřující literatura:

• GRAHAM, G. Filozofie umění. Brno : Barrister a Principa, 2000. ISBN 80-85947-53-6.
• HANDLÍŘ, J. Identifikace a umělá inteligence. Brno: VUT, 1992. ISBN 80-214-0397-7.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování II (skript.). Praha: PedF UK, 1995.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. Praha: PedF UK, 1994.
• CHVÁTÍK, K. Strukturální estektika: řád věcí a řád člověka. Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-85865-03-3.
Doporučená literatura:

• KESNER, L. Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H+H, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
• KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: BRODY, 1999. ISBN 80-86112-16-0.
• NUSKA, B. Symbolový substrát hodnotových soustav ke struktuře etických a estetických axiologií. Liberec : Schola filosofia, 1997. ISBN 80-238-1829-5.
• PENNICK, N. Tajná znamení, symboly a znaky. Praha: Volvo Globator, 1999. ISBN 80-85885-84-0.
• SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-437-3.
• SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) I. díl. Praha : Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-066-8.
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• SZTABLOVÁ, D. Doteky světů : Některé souvislosti v problematice uplatňování a rozvíjení profesních dovedností učitelů výtvarné výchovy v oblasti zpřístupňování

světa vizuální kultury, její výtvarné formy. In: Šupšáková, B. Vizuálna kultúra a umenie v škole : Nové myšlenky a prístupy. Bratislava : Digit, 2004. ISBN
80-968441-0.

• SZTABLOVÁ, D. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělávání na 1. a 2. st. základního vzdělávání. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-558-4.
• Osnovy výtvarné výchovy pro 1. - 9. ročník VP Základní škola.: Alternativa A, B, C. Praha: VĚSTNÍK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

roč. LVII, sešit 7, 20, 2001.
• Rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání
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Název studijního předmětu Didaktika fyziky 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KFY / DIFS1 - Didaktika fyzika 1

KFY / DIFS1 - Didaktika fyziky 1
KFY / 7DFY1 - Didaktika fyziky 1
A

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Umět vhodně vybrat a s určitým cílem začlenit fyzikální experiment demonstrační a žákovský. Umět připravit vhodné úlohy k ověření dosažení cílů vyučovací hodiny
žáky. Umět připravit fyzikální zkoušku ústní, písemnou a experimentální s úlohami různých kategorií podle náročnosti na myšlenkové operace žáků. Umět provést
didaktickou analýzu tematických celků ve fyzice na základních i střeních školách podle předem stanovených požadavků. Vědomosti a dovednosti základních kurzů
mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky a atomové a jaderné fyziky. Vědomosti a dovednosti z didaktiky fyziky v
rozsahu kurzu KFY/DIFS1
Garant předmětu doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% přednášející, 30% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (30%), doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (70%)
Vede seminář : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (70%), doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Pokusy ve vyučování fyzice. Fyzikální úlohy a jejich etapizace. Základní typy vyvozování ve fyzice. Vytváření fyzikálních pojmů u žáků, fyzikální definice. Diagnostika
a hodnocení fyzikálních vědomostí a dovedností. Materiální didaktické prostředky ve vyučování fyzice a jejich používání. Didaktická analýza učiva tematických celků
fyziky střední školy.

Obsah:
Cílem předmětu je didaktická analýza vybraných témat základoškoslké a středoškolské fyziky. Student má získat základní informace a nácvik oborové didaktické
analýzy učiva včetně dovedností transformovat fyzikální vzdělávací obsahy pro cílové skupiny žáků.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
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- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Umí vhodně vybrat a s určitým cílem začlenit fyzikální experiment demonstrační a žákovský. Dokáže připravit vhodné úlohy k ověření dosažení cílů vyučovací hodiny
žáky. Získává dovednost připravit fyzikální zkoušku ústní, písemnou a experimentální s úlohami různých kategorií podle náročnosti na myšlenkové operace žáků. Umí
provést didaktickou analýzu tematických celků ve fyzice na základních i střeních školách podle předem stanovených požadavků.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• &. KURELOVÁ, M. aj. Pedagogika 2. Ostrava: PdF OU,1993.A
JANOVIČ, J., aj. Didaktika fyziky. Bratislava: MFF UKo, 1990.A
MECHLOVÁ, E. Didaktika fyziky 2. Ostrava: PdF, 1990.A
MECHLOVÁ, E. Fyzikální pojmy. Praha: SPN, 1990.A
JANOVIČ, J., KOUBEK, V., PECEN, I. Vybrané kapitoly z didaktiky fyziky. Bratislava: MFF UKo, 1999. A
PIŠÚT, J., JURČOVÁ, J., DOHŇANSKÝ, r. Rozvíjanie tvorivosti žiakov a studentov. Bratislava: MFF UKo, 2000. A
KAŠPAR, E., aj. Didaktika fyziky.Praha: SPN, 1978.A
FENCLOVÁ, J. Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha: SPN, 1984.A
MECHLOVÁ, E. Skupinové vyučování fyzice na základní a střední škole. Praha: SPN, 1989.A
KOLÁŘOVÁ, R., aj. Co má znát žák základní školy z fyziky, chemie a přírodopisu. Praha: Prometheus, 1999.A
Požadavky pro státní maturitu z fyziky. Praha: CERMAT, 2002.A
Učebnice fyziky pro střední školyA
. &, &.

• JANÁS, J. Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno, 1996. ISBN 80-210-1334-6.
• JANÁS, J., TRNA, J. Konkrétní didaktika fyziky. Brno, 2005. ISBN 80-210-3624-9.
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Název studijního předmětu Didaktika geografie 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Seminář je ukončen kombinovanou zkouškou, písemnou z didaktiky geografie a praktickým výstupem (příprava na vyučovací hodinu). Podmínkou je splnění a odevzdání
veškerých úkolů (s možností průběžné opravy), aktivní účast ve výuce (mikrovýstupy). Neúčast ve výuce - 4 vyučovací hodiny za semestr - omluveno pouze ze závažných
důvodů. Průběžné doplňování studentského portfolia veškerými materiály z didaktiky i z praxe.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Cvičící : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předat studentům na obecném pedagogickém, psychologickém a geografickém základě teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon kvalifikované
pedagoga geografie. Předmět nabízí základní principy a kategorie didaktiky geografie a aplikuje získané poznatky do výuky geografie. Je zaměřena na osvojení
základních znalostí a rozvoj dovedností v rámci výuky geografie na základní a střední škole.

Obsah:
Součástí výuky je rozbor aktuálních článků o školství zaměřených na vztahy: učitel - žák - rodič - škola - MŠMTA
Možný časový přesun jednotlivých témat dle potřeb průběžné praxe.A
A
1. Didaktická analýza vyučovací hodiny v teorii a praxi, příprava ke SZZ. Opakování základních znalostí k zvládnutí průběžné pedagogické praxe (stanovení cílů, plnění
kompetencí, výběr metod, forem a prostředků). Role učitele geografa na škole a jeho odborný růst. A
2. Recenze učebnic a PS pomocí formulářů, shoda obsahu, výběr náplně, grafika na příkladu 6 nakladatelství pro ZŠ a SŠ. Úkol: tvorba materiálu pro ředitele školy -
výběr učebnice vhodné pro výuku, zdůvodnění výběru podloženo exaktním výzkumem. A
3. Recenze atlasů Česka a světa. Možnosti využití digitálních atlasů Shocart a Dnešní svět. GIS, DPZ a GPS - snímky a mapy, výuka kartografie - chartae-antiquae.cz,
staremapy.cz. Úkol: zhotovení prezentace "Cestománie" se studijní oporou pro učitele, včetně map a vlastních snímků.A
4. Cestománie pro ZŠ a SŠ - mikrovýstupy. Jak zúročit poznatky z cest ve výuce? Výrazové prostředky - interakce a komunikace, symbolika a metafory. A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

653

B-III - Charakteristika studijního předmětu
5. Eurorebus, zeměpisná olympiáda a ostatní geografické soutěže. Jak správně vybírat přednášky a výukové programy, seznámení s materiály: Evvoluce, Varianty,
Planeta Země, Svět kolem nás, Svět v nákupním košíku, Zeptejte se přírodovědců, Česko - země příběhů. A
6. Obtížná témata v geografii. Ozbrojené konflikty: historicko-politické příčiny metodou E-U-R, výuka SWOT analýz, kritické myšlení, mediální výchova. Role
Geografických rozhledů v přípravě učitele. Úkol: příprava výukového materiálu libovolné téma týkající se konfliktů na Zemi. A
7. Miskoncepce nejen v zeměpisu. Dopad chronicky opakovaných omylů na představy žáků. Seznámení se zahraniční učebnicovou tvorbou (včetně atlasů) - Polsko,
Slovensko, Rusko, Gruzie, Albánie, Rakousko, Francie. A
8. Jak vyučovat téma Rozvojová a humanitární pomoc. Africká vesnice. Za změnou je učitel. Příklady dobré praxe globálního rozvojového vzdělávání. Úkol: nákres s
výkladem, příprava 5min. mikrovýstupu. A
9. Nákres v geografii a jeho význam. Individualizace ve vyučování, práce s talentovanými a neprospívajícími žáky. A
10. Terénní výuka v městské krajině. Příprava exkurze včetně pracovních listů, organizační zabezpečení. Praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny ( funkce a význam panoramatického náčrtu a topografického náčrtu). A
11. Projekt jako součást výuky, zásady a příprava. Terénní výuka v rurálním prostoru, jak zhotovit přírodní stezku ve školní zahradě. Úkol: příprava prezentace na
téma Můj domov. A
12. Místní krajina - malá vlast. Jak i na SŠ navázat na výuku místního regionu z 1. stupně ZŠ, kladení geografických otázek a hledání odpovědí (geografické myšlení). A
13. Hospitace jako nástroj řízení a vedení výchovně - vzdělávacího procesu, hospitační pozorování obsahu, forem a metod. Obecná školní evaluace. Návrh systému
hodnocení pro jedno pololetí (aktivity, četnost, bodování). Časový prostor pro realizaci neodprezentovaných výstupů studentů. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Ví, v čem spočívá problém mezery mezi teorií a praxí geograckého vzdělávání. A
Zná rozdíly mezi zeměpisným kurikulem v Česku a ve vybraných zemích. A
Ví, které vyučovací metody rozvíjejí v zeměpisu klíčové kompetence. A
A
Zdůvodnit význam pedagogického výzkumu pro další vývoj zeměpisného kurikula a pro vlastní školní praxi;A
Charakterizovat a aplikovat v praxi vybrané on-line zdroje pro výuku zeměpisu. Zpracovat vlastní školní vzdělávací program. Provést didaktickou analýzu vybraného
tématu. A
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Rozšiřující literatura:

• HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Praha, Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3704-1.
• PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha, Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-629-2.
Doporučená literatura:

• HERINK, J., TLACH, S. Základy zeměpisných znalostí. SPN Praha, 2006.
• KAPRÁLEK, K., BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha, Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-824-1.
• MADZIKOVÁ, A., KANCÍR, J. Didaktika geografie. Prešov, 2015. ISBN 978-80-555-1500-7.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2006.
• SITNÁ, D. Metody aktivního učení. Praha : Portál, 2009.
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KHV / 7DIH2 - 2018 : Didaktika hudební výchovy pro střední školy 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika hudební výchovy pro střední školy 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7DIH1 - Didaktika HV pro střední školy 1

A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce (80%);A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci);A
didaktický materiál: písemně zpracované náměty z jednotlivých složek hudební výchovy: A
a) intonační výcvik, b) nácvik trojhlasu, c) nácvik čtyřhlasu, d) instrumentální činnosti, e) sluchově-percepční činnosti.A
Jednotlivé složky hudební výchovy budou obsahovat také detailní rozbor z hlediska užitého učiva a hudebnědidaktického postupu; A
prezentace didaktického materiálu v rámci cvičení předmětu Didaktika hudební výchovy pro střední školy 2 včetně následné sebereflexe: a) intonační výcvik, b) nácvik
trojhlasu, c) nácvik čtyřhlasu, d) instrumentální činnosti, e) sluchově-percepční činnosti.A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplina Didaktika hudební výchovy pro střední školy 2 navazuje na disciplinu Didaktika hudební výchovy pro střední školy 1 a seznamuje studenty s
hudebnědidaktickou problematikou pro střední školy v úzké vazbě s hudebněvýchovnou praxí. Těžiště discipliny tvoří praktická orientace v metodice hudební výchovy s
ohledem na široké spektrum hudebnědidaktických postupů intencionální hudební výchovy.

Obsah:
1. Obsah a koncepce discipliny, česká a zahraniční literatura, požadavky ke zkoušce, kritéria hodnocení didaktického materiálu a ústní zkoušky.A
2. Současné trendy v projektovém vyučování, projektové vyučování a hudební výchova na střední škole, principy a struktura projektů, parciální cíle projektů, reálnost
transferu projektů, druhy projektů, druhy projektů dle účelu, dle navrhovatele, dle místa, dle počtu žáků, dle času a velikosti, druhy projektů ve vztahu k předmětům
výuky, fáze projektu, konkrétní příklady projektů v hudební výchově.A
3. Dějiny hudby a jejich využití v hudební výchově na středních školách, hudební teorie a její využití v hudební výchově na středních školách.A
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4. Metodický nácvik trojhlasu a čtyřhlasu. A
5. Metodika sborového zpěvu a řízení sboru, sborový zpěv v rámci hudební výchovy, rozdělení do hlasových skupin, repetitorium dirigování středoškolského pěveckého
sboru, sborové festivaly a soutěže v České republice i zahraničí, osobnost učitele sbormistra, sborový repertoár artificiální a nonartificiální hudby.A
6. Intonace v hudební výchově na střední škole, intonační výcvik, intonační metody: František Lýsek, Ladislav Daniel, Čestmír Stašek, Bohumil Kulínský, intonační
metody z hlediska historického, intonační zkratka, praktická intonační cvičení, náměty stavby hodin se zaměřením na intonaci.A
7. Intonační diktáty, melodicko-rytmický diktát, strukturace intonačních diktátů, praktické náměty na tvorbu intonačních diktátů, sluchová výchova v hudební výchově
na základní škole, sluchová cvičení, praktické náměty.A
8. Dějiny české a evropské hudební výchovy, vývoj české hudební výchovy, domácí a zahraniční hudebněvýchovné koncepce, dějiny regionální hudební výchovy a její
přínos nadregionální hudební výchově, významní čeští, evropští a regionální hudební pedagogové.A
9. Sluchově-percepční činnosti, metodická práce s poslechovou skladbou, reprezentativní okruh poslechových skladeb zaměřené pro hudební výchovu na středních
školách, práce s konkrétními poslechovými skladbami.A
10. Instrumentální činnosti v hudební výchově na středních školách, nástroje Orffova instrumentáře, Česká Orffova škola (Ilja Hurník, Petr Eben), nástroje Orffova
instrumentáře.A
11. Práce s instrumentální a vokálně-instrumentální partiturou, didaktická analýza partitury praktická hra na xylofony, metalofony, zvonkohry, rytmické nástroje
Orffova instrumentáře a perkusní nástroje: congo, bongo, djembe, pandeiro, cajón, agogo, surdo, ibo drum, maracas a další.A
12. Hra na vybrané elektrické a elektroakustické nástroje, instrumentální a vokálně-instrumentální soubor s využitím elektrických a elektroakustických nástrojů I.A
13. Hra na vybrané elektrické a elektroakustické nástroje, instrumentální a vokálně-instrumentální soubor s využitím elektrických a elektroakustických nástrojů II. A
A
V rámci jednotlivých cvičení (1-13) bude také kontinuálně část výuky věnována metodice hry na flétnu, kytaru a moderním tanečním stylům aplikovatelných v hudební
výchově na střední škole: salsa, bachata, merengue.A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- současných trendů didaktiky hudební výchovy a potřeb hudebněvýchovné praxe na středních školách;A
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- kurikulární reformy Rámcového vzdělávacího programu pro střední školy a učiva, které je uvedeno v obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia
(Produkce) se zaměřením na intonaci, instrumentální činnosti (hra na hudební nástroje, záznam hudby, vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek
pomocí hudebního nástroje, tvorba doprovodů pro hudebnědramatické projevy a poslechové činnosti (orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby, hudební
dílo a jeho autor, hudební styly a žánry, interpretace znějící hudby); A
- učiva, které je uvedeno v obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia v rámci Recepce a Reflexe;A
- dějin české a evropské hudební výchovy, domácích a zahraniční hudebněvýchovných koncepcí, regionální hudební výchovy;A
- druhů projektů se zaměřením na hudební výchovu včetně jeho konstrukce;A
- metodiky sborového zpěvu a řízení sboru, významných sborových festivalů, soutěží v České republice i zahraničí;A
- intonačního výcviku a sluchové výchovy, nácviku trojhlasu, čtyřhlasu, sluchově-percepčních činností, instrumentálních činností;A
- aplikace vybraných hudebnědidaktických postupů v rámci uvedených složek hudební výchovy; reprezentativního okruhu poslechových skladeb využitelných v hudební
výchově na středních školách;A
- hudebních nástrojů využitelných v hudební výchově na středních školách;A
Student dokáže: A
- kriticky analyzovat hudebnědidaktickou problematiku pro střední školy ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia;A
- kriticky analyzovat a obhájit použité hudebnědidaktické postupy;A
- funkčně a fundovaně didakticky aplikovat hudební teorii a dějiny hudby, sborový zpěv, intonační výcvik a sluchovou analýzu, nácvik trojhlasu, čtyřhlasu, sluchově-
percepční činnosti a instrumentální činnosti ve výuce hudební výchovy na středních školách;A
- realizovat intonační výcvik s využitím moderních intonačních metod; A
- nacvičit trojhlas a čtyřhlas;A
- na standardní úrovni realizovat moderní taneční styly salsu, bachatu a merengue;A
- využít hru na klavír, flétnu a kytaru s didaktickým využitím v hudebněvýchovném procesu na střední školeA
- na základní úrovni hrát na nástroje Orffova instrumentáře, na vybrané perkusní nástroje (congo, bongo, djembe, pandeiro, cajón, agogo, surdo, ibo drum, maracas), na
vybrané elektrické a elektroakustické nástroje.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AŠENBRENEROVÁ, IVANA. Camille Saint-Saëns - Karneval zvířat. 1. vyd. Ústí nad Labem: Albis, 2006. ISBN 80-85030-11-X.
• BLAŽKOVÁ, OLGA A LIŠKOVÁ, YVONA. Metodika výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty

pro začínající učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010.
• HAVELKOVÁ, KARLA. Didaktika hudební výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0865-2.
• HERDEN, JAROSLAV. My pozor dáme a nejen posloucháme: posloucháme hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Praha: Scientia,

1997. ISBN 80-7183-087-9.
• JURKOVIČ, PAVEL. Instrumentální soubor. Praha, 1988.
• KUSÁK, JIŘÍ. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav. 2015.
Rozšiřující literatura:

• AŠENBRENEROVÁ, IVANA. Opera pro děti. 1. vyd. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011. ISBN 978-80-7414-417-2.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
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• KOZEL, DAVID, KUSÁK, JIŘÍ A ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.

ISBN 978-80-7464-450-4.
• KUSÁK, JIŘÍ. Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931-1934. 2015.
• KUSÁK, JIŘÍ. Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904-1942. 2015.
• KUSÁK, JIŘÍ. Music Education in Ostrava in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939 - 1945). 2015.
• KUSÁK, JIŘÍ. Music Educators in Prewar, Interwar and Protectorate Ostrava: Their Contributions to the Development and Modernisation of Music Education.

Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80-87952-14-6.
• KUSÁK, JIŘÍ. Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava. Ostrava:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN

978-80-7464-920-2.
• ŘÍHA, JOSEF. Zpíváme z not aneb hudební abeceda s klavírními doprovody na CD. Ústí nad Labem, 2003. ISBN 80-85030-08-X.
Doporučená literatura:

• GREGOR, VLADIMÍR A SEDLICKÝ, TIBOR. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, 1999.
• CHUMCHAL, JAN A KUSÁK, JIŘÍ. The Folk Music and Dance Activities of Children and Youth in the Ethnographic Sub-regions of Vsetínsko and

Valašskomeziříčsko (with a Focus on Ensemble Activities). Trenčín: Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2016. ISBN 978-80-8075-749-6.
• KOLÁŘ, JIŘÍ. Intonační metody a jejich uplatnění v učebnicích hudební výchovy. 1994.
• KUSÁK, JIŘÍ. Akademická hudební škola v letech 1891 - 1917. 2016.
• KUSÁK, JIŘÍ. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. 2016.
• KUSÁK, JIŘÍ. Music Education in Ostrava in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945). 2015.
• MARK, MICHAEL L. Contemporary music education. New York: Schirmer, 1996. ISBN 978-11-3395-630-3.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika chemie 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KCH / 7DCH1 - Didaktika chemie 1

KCH / DIDS1 - Didaktika chemie 1
A

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení předmětu vychází z hodnocení semináře (max. 40 b.) a závěrečné zkoušky (max. 60 b).A
- Hodnocení v rámci semináře:A
Příprava na vyučování 16 bodůA
Motivační úloha 12 bodůA
Test 12 bodůA
A
- Zkouška je hodnocena následovně: "výborně" (60 b.), "velmi dobře" (tj. 45 b.), "dobře" (tj. 30), "nevyhověl" (tj. 0 b.).A
- Celkové hodnocení předmětu vychází z aktuálního Studijního a zkušebního řádu.A
A
A
Garant předmětu doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
A
Problematika výuky chemie na příslušném typu školy v základních tematických oblastech: Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie.A

Obsah:
Rozdíly v pojetí výuky chemie na základní a na střední škole; pojetí výuky obecné, anorganické, organické chemie a biochemie na ZŠ a SŠ; obecné aspekty specifické
problematiky výuky jednotlivých tematických celků na ZŠ a SŠ.A
A
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Didaktika obecné chemie.A
Didaktika anorganické chemie.A
Didaktika organické chemie.A
Didaktika biochemie.A
Didaktika fyzikální a analytické chemie.A
Didaktika průmyslové chemie.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)

Výsledky učení:
Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiA
Upevňování si dovednosti aplikace teorie do praxeA
Syntetizovat teoretické poznatky a transformovat je podle věku žákůA
Kriticky pracovat s textem A
Způsobilost předávat vědomosti, dovednosti a návyky žákůmA
Předvídání neočekávaných situacíA
A
aplikace základních diagnostických metod pro hodnocení žáka v chemiiA
didaktické analýzy učiva chemieA
chápe základní principy logické analýzy učiva
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• PACHMANN, E. A KOL. Speciální didaktika chemie
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Rozšiřující literatura:

• MAREŠ,J., SLAVÍK,J., SVATOŠ,T., ŠVEC,V. Učitelovo pojetí výuky. Brno : MU, 1996. ISBN 80-210-1444-X.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 1996.
Doporučená literatura:

• ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : SPN, 1993.
• KALHOUS,Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, 1995.
• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ, K. MM materiál - moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
• VACÍK, J., ET AL. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1995. ISBN 80-85937-08-5.
• Rámcový vzdělávací program
• Vybrané učenmice chemie pro SŠ a ZŠ
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KIP / 7DIN2 - 2018 : Didaktika informatiky 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika informatiky 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Během semestru zpracovat dvě samostatné práce zaměřené na tvorbu didaktických testů a přípravu didaktických materiálu k výuce. A
A
Ústní zkouška bude hodnocena:A
0 - 50 bodů známka F (nevyhověl)A
51 - 60 bodů známka EA
61 - 70 bodů známka DA
71 - 80 bodů známka CA
81 - 90 bodů známka BA
91 - 100 bodů známka AA
Garant předmětu Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (100%)
Cvičící : Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem je seznámit studenty s učebnicemi, moderními přístupy a technologiemi ve výuce informatiky. Dále s využitím informatických soutěží, tvorbou didaktických testů,
rozvojem informatického myšlení, využitím multimédií a projektů. Studenti se rovněž obeznámí s přípravou a údržbou učebny výpočetní techniky.

Obsah:
1. Učebna výpočetní techniky.A
2. Metodika výuky vybraných tematických celků, mezipředmětové vztahy.A
3. Analýza učebnic a didaktického software pro výuku informatiky.A
4. Využití moderních hardwarových prostředků ve výuce, mobilní počítače ve výuce.A
5. Rozvoj informatického myšlení a nové přístupy ve výuce informatiky.A
6. Charakteristika a využití multimédií ve výuce.A
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7. Projekty a práce s internetem, informatické soutěže.A
8. Tvorba multimediálních projektů, internet jako výukový nástroj.A
9. Zkoušení a didaktické testy ve výuce informatiky na ZŠ a SŠ, využití softwarových nástrojů pro přípravu didaktických testů.A
10. Příprava testů a cvičení pomocí počítačů.A
11. Akční výzkum a jeho využití ve výuce.A
12. Samostatný projektA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Student se seznámí a bude umět využít moderní metody výuky, jako je e-learning. Bude umět tvořit didaktické testy a využívat pro ně e-learningová prostředí. Bude
znát využití didaktického software.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 2. Ostrava, 2013.
Rozšiřující literatura:

• ROUBAL P. Informatika a výpočetní technika pro SŠ - teoretická učebnice. Brno, 2012. ISBN 978-80-251-3228-9.
Doporučená literatura:

• FOJTÍK R. Didaktické testy. Ostrava, 2012.
• GALBA, A., PAVLÍČEK, A. Moderní informatika. Praha, 2017. ISBN 978-80-906594-6-9.
• ROUBAL P. Informatika a výpočetní technika pro SŠ - teoretická učebnice. Brno, 2012. ISBN 978-80-251-3227-2.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika matematiky 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
80 % účast ve výuce, vypracování přípravy na hodinu, simulace vyučovací hodiny a vypracování zadané seminární práce. Absolvování zkoušky.A
A
V případě, že student ze závažných a doložených důvodů není schopen splnit podmínku 80% účasti na výuce (např. dlouhodobá nemoc, rozvrhová kolize s jiným
povinným předmětem v případě nepreferovaných kombinací a pod.), lze v souladu se Studijním a zkušebním řádem OU čl. 5, odst. 4 po dohodě s vyučujícím určit
náhradní způsob splnění studijních povinností za účelem získání zápočtu. Student musí požádat vyučujícího o náhradní způsob splnění neprodleně poté, co důvody
zabraňující účasti nastanou.A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%), RNDr. Radek Krpec, Ph.D. (50%)
Cvičící : RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Seznámení s organizací vyučování matematice na střední škole, získání dovedností pro výuku matematiky na SŠ, seznámení studentů se speciálními didaktickými
problémy vyučování matematice na středních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií.

Obsah:
Obsah přednášek:A
1. Vyučovací hodina matematiky a její struktura, typy vyučovacích hodin matematiky.A
2. 3. Metody výuky v hodinách matematiky (konstruktivistický, transmisivní). Metody problémového vyučování, práce s talenty a podprůměrnými žáky. Učební styly a
přístupy žáků k učení matematice.A
4. Didaktické zásady. Učebnice, didaktické prostředky a pomůcky ve vyučování matematice.A
5. Prověřování, hodnocení a klasifikace žáků v matematice. Testy a standardizované testy ve vyučování matematice, kontrola výstupů.A
6. Chyby v matematice, jejich klasifikace, nejčastější chyby, práce s chybou.A
A
Obsah cvičení:A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

665

B-III - Charakteristika studijního předmětu
A
Příprava učitele na vyučování matematice na SŠ didaktika vybraných kapitol matematiky na SŠ s vazbou na učivo 2. st. ZŠ, didaktická analýza učiva jednotlivých
tematických celků:A
Matematická logika a množiny.A
Číselné obory, elementární teorie čísel, základní poznatky z algebry, rovnice a nerovnice.A
Komplexní čísla a jejich užití, rovnice řešené v C. A
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Využití IT.A
Funkce a závislosti, funkční myšlení, specifické vlastnosti funkcí. Využití IT.A
Posloupnosti a nekonečné řady, finanční matematika a využití IT. A
Planimetrie, konstrukční planimetrické úlohy, využití IT.A
Goniometrie, trigonometrie.A
Stereometrie, polohové a metrické úlohy, výpočetní stereometrie. A
Analytická geometrie, vektory a jejich užití, lineární a kvadratické útvary.A
Matematická analýza, diferenciální a integrální počet. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
osvojuje si prostředky didaktiky matematikyA
dokáže získané znalosti využít při řešení konkrétních úlohA
umí ilustrovat získané znalosti na konkrétních příkladechA
umí aplikovat základní diagnostické metody pro hodnocení činnosti žáka v matematiceA
rozvíjí komunikativní a studijní dovednostiA
umí zpracovat didaktickou analýzu vybraného tematického celkuA
chápe základní principy logické analýzy učivaA
A
A
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získává základní dovednosti k přípravě a vedení vyučovací hodiny matematikyA
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. UK Praha, 2004. ISBN 80-7290-189-3.
• KVĚTOŇ, P. Kapitoly z didaktiky matematiky III. Skripta PF Ostrava, 1990.
• KVĚTOŇ,P. Cvičení z didaktiky matematiky. skripta OU, Ostrava, 2000.
• KVĚTOŇ,P. Kapitoly z didaktiky matematiky I. skripta PF, Ostrava, 1990.
• KVĚTOŇ,P. Kapitoly z didaktiky matematiky II. skripta PF, Ostrava, 1986.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky. ISBN 978-80-7238-449-5.
• VAVROŠ, M. Didaktika matematiky. studijní text OU, Ostrava, 2013.
Rozšiřující literatura:

• . časopis Učitel matematiky. JČMF.
• . Metodický časopis Matematika, fyzika, informatika
• . Platné učebnice matematiky pro SŠ
• J. SLAVÍK, J. STARÁ, K. ULIČNÁ, P. NAJVAR ET AL.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. MU Brno, 2017. ISBN 978-80-210-8.
• JANÍK, T. ET. AL. Kvalita (ve) vzdělávání. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6349-5.
• POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-267-8.
Doporučená literatura:

• FUCHS, E., HRUBÝ, D. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnázia. Praha, Prometheus, 2006.
• HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Portál Praha, 2001. ISBN 80-7178-581-4.
• KRPEC, R., KUBÍČKOVÁ, M., KVĚTOŇ, P., VAVROŠ, M. Didaktika matematiky pro SŠ (distanční skriptum)
• KRPEC, R., KUBÍČKOVÁ, M., KVĚTOŇ, P., VAVROŠ, M. Trénink matematiky pro SŠ (distanční skriptum)
• PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 978-80-7196-099-7.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky II. část - Obecná didaktika matematiky. 2016. ISBN 978-80-7489-326-1.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky III. část -- Historie matematiky pro učitele. 2016. ISBN 978-80-7489-327-8.
• POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus Praha, 1996. ISBN 80-7196-021-7.
• POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách II. Prometheus Praha, 1999. ISBN 80-7196-166-3.
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KGE / 3DID2 - 2018 : Didaktika němčiny 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika němčiny 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- pravidelná účast na výuce (účast na min. 80 % hodin)A
- průběžná příprava, studium příslušných probíraných kapitol ze skriptaA
- příprava vyučovací hodiny dle zadaného tématu a při zadané úrovni znalostí žáků, vyučovací výstup v semináři, reflexe, analýza a diskuseA
- absolvování ústní zkoušky (pro úspěšné složení zkoušky je nutná min. 70% úspěšnost)A
A
Okruhy pro přípravu na zkoušku:A
- Dějiny a vývoj metod didaktiky cizích jazyků. A
- Teorie učení a osvojování cizích jazyků, učební strategie.A
- Alternativní metody výuky cizích jazyků.A
- Analýza učebnic.A
- Příprava výuky.A
- Osvojování výslovnosti. Metody a postupy zprostředkování dovednosti.A
- Osvojování slovní zásoby. Metody a postupy zprostředkování dovednosti.A
- Osvojování gramatiky. Metody a postupy zprostředkování dovednosti. A
- Práce s obrazovým materiálem. Metody a postupy zprostředkování dovednosti.A
- Práce s reáliemi německy mluvících zemí. Metody a postupy zprostředkování dovednosti. A
- Poslech s porozuměním. Metody a postupy zprostředkování dovednosti.A
- Čtení s porozuměním. Metody a postupy zprostředkování dovednosti. A
- Mluvení. Metody a postupy zprostředkování dovednosti.A
- Psaní. Metody a postupy zprostředkování dovednosti.A
- Typy metod testování a písemného/ústního zkoušení základních jazykových dovedností a doplňkových dovedností.A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 20% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (80%), doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (20%)
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Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je prohloubit u studentů jejich znalosti didaktiky německého jazyka tak, aby byli schopni podrobně charakterizovat metody a postupy zprostředkování
základních jazykových dovedností a doplňkových dovedností (osvojení výslovnosti, osvojení gramatiky, osvojení slovní zásoby, práce s obrazovým materiálem, práce
s reáliemi německy mluvících zemí), vyjmenovat typy cvičení a úloh pro nácvik daných jazykových dovedností a popsat typy metod testování a písemného/ústního
zkoušení těchto dovedností.A
Dále budou studenti schopni sestavit systematicky plán vyučovací hodiny, realizovat vyučovací hodinu se všemi odpovídajícícmi částmi a ohnisky, obhájit volbu svého
postupu pro výuku zadaného tématu a při dané úrovni znalostí žáků, sestavit didaktický test pro prozkoušení základních jazykových dovedností tak, aby byl reliabilní,
objektivní a validní, zhodnotit učební výstupy jiných účastníků kurzu a uvést doporučení pro případnou optimalizaci, diskutovat aktuální témata v oblasti didaktiky
cizích jazyků a argumentovat své názory.A
A

Obsah:
1. Úvod do semináře, organizační pokyny. A
2. Osvojování výslovnosti. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
3. Osvojování slovní zásoby. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
4. Osvojování gramatiky. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
5. Práce s obrazovým materiálem. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
6. Práce s reáliemi německy mluvících zemí. Učební výstup účastníka kurzu, reflexe a evaluace.A
7. Učební výstup účastníka kurzu - vyučovací hodina dle zadání. Evaluace a diskuse s účastníky kurzu. Typy metod testování a písemného/ústního zkoušení základních
jazykových dovedností a doplňkových dovedností.A
8. Učební výstup účastníka kurzu - vyučovací hodina dle zadání. Evaluace a diskuse s účastníky kurzu. Typy metod testování a písemného/ústního zkoušení základních
jazykových dovedností a doplňkových dovedností.A
9. Učební výstup účastníka kurzu - vyučovací hodina dle zadání. Evaluace a diskuse s účastníky kurzu. Aktuální témata v oblasti didaktiky cizích jazyků - doplňková
diskuze.A
10. Učební výstup účastníka kurzu - vyučovací hodina dle zadání. Evaluace a diskuse s účastníky kurzu. Aktuální témata v oblasti didaktiky cizích jazyků - doplňková
diskuze.A
11. Učební výstup účastníka kurzu - vyučovací hodina dle zadání. Evaluace a diskuse s účastníky kurzu. Aktuální témata v oblasti didaktiky cizích jazyků - doplňková
diskuze.A
12. Učební výstup účastníka kurzu - vyučovací hodina dle zadání. Evaluace a diskuse s účastníky kurzu. Aktuální témata v oblasti didaktiky cizích jazyků - doplňková
diskuze.A
13. Závěrečné zhodnocení kurzu.A

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- B1 - DiskuseA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
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- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Studenti budou schopni:A
- podrobně charakterizovat metody a postupy zprostředkování základních jazykových dovedností a doplňkových dovedností, A
- vyjmenovat typy cvičení a úloh pro nácvik daných jazykových dovedností,A
- popsat typy metod testování a písemného/ústního zkoušení těchto dovedností.
Studenti budou schopni:A
- sestavit systematicky plán vyučovací hodiny, A
- realizovat vyučovací hodinu se všemi odpovídajícícmi částmi a ohnisky, přizpůsobenou tempu a učebním strategiím žáků (simulace vyučovací hodiny a školního
klimatu v semináři),A
- obhájit volbu svého postupu pro výuku zadaného tématu a při dané úrovni znalostí žáků, A
- sestavit didaktický test pro prozkoušení základních jazykových dovedností tak, aby byl reliabilní, objektivní a validní, A
- zhodnotit učební výstupy jiných účastníků kurzu a uvést doporučení pro případnou optimalizaci,A
- diskutovat aktuální témata v oblasti didaktiky cizích jazyků a argumentovat své názory.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRINITZER, M. ET AL. DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett, 2016.
• STORCH, G. Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Fink, 2009.
• ZAJÍCOVÁ, P. Didaktik der Fremdsprache Deutsch: Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

2005.
Rozšiřující literatura:

• ZAJÍCOVÁ, P. Narace a vyučování jazyku: teoretická východiska - výzkum - program. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008.
Doporučená literatura:

• BAJEROVÁ, E. / SCHWÄRZLER, M. / ZAJÍCOVÁ, P. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, 2013.

• NAJVAR, P. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010.
• VLČKOVÁ, K. Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido, 2007.
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Název studijního předmětu Didaktika pedagogiky 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student zpracuje projekt výuky zaměřený na realizaci vybraného průřezového tématu a utváření vybrané klíčové kompetence uvedených v RVP určitém oboru
středoškolského vzdělávání, konzultuje jej s vyučujícím a prezentuje jej v rámci semináře. Vystoupení je kriticky analyzováno ostatními studenty a vyučujícím podle
předem stanovených kritérií. K zápočtu vypracuje také návrh hodnocení.
Garant předmětu prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% seminářící
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (50%), prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na výuku Obecné didaktiky a Didaktiky pedagogiky I. a zároveň je propojen s Průběžnou pedagogickou praxí 2 ve stejném semestru. Je zaměřen na
problematiku vyučování pedagogiky na různých typech škola v jejich rámci na realizaci průřezových témat a utváření klíčových kompetencí. Student si osvojí dovednost
zpracovat didaktickou analýzu tematického celku z oblasti pedagogiky s ohledem na cíle a obsah průřezových témat a rozvoj všeobecných kompetencí a v tomto pojetí
připravit vyučovací hodinu.

Obsah:
1. Průřezová témata v kurikulu středoškolského vzdělávání A
2. Průřezová témata v RVP oboru Pedagogického lycea, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, oboru Sociální činnost, v oboru Pedagogika pro asistenty ve školství
A
3. Osvojování průřezových témat ve výuce pedagogických předmětů A
4. Klíčové kompetence, pojem, kategorizace, formování,A
5. Utváření klíčových kompetencí v procesu výuky pedagogických předmětů A
6. Diagnostika klíčových kompetencí (nástroje, využití) A
7. Transverzální dovednosti, pojetí, kategorizace, utvářeníA
8. Diagnostika transverzálních dovedností (v pojetí: kritické myšlení, iniciativnost, používání digitálních nástrojů, řešení problémů a spolupráce, nebo v pojetí: kritické
myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení problémů, přijímaní rizika, rozhodování a konstruktivní řízení pocitů) A
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9. Klíčové kompetence, transversální dovednosti a profesní vývoj a trh práceA
10. Výzkumy, monitoring a dobrá praxe v oblasti utváření klíčových kompetencí a transversálních dovedností. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E3 - Metody inscenační a simulační

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- základních pojmů a konceptů, s nimiž operuje didaktika pedagogiky jako vědní disciplína, A
- vzdělávacích institucí realizujících střední nebo vyšší vzdělání v pedagogických a příbuzných oborech, A
- průřezových témat v RVP středoškolského vzdělávání, A
- cílů, obsahu, realizace a diagnostiky klíčových kompetencí formovaných v rámci středního vzdělávání, A
- transversálních dovedností a významu jejich formování a diagnostikování.
- analyzovat výuku v praxi,A
- zpracovávat obsah vyučovacích do specifické podoby "pedagogical content knowledge", resp. "technological pedagogical content knowledge", A
- zpracovat projekt (plán) výuky a přípravy na tematické celky (didaktická analýza učiva) s ohledem na cíle a obsah průřezových témat a rozvoj všeobecných kompetencí
a na konkrétní vyučovací hodiny,A
- reflektovat a sebereflektovat výuku (při analýzách zpracovávaných výukových projektů),A
- komunikovat v procesu přípravy, realizace evaluace výuky, A
- prohlubuje vztah k oboru pedagogika a k výuce pedagogiky,A
- propojuje nabyté teoretické poznání v reálné edukační praxi a odolává vlivu faktorů demotivujících zahájení učitelské praxe.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOLEKTÍV AUTOROV. Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta, 2011. ISBN
978-80-8094-857-3.

• SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR,P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno:
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8.

• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (EDS.). Pedagogika pro učitele. 2. rozš. a akt. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
• Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol. 1. a 2. díl. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-39-2.
Rozšiřující literatura:
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• MALACH, J. Hodnocení klíčových kompetencí v kontextu vztahů subjektů školní edukace. In NOWOSAD, I., PIETRAŃ, K. & SZYMAŃSKI, M.J (eds.) Szkola.

Konflikt podmiotów? , s. 189- 208. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016. ISBN 978-83-8019-415-1.
• MALACH, J. Klíčové kompetence v kontextu cílů edukace a jejich hodnocení. In MALACH, J.; ČERVENKOVÁ, I. (eds.) Hodnocení klíčových kompetencí ve školní

edukaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 8-24. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-655-3.
• MALACH, J., ČERVENKOVÁ, I. & CHMURA, M. (EDS.). Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. Ostrava: PdF OU, 2016. ISBN 978-80-7464-866-3.
• MALACH, J.; ČERVENKOVÁ, I. (EDS.). Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-655-3.
• Doporučení evropského parlamentu a rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání. Brusel 10.11.2005. KOM(2005)548 v konečném znění 2005/0221.
Doporučená literatura:

• PEPPER, D. KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment of Key Competences [online]. [26 June, 2014].
• TEACHER GUIDE. Using Project-Based Learning to Develop Students? Key Competences
• Transversal Skills in TVET: Pedagogies and Assessment. Bangkok: UNESCO, 2015.
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Název studijního předmětu Didaktika polského jazyka 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen za aktivní účast studenta v seminářích a zpracování čtyř konspektů vyučovacích hodin a jejich simulaci na seminářích. Procentuální minimum k
získání zkoušky je 70 %.
Garant předmětu PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V přednáškách a seminářích disciplíny KPF/3DID2 se studenti seznámí s teoretickými problémy výuky jednotlivých jazykových složek polštiny a polské literatury.
Praktické využití těchto teoretických poznatků studenti prokáží v rámci samostatných pedagogických výstupů během průběžné praxe a v seminářích, pro které
vypracují přípravy. Předmět je provázán s průběžnou pedagogickou praxí realizovanou v tomtéž semestru.

Obsah:
1. Właściwości nauczyciela języka polskiego. Zaangażowanie nauczyciela w pracy społecznej środowiska.A
2. Wychowanie kulturalne w szkole.A
3. Specyficzne problemy w nauczaniu (dysleksja, dysgrafia, dysotrografia ADHD i in.).A
4. Język ciała i komunikacja niewerbalna.A
5. Metody i sposoby omawiania utworów literackich. Biografia pisarza. Lektura szkolna, metodyka opracowań lektur.A
6. Kształcenie językowe, literackie, kulturalne. Integracja i korelacja w nauczaniu języka polskiego.A
7. Czytanie ze zrozumieniem. Cele i rodzaje czytania. Trudności w nauce czytania.A
8. Metodyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu na lekcjach języka polskiego.A
9. Nauczanie ortografii i interpunkcji. Nauczanie gramatyki. Praca ze słownikiem na lekcji języka polskiego.A
10. Nauczanie słownictwa na lekcji jazyka polskiego.A
11. Zajęcia praktyczne: instrukcja symulacji sytuacji.A
12. Refleksja końcowa.
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situační

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student teoreticky ovládá problematiku výuky polského jazyka, zná postupy pro přípravu vyučovací hodiny. Umí vytvořit kompletní přípravu na vyučovací jednotku.
Student teoreticky ovládá problematiku výuky polského jazyka, zná postupy pro přípravu vyučovací hodiny. Umí vytvořit kompletní přípravu na vyučovací jednotku.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAR, J. Dydaktyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Opole, 1982.
• DZIEDZIC A., PICHALSKA J., ŚWIDERSKA, E. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Warszawa, 1992.
• CHRZĄSTKOWSKA, B., WYSŁOUCH, S. Poetyka stosowana. Warszawa, 1987.
• JAWORSKI, M. Metodyka nauki o języku polskim. Warszawa, 1991.
• NAGAJOWA, M. ABC Metodyki języka polskiego. Warszawa, 1996.
• W KRĘGU ZAGADNIEŃ DYDAKTYKI JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Red. H. Synowiec. Katowice, 2002.
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Název studijního předmětu Didaktika psychologie 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zpracování didaktických analýz tématických celků z oblasti psychologie, které budou součástí Průběžné praxe 2. Prezentace těchto celků budou analyzovány podle
předem stanovených kritérií jak vyučujícím, tak studenty. U zkoušky student prokáže schopnost aktivně a kriticky prezentovat své znalosti z Didaktiky psychologie 1 a
2.
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět svým obsahem navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu Obecná didaktika, Didaktika psychologie 1 a Průběžná praxe 1. Student získá přehled
aktuálních poznatků z teorie a praxe vyučování psychologie jak na středních školách (např. na střední pedagogické a zdravotnické škole, rodinné škole, konzervatořích,
pedagogických a Waldorfských lyceích, na vyšších odborných školách a gymnáziích), základních školách (v rámci volitelných předmětů, např. Rodinná výchova) tak i
v rámci celoživotního vzdělávání. Cílem je seznámit studenty s teoretickými východisky předmětu psychologie, se specifiky výuky psychologie na jednotlivých typech
škol, s výběrem učiva, s metodami a didaktickými materiály (s didaktickou analýzou učiva z oblasti psychologie). Dále se studenti seznámí s odbornými a osobnostními
požadavky na učitele. Hodnocení probíhá na základě skupinové reflexe a individuální sebereflexe.A
Součástí předmětu je Průběžná praxe 2 (náslechy a vlastní výstupy). A

Obsah:
1. Postavení psychologie v obsahu základního a středoškolského vzdělávání. Profilace výuky psychologie podle typů škol.A
2. Učební plány. Učební osnovy. Časově tematické plány. Učebnice. Rámcové vzdělávací programy (RVP), pro gymnaziální vzdělávání, RVP, Školní vzdělávací programy,
( ŠVP). A
3. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí. Práce se vzdělávacím obsahem. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování. Odborné klíčové kompetence
a jejich rozvíjení. A
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4. Konstruktivní metoda v pedagogické praxi. Kritéria žádoucího modelu chování. Pozorování a analýza vyučovacího procesu - hospitace ve vyučovací hodině psychologie
(kritéria pro pozorování vyučovací hodiny, záznam o průběhu vyučovací hodiny, analýza vyučovací hodiny). Modelové pedagogické situace demonstrující výuku
vybraných psychologických témat. A
5. Psychodidaktické pojetí výuky psychologie a hodnocení v psychologii. Práce se vzdělávacím obsahem. Pedagogická dokumentace. Hodnocení, zkoušení, klasifikace
žáků v psychologii, neprospívající a nadaný žák, pedagogicko-psychologická diagnostika a intervence.A
6. Psychologický pojem, jeho druhy a vztahy mezi pojmy. Procesy osvojování vybraných pojmových systémů. Výběr a uspořádání učiva v psychologii. Výuka tematických
celků podle typu škol, metodologie výuky.A
7. Předmět a cíle psychologie, související vědní obory. Dějiny psychologie. Vybrané psychologické směry a jejich představitelé. Psychologické metody.A
8. Základy obecné psychologie: Vnímání, paměť, pozornost, myšlení a řeč. Představivost, tvořivost, fantazie. Emoce a vůle. Učení. Motivace a její faktory, hodnoty,
potřeby a postoje. Stres, frustrace, deprivace.A
9. Ontogeneze vývoje lidské psychiky, psychologie adolescence.A
10. Základy sociální psychologie: Socializace, sociální skupiny, sociální komunikace.A
11. Základy psychologie osobnosti (temperamentové dispozice, charakterové vlastnosti a seberegulace).A
12. Základy psychologie rodiny, zdraví, sexuální vzdělávání a výchova, prosociální chování.A
13. Duševní hygiena učitele a psychohygiena žáka, pedagogicko-psychologické problémy (poruchy) v období dětství a dospívání.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- postupů pro zodpovědnou přípravu učitele na vyučováníA
- přístupů hlavních psychologických škol a směrůA
- souvislostí jednotlivých oblastí a témat učiva v rámci předmětu psychologieA
- specifik výuky jednotlivých typů školA
- teoretických východisek a základních pojmů předmětu psychologieA
- všech dokumentů a materiálů, ze kterých učitel vychází při přípravě na vyučovací hodinuA
- všech podstatných témat jednotlivých psychologických disciplínA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- analyzovat vyučovací procesA
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- aplikovat teoretické poznatky z psychologických disciplín při vyučování psychologie na školách, s ohledem na profilaci výuky psychologie podle typů škol a jejich
studijního zaměřeníA
- realizovat adekvátní sebereflexi při vlastním pedagogickém působeníA
- v praxi využít a realizovat mezipředmětové vztahyA
- v praxi využít možnosti pedagogicko psychologické diagnostikyA
- zpracovat a zdůvodnit přípravu na vyučovací hodinu na vybrané téma z psychologieA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GROSS, L. S. A guide to Teaching Introductory Psychology. Blackwell Publishing, 2008.
• SOKOLOVÁ, L. Didaktika psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.
• STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. A KOL. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova unverzita, 2015. ISBN 978-80-210-7884-.
• VAŠUTOVÁ, M., JEŽKOVÁ, V. Didaktika psychologie - vybrané kapitoly. Ostrava: FF OU, 2015.
Rozšiřující literatura:

• *. Učebnice, učební texty, učební osnovy psychologie pro různé typy škol, Rámcové vzdělávací programy- RVP, Školní vzdělávací programy-ŠVP
• HELUS, Z. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2016.
• PAVELKOVÁ, I., HRABAL, V. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
• STARÝ, K. A KOL. Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum, 2012.
• VACEK, P. Pedagogická psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017.
• WUBBELS, T., LEVY, J. (EDS.). Do you knot chat you look like? Interpersonal Relationship in Education. London: The Falmer Press, 1993.
Doporučená literatura:

• ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.
• KOSÍKOVÁ, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada, 2011.
• MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.
• MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. A KOL. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-2471-821-7.
• ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika románských jazyků 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou pro absolvování předmětu je:A
1. aktivní účast studenta na seminářích (min. 80 %), A
2. příprava všech zadaných úkolů/dílčích výstupů,A
3. prezentace dvou krátkých didaktických celků před fiktivní třídou v délce 20-30 minut,A
4. min. 70% úspěšnost u ústní zkoušky.
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz volně navazuje na předmět Didaktika románských jazyků 1. Problematika pedagogického procesu ve vyučování francouzštiny je představována v kontextu nových
požadavků, stanovených ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Pozornost je věnována plánování výuky, problematice hodnocení studentů, výběru
učebnice a obsahu vyučování. Součástí kurzu je praktická aplikace získaných teoretických poznatků (simulované vyučování). A

Obsah:
1. L'enseignement de la prononciation. A
2. L'enseignement de la civilisation et de la culture.A
3. L'évaluation en classe de FLE (i).A
4. Les travaux pratiques : simulation de situation d´enseignement (i).A
5. L'évaluation en classe de FLE (ii).A
6. L'oral : compréhension et expression orales. A
7. L'écrit : compréhension et expression écrites.A
8. Les travaux pratiques : simulation de situation d´enseignement (ii).A
9. La compétence de communication : la composante sociolinguistique et la composante pragmatique. Les activités de la médiation (notamment activités de traduction et
d'interprétation).A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

679

B-III - Charakteristika studijního předmětu
10. Les systemes éducatifs en République tcheque et en France. A
11. L'enseignement du FLE en République tcheque ; les manuels de FLE ; le baccalauréat.A
12. Les travaux pratiques : simulation de situation d´enseignement (iii).A
13. Révision.A
A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Studenti se seznámí s aktuálními požadavky na výuku cizích jazyků v evropském kontextu - osvojí si principy stanovené v dokumentu Společný evropský referenční
rámec pro jazyky. Naučí se pracovat a kriticky hodnotit didaktické prostředky a využívat možnosti multimédií ve výuce francouzštiny. Prostřednictvím simulovaného
vyučování se naučí aplikovat získané poznatky v praxi.
Studenti si rozvíjejí dovednost vyučovat rozličné jazykové jevy ve francouzském jazyce v souladu s moderními didaktickými trendy. Dovedou využívat různé metody a
formy práce např. při výuce výslovnosti a reálií. Získají dovednost hodnotit písemné práce a ústní produkci žáků.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DEDKOVÁ, I., BECKER, G., PAVLÍNKOVÁ, M. Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011.
• SMIČEKOVÁ, J., DEDKOVÁ, I., PAVLÍNKOVÁ, M. Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro

začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-722-9.
• TAGLIANTE, C. La classe de langue. Paris, 2006. ISBN 978-209-033068-7.
• TAGLIANTE, C. L´évaluation et le Cadre européen commun. Paris, 2005. ISBN 978-2-09-033119-6.
Rozšiřující literatura:

• BOYER, H., BUTZBACH, M., PENDAX, M. Nouvelle introduction a la didactique du FLE. Paris, 1994.
Doporučená literatura:
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• ABRY, D., VELDEMAN-ABRY, J. La phonétique. Paris, 2007.
• CARRAS, C., ET AL. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris, 2007.
• HAYDÉE, S. Le jeu en classe de langue. Paris, 2008. ISBN 978-2-09-035349-5.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika románských jazyků 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Je povinná 80% účast na seminářích. Výuka předmětu je zakončena ústní zkouškou, která tvoří 80 % výsledné známky. 20 % známky tvoří individuální výstup, který
studenti prezentují během semináře. A
A
Podmínky pro absolvování předmětu v rámci programu Erasmus:A
Pro vyjíždějící studenty platí tytéž požadavky.
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 30% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (30%), Lic. Begoňa García Ferreira (35%), Mgr. Monika Kuchnová (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na kurz Didaktika románských jazyků 1 a na pedagogicko-psychologické předměty společného základu učitelského studia. Klade si za cíl prohloubit
znalost didaktiky španělštiny jako cizího jazyka. Vedle nezbytné teoretické průpravy je značná část předmětu věnována práci ve škole, metodologickým přístupům,
tvorbě vlastních didaktických materiálů a běžnému provozu školy. Kromě standardního pohledu na středoškolskou praxi všech stupňů budou studenti seznámeni s
různými typy jazykových kurzů a s problematikou mezinárodních jazykových zkoušek. Velká pozornost je kladena také na hodnocení a evaluační metody ve výuce,
zejména u společné části maturitní zkoušky. Část předmětu je věnována také reflexi a (auto)evaluaci pedagogických praxí. A

Obsah:
1. Osobnost učitele ve vztahu k profesi vyučujícího cizího jazyka.A
2. Stres a syndrom vyhoření. A
3. Klima třídy: jazyková učebna. A
4. Evaluace a autoevaluace v prostředí středních škol.A
5. Maturitní zkouška v moderním měnícím se světě, rámcové informace.A
6. Písemná část maturitní zkoušky: zadání a hodnocení.A
7. Ústní část maturitní zkoušky: zadání a hodnocení.A
8. Jazykové hry: pozitiva a negativa. Teoretická průprava a tvorba materiálů.A
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9. -10. Moderní technologie ve výuce cizích jazyků. Teoretická průprava a training praktických dovedností.A
11. Studenti se specifickými poruchami učení ve výuce cizích jazyků.A
12. Instituto Cervantes, jazykové kurzy, zkouška DELE.A
13. Závěrečná reflexe průběžných praxí.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)

Výsledky učení:
- prokazuje znalost didaktických postupů při výuce jednotlivých dovedností A
- definuje klíčové problémy při výuce španělského jazykaA
- zná podmínky pro splnění mezinárodních jazykových zkoušek a maturitní zkoušky
- ovládá metodiku nácviku vybraných dovednostíA
- orientuje se v didaktických materiálech pro výuku španělského jazykaA
- je schopen vysvětlit problematiku vybraných gramatických jevů
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CONSEJO DE EUROPA. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación. Instituto Cervantes y Anaya.
• FIALOVÁ, I., SLOWIK, M. Didaktika španělštiny I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006.
Doporučená literatura:

• BROŽOVÁ, K. - FERRER PEŇARANDA, C. Aventura 1
• CASTRO, F. Nuevo Ven 1. Libro de alumno. Madrid: Edelsa, 2004.
• ENCINA, ALONSO. Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo
• GARCÍA SANTA-CECILIA, A. Cómo se disena un curso de lengua extranjera. Cuadernos de didáctica del espanol/LE.
• CHODĚRA, R. Moderní výuka cizích jazyků: didaktika cizích jazyků jako vědní obor.
• MOJŽÍŠ, L. Vyučovací metody. Praha, 1988.
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• STUCHLÍKOVÁ, J. - JANÍK, T. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy.
• ŠIMONÍK, O. Začínající učitel : některé pedagogické problémy začínajících učitelů. Brno: MU, 1995.
• TOŠNER, J., TOŠNEROVÁ, T. Burn-out syndrom. Praha: Hestia, 2002.
• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.
• Jazykové úrovně
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Název studijního předmětu Didaktika ruštiny 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Ke zkoušce se může student přihlásit za podmínek, že absolvoval samostatný mikrovýstup v semináři a pedagogický výstup během Průběžné praxe 2. U zkoušky
student předloží všechny přípravy do vyučovacích hodin, které vypracoval samostatně během semestru, současně jsou prověřovány jeho teoretické i praktické znalosti z
oblasti didaktiky ruského jazyka.
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je tematicky provázán s předmětem Průběžná pedagogická praxe 1, 2 a Pedagogická komunikace v ruštině. Studenti se seznámí s dalšími teoretickými
problémy didaktiky ruštiny (vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, jazykové prostředky ve výuce ruštiny: fonetický systém, grafický systém, slovní zásoba,
mluvnický systém). V seminárních cvičeních jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní příklady, studenti se pokoušejí o samostatné mikrovýstupy před svými
spolužáky. Jejich pokusy jsou vždy analyzovány a posouzeny v rámci celé skupiny. Praktické užití teoretických poznatků studenti sledují v rámci Průběžné pedagogické
praxe 2. Výklad je podáván v češtině, ale s ruskou terminologií.

Obsah:
1. Vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku.A
2. Kladný/záporný vliv mateřštiny, vnitrojazykové vlivy.A
3. Počáteční vyučování ruskému jazyku: význam, místo cíl.A
4. Komplexní řečové dovednosti a prostředky jednotlivých jazykových rovin.A
5. Fonetický systém ruštiny: úloha při vyučování; psychofyziologické základy osvojování fonetického systému.A
6. Výběr a uspořádání učiva, řízení procesu osvojování fonetiky ruštiny.A
7. Grafický a pravopisný systém ruštiny: význam v metodice; psychologické základy vyučování grafiky a pravopisu.A
8. Slovní zásoba ruštiny: význam při vyučování ruštině.A
9. Lingvistické a psychologické základy osvojování ruského lexika, lexikální minimum.A
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10. Gramatika ruštiny: význam při vyučování ruštině.A
11. Lingvistické a psychologické základy vyučování ruské mluvnici.A
12. Výběr a uspořádání mluvnického učiva.A
13. Metody vyučování ruské gramatice.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
- provázanost předmětu Didaktika ruštiny s Průběžnou pedagogickou praxí i předměty pedagogicko-psychologické složky studia.A
- znalost dalších teoretických okruhů didaktiky ruštiny (vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, jazykové prostředky ve výuce ruštiny: fonetický systém,
grafický systém, slovní zásoba, mluvnický systém).
- aplikace teoretických poznatků na konkrétní příklady v rámci výuky ruského jazyka. A
- experimentování při samostatných mikrovýstupech před svými spolužáky.A
- analýza a hodnocení svých pedagogických pokusů i spolužáků v rámci studijní skupiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KRJUČKOVA, L. S. Praktičeskaja metodika obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu: učebnoje posobije. Moskva, 2009.
• MRHAČOVÁ, E. Praktická cvičení z ruského jazyka. IV. Učitel ve třídě. SPN. Praha, 1991.
• NEDOMOVÁ, Z. - VLHOVÁ, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro

začínajícího učitele. Ostrava, 2010.
• PETRÍKOVÁ, A.-KUPRINA, T.-GALLO, J. Didaktika ruštiny I., II. Prešov, 2013.
• PETRÍKOVÁ, A.-KUPRINA, T.-GALLO, J. VVedenije v didaktiku russkogo jazyka i mežkulturnuju kommunikaciju. Prešov, 2013.
• PURM, R. - JELÍNEK, S. - VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka: vybrané kapitoly. Gaudeamus. Hradec Králové, 1997.
• RIES, L. Didaktika ruštiny. Vyučování jako komunikační součinnost a hra. 1., 2. PdF Ostrava, 1987.
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• ŠČUKIN, A.N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2018.
Rozšiřující literatura:

• AKIŠINA, A. A. Učimsja učiť. Dlja prepodavatelja russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2004.
• CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Academia. Praha, 2006.
• CHODĚRA, R. - RIES, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století 1. OU. Ostrava, 1999.
• CHODĚRA, R. - RIES, L. - MOTHEJZÍKOVÁ, J. - HANZLÍKOVÁ, M. - MALÍŘ, F. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí: metadidaktika, humanizace,

alternativní metody, počítače. Editpress, Rudná u Prahy, 2001.
• CHODĚRA, R. - RIES, L. - ZAJÍCOVÁ, P. - MOTHEJZÍKOVÁ, J. - HANZLÍKOVÁ, M. Výuka cizích jazyků na prahu nového století 2. OU, Ostrava, 2000.
• JELÍNEK, S. - DLOUHÝ, M. - PORÁKOVÁ, S. - ŠÁLKOVÁ, R. - ŽOFKOVÁ, H. Rusko-český lingvodidaktický slovník. Karolinum. Praha, 1992.
• RIES, L. - KOLLÁROVÁ, E. (EDS.). Svět cizích jazyků dnes. Svet cudzích jazykov dnes. Inovační trendy v cizojazyčné výuce. Didaktis, Bratislava 2004
• Živaja metodika. Dlja prepodavatelja russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2005.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika sborového zpěvu 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7DIS1 - Didaktika sborového zpěvu 1

A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
účast ve výuce: 80%;A
aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci),A
didaktický materiál: písemně zpracované náměty z jednotlivých složek hudební výchovy: písemně zpracované náměty z jednotlivých složek didaktiky sborového zpěvu:
a) práce se sborovou partiturou a nácvik čtyřhlasu b) práce se sborovou partiturou a nácvik polyfonního vícehlasu. Jednotlivé složky didaktického materiálu musí
obsahovat také detailní analýzu užitého učiva a použitého hudebnědidaktického postupu; A
prezentace didaktického materiálu v rámci cvičení předmětu Didaktiky sborového zpěvu 2 včetně následné sebereflexe.A
A
Ústní zkouška: okruhy na základě probíraného obsahu předmětu Didaktika sborového zpěvu 1, 2 a studijní literatury.A
Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (50%), doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Disciplina Didaktika sborového zpěvu 2 navazuje na disciplinu Didaktika sborového zpěvu 1 a seznamuje studenty s hudebnědidaktickou problematikou sborového
zpěvu pro střední školy v úzké vazbě s hudebněvýchovnou praxí. Disciplina akcentuje praktickou orientaci v didaktické problematice s ohledem na široké spektrum
hudebnědidaktických postupů v pěveckém sboru na střední škole.

Obsah:
1. Obsah a koncepce disciplíny, česká a zahraniční literatura, požadavky ke zkoušce, kritéria hodnocení didaktického materiálu a ústní zkoušky.A
2. Reprezentativní okruh sborového repertoáru a jeho interpretační problémy se zdůrazněním stylových specifik jednotlivých hudebněhistorických období a žánrů,
analýza sborové skladby sbormistrem jako součást přípravy na zkoušku.A
3. Intonační a sluchová výchova ve středoškolském pěveckém sboru, vokální imitace, používané sborové ladění a zvukové vyrovnávání hlasů. A
4. Intonační metody využívané ve středoškolských pěveckých sborech I.A
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5. Práce se sborovou partiturou a nácvik čtyřhlasu I.A
6. Práce se sborovou partiturou a nácvik čtyřhlasu II.A
7. Práce se sborovou partiturou a nácvik polyfonního vícehlasu I.A
8. Práce se sborovou partiturou a nácvik polyfonního vícehlasu II.A
9. Práce se sborovou partiturou - úpravy z oblasti nonartificiální hudby.A
10. Instrumentální doprovody sborového zpěvu, využití perkusních hudebních nástrojů v pěveckých sborech (congo, djembe ad.)A
11. Historický vývoj sborového zpěvu v zahraničí (Evropa, Asie, USA), současné světové a evropské trendy ve sborovém zpěvu: festivaly, soutěže, sborové asociaceA
12. Alikvotní zpěv a sborový zpěv, experimentální sborové skladby a jejich didaktické využití.A
13. Shrnutí problematiky.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- současných trendů světové a evropské trendy ve sborovém zpěvu;A
- reprezentativního okruhu repertoáru pro středoškolské sbory a jeho didaktických/ interpretačních problémů se zdůrazněním stylových specifik jednotlivých
hudebněhistorických období a žánrů;A
- principů intonační a sluchové výchovy ve středoškolských pěveckých sborech včetně didaktického využití;A
- práce se sborovou partiturou (homofonní vícehlas a polyfonní vícehlas) včetně didaktického využití;A
- principů práce s úpravami pro sbor z oblasti nonartificiální hudby;A
- historického vývoje sborového zpěvu v zahraničí;A
- problematiky didaktického využití alikvotního zpěvu a experimentálních sborových skladeb. A
Student dokáže:A
- kriticky analyzovat problematiku didaktiky sborového zpěvu pro střední školy;A
- kriticky analyzovat použité hudebnědidaktických postupy v pěveckém sboru včetně jejich obhajoby;A
- vhodně a fundovaně sestavit repertoár pěveckého sboru;A
- nacvičit homofonní vícehlas a polyfonní vícehlas;A
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- pracovat se sborovou partiturou z hlediska didaktického;A
- využít vybrané perkusní hudební nástroje v rámci doprovodu sborového zpěvu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BUČEK, MILOSLAV. Sborový zpěv I., II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1993. ISBN 80-210-0201-8.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• MODR, ANTONÍN. Hudební nástroje. Praha: Supraphon, 1982.
• SPISAR, JAN. Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru [elektronický studijní materiál]. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta, 2007.
• STAŠEK, ČESTMÍR. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1985.
Rozšiřující literatura:

• GREGOR, VLADIMÍR A SEDLICKÝ, TIBOR. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, 1999.
• KOLÁŘ, JIŘÍ. Intonační metody a jejich uplatnění v učebnicích hudební výchovy. 1994.
• KOVAŘÍK, VLADIMÍR A TESAŘ, VLADIMÍR. Sborový zpěv na střední pedagogické škole. Praha: SPN, 1984.
• LÝSEK, FRANTIŠEK. Průprava k sborovému zpěvu. Praha: SPN, 1957.
• TICHÁ, ALENA. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2014. ISBN 9788026206484.
Doporučená literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
• JEREMIÁŠ, OTAKAR. Praktické pokyny k dirigování. Praha: Panton, 1959.
• MCELHERAN, BROCK. Conducting Technique For Beginners And Professionals. New York: Oxford University Press, 2004. ISBN 0193868547.
• NÁGEL, DUNDO. Dirigent a jeho spevokol. Bratislava: Matica slovenská, 1950.
• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.
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Název studijního předmětu Didaktika ZSV 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Je požadována minimálně 70 % účast na výuce. Každý student vypracuje návrh didaktické jednotky v rozsahu 8-10 normo stran. Následně samostatně zrealizuje
vyučovací aktivitu, na které má demonstrovat úroveň osvojení všech způsobilostí potřebných k výkonu profese učitele společenskovědních předmětů. Aktivně se podílí
na rozborech a hodnocení vyučovacích aktivit ostatních studentů.
Garant předmětu Mgr. Slavoj Tomeček
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavoj Tomeček (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět dále rozvíjí způsobilosti, jichž studenti nabyli v předmětu Didaktika ZSV 1 a klade důraz především na jejich praktické uplatnění. Studenti jsou připravováni
na první samostatné vyučování. Formou praktické činnosti jsou seznamováni s nejrůznějšími didaktickými metodami a jejich vhodnými kombinacemi. Každý student si
připraví svůj samostatný výstup, který je posléze rozebírán a hodnocen.

Obsah:
Každá hodina je zaměřena na prezentaci látky z jednoho oboru společenských věd s co možná nejširším uplatněním různých vyučovacích metod a postupů, jako např.
výklad, dialog, sókratovský dialog, práci ve skupinách, samostatnou práci, aktivní práci s informačními zdroji, hru atd. Studenti si vyberou některou z níže uvedených
oblastí a připraví si vyučovací aktivitu s použitím kombinace minimálně dvou výukových metod. Tuto vyučovací aktivitu pak prakticky realizují. Poté následuje rozbor a
hodnocení výukové aktivity z hlediska dosažené úrovně pedagogických, didaktických, oborově didaktických a obdorných znalostí a dovedností.A
A
Oblasti pro přípravu vyučovací aktivity:A
A
1. Věda, rozdělení věd, vědecké postupy a metody.A
2. Logika - nejvhodnější metody výuky základů výrokové a predikátové logiky (sylogismů).A
3. Psychologie - hlavně zaměření na sebepoznávání.A
4. Sociologie - orientace a pochopení místa člověka ve společnosti.A
5. Ekonomie - pochopení základních principů fungování trhu a role státu v ekonomice.A
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6. Právo - dobrá orientace v hlavních oblastech práva a soudnictví, uzavírání smluv, právních služeb apod.A
7. Politologie - zaměření na pochopení role a významu politiky v životě člověka s důrazem na principy demokratické politiky.A
8. Etika - uvedení příkladů morálních dilemat a možností jejich řešení, jež se nabízejí v různých etických systémech.A
9. Filosofie - prezentace filosofie jako východiska poznávání a sebepoznávání, logika filosofického tázání, kombinace historického a systematického výkladu jako možný
postup výuky filosofie na středních školách.A
10. Světová náboženství a sekty - pohled do světa víry, upozornění na možná nebezpečí sekt pro život mladých lidí.A
11. Globální problémy lidstva.A
12. Úvod do světa práce - zaměřen na orientaci na pracovním trhu, pracovní návyky, na otázky typu "Co dělat v případě ztráty zaměstnání?" apod.A
13. Domácí finance - sestavení domácího rozpočtu, možnosti investování, řešení finanční tísně apod.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
- bude znát obsah základních kurikulárních dokumentů, jenž se týká výuky základů společenských věd;A
- bude se orientovat v nabídce učebnic a dalších učebních materiálů, které může využít v přípravě na vyučování;A
- bude znát postup didaktické analýzy vybraného celku učiva;A
- bude vědět, jak postupovat při analýze a evaluace výsledku výuky.A
- bude schopen s použitím aktivních sloves definovat cíle výuky;A
- bude schopen provést výběr a didaktickou analýzu učiva podle stanovených kritérií;A
- bude umět vytvořit vlastní přípravu na vyučování;A
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- dokáže zrealizovat předem připravenou vyučovací aktivitu;A
- dokáže provést reflexi vlastního vyučování, kriticky je zhodnotit a navrhnout změny vedoucí ke zlepšení úrovně vlastní výuky;A
- umí použít vhodné metody pro evaluaci výsledků výuky.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BELZ H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
• DVOŘÁK, D. (ED.). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005.
• KOTRBA, T., LACINA L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister a Principal, 2007.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
• SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009.
• TOMEČEK, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská

univerzita v Ostravě, 2010.
Rozšiřující literatura:

• DOSTÁLOVÁ, R. A KOL. Výchova k občanství. Didaktický text pro učitele střední školy. Svoboda. Praha, 1998.
• DOSTÁLOVÁ, R. A KOL. Výchova k občanství. Texty a dokumenty pro střední školy. Praha: Svoboda, 1998.
• DOSTÁLOVÁ, R. A KOL. Výchova k občanství. Učebnice pro střední školy. Svoboda. Praha, 1998.
• NOVOTNÝ T., VOJTÍŠEK, Z. Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 1994.
• NOVOTNÝ, Z. Základy filozofického myšlení. K didaktice filozofie na středních školách a v základních kursech. Nakladatelství Olomouc. Olomouc, 1995.
• ODEHNALOVÁ. A. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997.
• PETRUSEK, M. A KOL. Základy sociologie. Praha : SPN, 2009.
Doporučená literatura:

• BARTONÍČKOVÁ K. A KOL. Občanský a společenskovědní základ. Přehled středoškolského učiva. Brno: Computer Press, 2009.
• BLECHA, I. Filosofie. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-147-0.
• DAVID, R. Politologie. Základy společenských věd. Olomouc, 2003.
• DEGLEROVÁ D., DOLEŽALOVÁ H. Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit. Praha: Didaktis, 2009.
• DEGLEROVÁ D., DOLEŽALOVÁ H. Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - učebnice. Praha: Didaktis, 2009.
• LIESSMANN, K., ZENATY, G. O myšlení. Olomouc: Votobia, 1994.
• PEŠKOVÁ, J., SCHÜCKOVÁ, L. Já člověk (Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra). Praha: SPN, 1991.
• PUDLÁK, J., SOJKA, M. Ekonomie pro střední školy. Fortuna. Praha, 1994.
• RYSKA, R. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2007.
• RYSKA, R. Příklady z právní praxe. Praha , Fortuna, 1997. Praha, 1997.
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KVV / 7PJDI - 2018 : Digitální technologie v umění

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Digitální technologie v umění
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Cvičící : MgA. Jiří Žižka (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost prohloubit si teoretické znalosti a kultivovat praktické dovednosti související obecně s problematikou estetizace
obrazu. Studenti získávají představu o různých způsobech tvůrčího vyjádření prostřednictvím nových médií (video, digitální fotografie), o výrobě audiovizuálního díla,
způsobech jeho vnímání, technologických postupech; předmět dále představuje video jako velmi účinnou a atraktivní formu předávání informací ve školní praxi, v oblasti
videotechniky studenti získávají znalosti o obrazových formátech a různém příslušenství ke kamerám a zrcadlovkám. V teoretické i praktické rovině předmět objasňuje
využití aktuálních technických prostředků a pracovních postupů - založených na principech digitální fotografie - při procesu dokumentace a prezentace uměleckého
artefaktu technickým obrazem. Zaměřuje se rovněž na myšlení o fotografii v intermediálních souvislostech a komentuje různé způsoby fyzického překračování tradiční
formy fotografického obrazu. Studenti se seznamují s problematikou realizace a postprodukce audiovizuálních děl, základy skladebného natáčení audiovizuálních děl a
světlem jako formotvorným prvkem fotografické tvorby.

Obsah:
1. Pojmy a východiska tvůrčí výtvarné fotografie v postmoderním světě.A
2. Vizuální jazyk tvůrčí výtvarné fotografie. A
3. Reflektování reality vizuálním jazykem (metafora vs. přímé sdělení).A
4. Koncepčnost a systematičnost. Tradice a modernost ve výrazu fotografické tvorby.A
5. Digitalizace fotografie a manipulace obsahu.A
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6. Změny vnímání, tvorby a interpretace obrazů s příchodem digitálních technologií. Role diváka ve vztahu k digitálním technologiím a digitálním obrazům. Konfrontace
fotografické tvorby.A
7. Teorie záznamu videa a postprodukční zpracování filmu v nelineárním editoru.A
8. Kinematografie a její distribuční varianty.A
9. Povaha fotografického a filmového obrazu.A
10. Vyjadřovací prostředky pohyblivého obrazu v kontextu výtvarné tvorby.A
11. Filmové dílo a práce kameramana v audiovizuálním díle.A
12. Realita a fikce v současné vizuální kultuře.A
13. Současné přístupy k problematice fotografie a videa v umění.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních vyjadřovacích prostředků filmové řeči a technických pojmů jako např. framerate, jízda, transfokace, optická kresba nebo hloubka ostrosti;A
- výrazových možností všech obrazových složek filmu;A
- didaktických aspektů natáčení a tvorby animace;A
- světelné dramaturgie audiovizuálního díla, jednotlivých osvětlovacích stylů a vztahu mezi světlem a prostorem; A
- současného stupně vývoje, kořenů audiovizuální tvorby a systému jejich výrazových prostředků a stylů;A
- základů klasických fotografických disciplín a barevné kompozice.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
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A
- reflektovat vlastní fotografickou tvorbu a najít východisko k definování didaktických problémů ve výtvarné výchově na základě teoretických pramenů ze zadané
literatury;A
- promyšleně pracovat s autorskou fotografií;A
- nalézat paralely mezi současnou uměleckou a žánrovou fotografickou produkcí;A
- tvořit autorské koncepty;A
- aplikovat konkrétní teoretické pojmy při uvažování o pojetí výuky fotografie v rámci výtvarné výchovy;A
- kriticky uvažovat nad tradičními i současnými proudy ve vzdělávacích koncepcích předmětu výtvarná výchova; A
- přemýšlet o fotografii v intermediálních souvislostech;A
- vytvořit autorský film sestavený jak ze stacionárních fotografií, tak i z filmových sekvencí;A
- využívat umělého i zábleskového osvětlení;A
- realizovat postprodukci audiovizuálních děl.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• BORDWELL, DAVID A THOMPSONOVÁ, KRISTIN. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
• ČIHÁK, MARTIN. Ponorná řeka kinematografie. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-283-1.
• DVOŘÁK, TOMÁŠ (ED.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8.
• MIRZOEFF, NICHOLAS. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN ISBN 978-80-200-1.
Rozšiřující literatura:

• CÍSAŘ, KAREL (ED.). Co je to fotografie?. Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6.
• FRIZOT, M. New History of Photograpfy. Kolín nad Rýnem: Könemann, 1998. ISBN 978-3829013284.
• GRYGAR. Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha : AMU, 2004. ISBN 80-7331-014-7.
• KOL. AUTORŮ. Umění a nová média. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5639-8.
• ORBIS FICTUS. Nová média v současném umění. Katalog 2. výroční výstavy Sorosova centra současného umění - Praha 1995 - 1996. Praha: Nakladatelství

OSWALD. ISBN 80-85433-26-5.
Doporučená literatura:

• BARTHES, ROLAND. Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005.
• CARTWRIGHT, LISA A STURKEN, MARITA. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-556-1.
• FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.
• MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000. ISBN 9788072171286.
• SONTAGOVÁ, SUSAN. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.
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KOV / 7EVKI - 2018 : Etika v kinatropologii

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Etika v kinatropologii
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast ve výuce (pozornost, zpětná vazba a diskuse),A
- četba odborné literatury. Vyžadována je literatura z oboru obecné etiky a dále pak z aplikované etiky. A
Garant předmětu PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Etika v kinantropologii uvádí do problematiky aplikované etiky. Seznamuje studenty s etikou na obecné úrovni. Nezůstává na obecné úrovni, nýbrž seznamuje
také s aplikovanými podobami etiky, zejména pak s etikou výzkumu ve vztahu ke kinantropologii. Zároveň se zaměřuje na étos povolání učitele.

Obsah:
1. Vznik etiky a teorie etiky.A
2. Základní metodologické přístupy k etice.A
3. Stěžejní etické systémy.A
4. Aplikovaná etika. Východiska, metody a cíle. A
5. Hodnoty a lidská praxe. Individuální etika. Sociální etika.A
6. Etika a negativita. Negativní jevy ve sportu. A
7. Doping. Násilí. Chuligánství. A
8. Korupce. Komercionalizace sportu.A
9. Negativní příklady z praxe.A
10. Mobbing. Bossing. Sexuální obtěžování.A
11. Institucionalizace etiky ve sportu. Etický kodex sportovce. Etický kodex sportovní organizace.A
12. Axiologie ve sportu.A
13. Etický leadership. Etický rozměr personální činnosti.A
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
• KLIMSZA, L. Business Ethics. Introduction to the Ethics of Values. London: Ventus Publishing, 2014. ISBN 978-87-403-0690-3.
• KLIMSZA, L. Teacher´s Ethics. Ostrava: University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-309-5.
• NEKOLA, J. Doping a sport. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-137-2.
• SEKNIČKA, P., PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8.
Rozšiřující literatura:

• HODAŇ, B. Fair play v postmoderní společnosti. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-8578-331-2.
• HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPNÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
• PELCOVÁ, N., A SEMRÁDOVÁ, I. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-2462-652-9.
• STRIKE, K.., SOLTIS, J. F. The Ethics of Teaching. New York: Teacher College Press, 2009. ISBN 9788024626529.
• VACEK, P. Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-108-2.
Doporučená literatura:

• DOVADIL, J. A KOL. Postavení, organizace a financování sportu v České republice. Praha: Konference českého olympijského výboru, 2006. ISBN
978-80-7033-999-2.

• HOGENOVÁ, A. Arethé: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0046-3.
• HOGENOVÁ, A. Etika a sport. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-499-3.
• HOGENOVÁ, A. Hermeneutika sportu. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-744-5.
• HOWE, K. R., MIRAMONTES, O.B. The Ethics of Special Education. New York: Teacher College Press, 2009. ISBN 978-0-8077-7441-0.
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KRO / 3UFL3 - 2018 : Francouzská literatura 20. a 21. století

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Francouzská literatura 20. a 21. století
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Od studenta se vyžaduje aktivní účast na seminářích (minimálně 80 %), příprava podle pokynů vyučujícího, přečtení 6 titulů povinné četby stanovených v "Obsahu
předmětu" a přednesení referátu zaměřeného na text (beletrie) vztahující se k literatuře studovaného období.
Garant předmětu Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Záměrem cyklu seminářů je vytvořit na základě čtenářské zkušenosti studenta hlubší a ucelenější představu o tendencích ve francouzské literatuře 20. a 21. století.
Semináře se věnují především autorům, kteří se pokusili či se stále pokoušejí různými cestami přeměnit náhled na principy či/ i cíle tvorby v próze, poezii a dramatu.
Základní náplní seminářů je analýza a následná interpretace textů pro tyto autory stěžejních; přirozenou součástí diskuse o textech jsou rovněž specifika jednotlivých
estetik.

Obsah:
1. Guillaume Apollinaire: Alkoholy (1). A
2. Alkoholy (2). A
3. André Gide: Penězokazi (1).A
4. Penězokazi (2).A
5. Arthur Adamov. La Parodie (1).A
6. La Parodie (2).A
7. Alain Robbe-Grillet. Žárlivost (1)A
8. Žárlivost (2)A
9. Georges Perec: Život, návod k použití (1).A
10. Život, návod k použití (2).A
11. Michel Houellebecq: Elementární částice (1).A
12. Elementární částice (2).A
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13. Závěry.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student prohloubí své znalosti francouzské literární historie 20. a 21. století v próze, poezii a dramatu.
Student je schopen vyložit, jak byly stěžejní texty literatury 20. a 21. století období vnímány v době svého vzniku a jak je hodnotí současná literární kritika. Dokáže
aplikovat získané znalosti při rozboru textů dotyčného období.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FRYČER, J. ET AL. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha, 2002. ISBN 80-7277-130-2.
• ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno, 2013. ISBN 978-80-7294-565-8.
Rozšiřující literatura:

• DYTRT, P. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století. Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7057-8.
• DYTRT, P. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století. Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6481-2.
• LAGARDE, A., MICHARD,L. XXe siecle. Les grands auteurs français. Paris, 1995.
• VIART, D., VERCIER, B. Současná francouzská literatura. Praha, 2008. ISBN 978-80-7407-034-1.
Doporučená literatura:

• KUNEŠOVÁ, M. L´absurde dans le théatre Dada et présurréaliste francais. Brno, 2016. ISBN 978-80-210-8461-2.
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• KUNEŠOVÁ, M. V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže? Apollinairova "elektrizující" pantomima, její proměny a inscenace. In Divadelní revue no. 2. Praha, 2011.

ISBN 0862-5409.
• LEPAPE, P. Země literatury. Brno, 2006. ISBN 978-80-7294-218-3.
• MITTERAND, H. Littérature XXeme siecle. Textes et documents. Paris, 1991. ISBN 978-2091788630.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

701

SPG / 1ISPP - 2018 : Inkluzivní speciální pedagogika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Inkluzivní speciální pedagogika
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence SPG / 1SPPD - Základy speciální pedagogiky

SPG / 11SPP - Základy speciální pedagogiky
A

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Povinné součásti ke zkoušce: písemná zkouška (min. 51%), příprava na vyučování (min. 51%), IVP/PlPP (min. 51%), seminární práce (min. 51%)A
A
- písemná zkouška:A
Hodnotící kritéria a úrovně:A
1. 0 až 50 bodů FA
Odpovědi na zadání jsou nekonzistentní, prozrazují plné neporozumění, jsou tautologické.A
2. 51 až 60 bodů EA
Odpovědí na zadání obsahují jeden izolovaný aspekt, který je snadno nekonzistentně generalizován.A
3. 61 až 70 bodů DA
Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů bez vzájemných vazeb, nekonzistentní závěry.A
4. 71 až 80 bodů CA
Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů, ne všechny vazby jsou reflektovány, ne zcela konzistentní závěry.A
5. 81 až 90 bodů B A
Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, schopnost induktivně formulovat konzistentní závěry.A
6. 91 až 100 bodů AA
Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, schopnost induktivně formulovat konzistentní závěry i deduktivně formulovat nové hypotézy, vazby na
další související témata.A
A
- aktivita ve výuceA
Plnění dílčích krátkých úkolů, kladení otázek v průběhu výkladu, hledání odpovědí, vyjasňování daného tématu, zapojení se do dílčích aktivit během výkladu. A
Hodnotící kritéria: v semináři možno za aktivitu získat max. 3 body (hodnocení v kompetenci vyučujícího).A
A
- příprava na vyučováníA
Vypracování "inkluzivní" přípravy na vyučování daného předmětu (dle aprobace studenta) písemný záznam postupu vyučovací hodiny. A
Hodnotící kritéria: minimální rozsah 3 normostrany, předepsaná struktura přípravy cíle, metody, organizační formy, hodnocení, seznam pomůcek, popis jednotlivých
kroků učitele, činností žáka či fází výuky, uzpůsobení jednotlivých činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Možno získat max. 15 bodů.A
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1. 8 až 15 bodů splnilA
Dodrženy všechny či alespoň většina kritérií.A
2. 0 až 7 bodů nesplnilA
Nedodrženy žádné či většina kritérií.A
A
- speciálně pedagogická dokumentaceA
Vypracování vzorového Individuálního vzdělávacího plánu a Plánu pedagogické podpory na podkladě konkrétního doporučení školského poradenského zařízení či
případových studií. A
Hodnotící kritéria: Předepsaná forma, přehlednost, úplnost, srozumitelnost, komplexnost postupů, terminologická správnost. Možno získat max. 15 bodů.A
1. 8 až 15 bodů splnilA
Dodrženy všechny či alespoň většina kritérií.A
2. 0 až 7 bodů nesplnilA
Nedodrženy žádné či většina kritérií.A
A
- případová studie/kazuistikaA
A
- seminární práceA
Seminární práce na téma "Analýza vzdělávacího oboru . z hlediska inkluzivního vzdělávání". A
Hodnotící kritéria: Minimální rozsah 5 normostran (bez úvodní strany). Schopnost analytického, kriticky reflektivního myšlení, aplikace možností, znalosti zásad při
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Možno získat max. 15 bodů.A
1. 8 až 15 bodů splnilA
Dodrženy všechny či alespoň většina kritérií.A
2. 0 až 7 bodů nesplnilA
Nedodrženy žádné či většina kritérií.A
Garant předmětu doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (50%), Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (50%)
Vede seminář : Mgr. Igor Hampl, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na výuku základů speciální pedagogiky a zaměřuje se na otázky výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků s
přiznanými podpůrnými opatřeními). Studenti se seznámí nejen s aktuálním systémem vzdělávání a souvisejícími legislativními a kurikulárními dokumenty, ale získají
také praktické dovednosti, potřebné pro organizaci a plánování inkluzivního edukačního procesu.

Obsah:
Témata přednášek:A
1. Repetitorium základů speciální pedagogikyA
2. Teoretická východiska a současné pojetí inkluzivního vzdělávání, faktory ovlivňující inkluzivní vzděláváníA
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3. Základní legislativní předpisy z oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiA
4. Systém podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiA
5. Podpůrná opatření 1. stupně individualizace A
6. Podpůrná opatření 2. 5. stupněA
7. Asistent pedagoga jako podpůrné opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami náplň činnosti, spolupráce s učitelem/zákonným zástupcemA
A
Témata seminářů:A
1. Podpůrná opatření 1. stupně individualizace výuky, tvorba Plánu pedagogické podporyA
2. Tvorba individuálního vzdělávacího plánuA
3. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (podpůrná opatření, metody a formy práce a zásady vzdělávání, možnosti inkluzivního vzdělávání)A
4. Vzdělávání žáků se zrakovým postižením (podpůrná opatření, metody a formy práce a zásady vzdělávání, možnosti inkluzivního vzdělávání)A
5. Vzdělávání žáků s tělesným postižením (podpůrná opatření, metody a formy práce a zásady vzdělávání, možnosti inkluzivního vzdělávání)A
6. Vzdělávání žáků s mentálním postižením (podpůrná opatření, metody a formy práce a zásady vzdělávání, možnosti inkluzivního vzdělávání)A
7. Vzdělávání žáků s rizikovým chováním (podpůrná opatření, metody a formy práce a zásady vzdělávání, možnosti inkluzivního vzděláván)A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA7 - Zdravotnická dokumentace (lékařská, ošetřovatelská, psychologická, speciálně pedagogická) - součástí je individuální vzdělávací plán, terapeutický a léčebný
plán apod.)A
- IIA13 - Případová studie / kazuistikaA
- IIB25 - Seminární práce / referát
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Výsledky učení:
- vymezí teoretická východiska inkluzivního vzdělávání a dokáže charakterizovat jeho současné pojetí,A
- zná a zdůvodní všechny faktory, které možnosti i kvalitu inkluzivního vzdělávání ovlivňují,A
- orientuje se v základních legislativních předpisech (školský zákon včetně průvodních vyhlášek) z oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,A
- charakterizuje podpůrná opatření a zná jejich základní druhy, A
- popíše a zdůvodní členění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů dle pedagogické, finanční a organizační náročnosti, zná konkrétní příklady podpůrných opatření
různých stupňů,A
- vymezí pozici asistenta pedagoga v edukačním procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zná náplň jeho činnosti i zásady pro její nastavování,A
- charakterizuje Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán, zná oblasti, které oba dokumenty obsahují,A
- zná a charakterizuje konkrétní podpůrná opatření a zásady při vzdělávání žáků s různými druhy postižení.A
- vysvětlit podstatu inkluzivního vzdělávání, analyzuje a popisuje jednotlivé faktory, které tento proces ovlivňují,A
- na základě znalosti legislativních předpisů dokáže informace v nich obsažené třídit a aplikovat na konkrétní situace při vzdělávání žáků s různými typy postižení,A
- klasifikovat podpůrná opatření do různých stupňů, porovnává podpůrná opatření v jednotlivých stupních,A
- analyzovat a hodnotit proces vzdělávání žáků s různými typy postižení a na základě této analýzy vybrat a aplikovat vhodná podpůrná opatření,A
- vypracovává Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán pro žáky s konkrétním typem postižení,A
- plánuje edukační proces v rámci inkluzivního vzdělávání,A
- uvědomuje si náročnost učitelské profese a je schopen si uvědomit také úroveň vlastních znalostí a možností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAMPL, I., MRAVCOVÁ, H. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-530-3.
• KALEJA, M., HAMPL, I. Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2013.
• LECHTA, V. (ED.). Inkluzivní pedagogika. Praha, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.
• LECHTA, V. (ED.). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
• MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese: teorie a metodika. Praha, 2011. ISBN 978-807-3678-593.
• VOTAVA, J., A KOL. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha, 2005. ISBN 80-246-0708-5.
Rozšiřující literatura:

• FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5602-2.
• HAMPL, I. Surdopedie. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-327-9.
• HAMPL, I. The issue of hearing impairment - terminological definition. In: What will be the next, special educational system?. Milano, 2015. ISBN

978-88-6780-767-3.
• HAMPL, I., KOVÁŘOVÁ, R. Problematika mimořádného nadání v současném českém školství. Ostrava, 2012.
• STUCHLÍKOVÁ, I. (ED.), PROKEŠOVÁ, L., KREJČÍ, M., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Zvládání emočních problémů školáků. Praha, 2005. ISBN

80-7178-534-2.
Doporučená literatura:
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• BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. ET AL. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno, 2016.

ISBN 978-80-7315-255-0.
• CIHELKOVÁ, J. Nadané dítě ve škole. Praha, 2017. ISBN 978-80-262-1248-5.
• HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha, 2010.
• HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
• KOVÁŘOVÁ, R., JANKŮ, K., HAMPL, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava, 2015. ISBN 978-80-7464-792-5.
• KUCHARSKÁ, A., MRÁZKOVÁ, J., WOLFOVÁ, R., TOMICKÁ, V. Školní speciální pedagog. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0497-8.
• UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.
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Název studijního předmětu Interdisciplinární edukační programy
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují vlastní řešení zadaného odborného problému; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: hodnotí se míra osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je završení dosavadních výtvarně oborových psychodidaktických, ontodidaktických i neurodidaktických praktických i teoretických znalostí a dovedností
studentů podmiňujících jejich odbornou způsobilost k vyučování výtvarnému oboru na střední škole. Předmět má upevnit profesní předpoklady budoucích učitelů
ke vztažnému interdisciplinárnímu myšlení nad možnostmi a potřebami jedinečné výtvarně tvůrčí seberealizace žáků ve věkovém stupni mladších adolescentů s
důrazem na výtvarnou kulturu. Obsah předmětu uzavírá rozvoj dovednosti mentální psycho-onto-neurodidaktické projekce studenta učitelství do podmínek výtvarně
vzdělávacích situací, kterým se v průběhu svého pregraduálního studia učil rozumět, které se učil připravovat, uskutečňovat a reflektovat.

Obsah:
1.- 2. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících
výtvarné expresivní činnosti v kresbě, malbě, grafice na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
3. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících výtvarné
expresivní činnosti v prostorové tvorbě na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
4. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících akční
tvorbu, enviromentální tvorbu, instalaci na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
5.- 6. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících
komunikaci žáka s uměleckým dílem. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem
vzdělávání.A
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7.- 8. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění starověku a středověku. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na 2.
stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
9.- 10. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění novověku (renesance - 19. století). Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování
umění na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
11. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění moderny. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na 2. stupni základní
školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
12. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění od 60. let minulého století do současnosti - intermediální tvorba, fotografie, nová média. Strategie
učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
13. Kolokviální rozprava nad stupněm dosažených kompetencí absolventa oboru Učitelství na 2. stupni základní školy k přípravě, realizaci a reflexi vzdělávací situace v
prostředí muzea umění.

Vyučovací metody:
- DemonstraceA
- Prezentace (statická projekce)A
- Projektová výukaA
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
Student v průběhu a závěru kurzu prokazuje kvality integrativního profesního myšlení s uplatněním praktických a teoretických psychodidaktických, ontodidaktických,
neurodidaktických znalostí a dovedností jako podmínek úspěšného uplatnění své učitelské role ve vzdělávací praxi:A
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- zná teoretické zázemí nezbytné pro odbornou přípravu, realizaci a reflexi vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a
neurodidaktických otázek provázejících výtvarné expresivní činnosti v kresbě, malbě, grafice na střední škole;A
- ví, že věkové charakteristiky žáků na 2. stupni základní školy a obsahy jejich poznávacích a výtvarně tvůrčích možností se vzájemně a zákonitě ve všech směrech
podmiňují;A
- zná principy přípravy, realizace a reflexe expresivní tvorby žáků, rozvoje jejich tvůrčích zkušeností, výtvarně kulturních znalostí a dovednosti v plošné, prostorové,
časoprostorové tvorbě na střední škole;A
- rozumí principům přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků na střední škole;A
- rozumí principům, charakteristikám a specifikám transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Výtvarná výchova na střední škole;A
- chápe a uplatňuje vztažnost dosažného výtvarně oborového psychodidaktického, ontodidaktického a neurodidaktického poznání a uplatňuje jejich funkce v
integrovaném profesním myšlení nad obsahy vzdělávání ve výtvarném oboru na střední škole;A
- zná principy projektování vzdělávacího prostředí a vzdělávacích situací expresivní výtvarné tvorby žáků a poznávání obsahů a hodnot výtvarné kultury;A
- umí vysvětlit charakteristiky projektování intergrovaných výtvarných zážitkových situací spojených s obsahovými (významovými), expresivními, konstruktivními a
empatickými koncepty ve vztahu k obsahům a významům artefaktů výtvarné kultury;A
- informovaně se orientuje v teoretických informačních zdrojích zadaných ke studiu v průběhu aktuální psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické profesně
oborové učitelské přípravy;A
- zná etické principy integrovaného psychodidaktického, ontodidaktického, neurodidaktického zázemí projektování, jeho realizace a reflexe.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
Student prokazuje v průběhu a závěru studia předmětu dovednost své znalosti a zkušenosti z oblasti svého psychodidaktického a ontodidaktického poznání uplatnit.
Dokáže:A
- vysvětlit obsahy teoretického zázemí odborné přípravy, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a
neurodidaktických otázek provázejících výtvarné expresivní činnosti v kresbě, malbě, grafice na střední škole;A
- obhájit integritu cílů obsahů poznávacích a tvůrčích činností žáků ve vztahu k věkovým charakteristikám a speciálním dispozicím žáků na střední škole;A
- zná principy přípravy, realizace a reflexe expresivní tvorby žáků, rozvoje jejich tvůrčích zkušeností, výtvarně kulturních znalostí a dovednosti v plošné, prostorové,
časoprostorové tvorbě na střední škole;A
- vysvětlit a uplatnit principy přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků na střední škole;A
- obhájit a uplatnit principy, charakteristiky a specifika transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Výtvarná výchova a Výtvarný obor na
střední škole;A
- umí uplatnit vztažnost výtvarně oborového psychodidaktického, ontodidaktického a neurodidaktického poznání a jejich funkce v integrovaném profesním myšlení nad
obsahy projektů vzdělávání ve výtvarném oboru na střední škole;A
- respektovat a uplatňovat etické principy integrovaného psychodidaktického, ontodidaktického, neurodidaktického zázemí projektování, jeho realizace a reflexe na
střední škole.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KULKA, J. Psychologie umění. Praha : GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.
• LIESSMANN, K.P. Filozofie moderního umění. Olomouc: VOTOBIA, 2000. ISBN 80-7198-444-2.
• PEREGRIN, J. Význam a struktura. Praha : OIKYMENH, 1993. ISBN 80-86005-93-3.
• SLAVÍK, J., WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) 2.díl. Praha : Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-130-3.
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• SZTABLOVÁ, D., CIESLAR, M. Proicio 1 - Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,

2017. ISBN 978-80-87427-75-0.
Rozšiřující literatura:

• ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1997.
• ČAČKA, O. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno : Doplněk, 1999.
• DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova na prvním stupni I. Pracovní sešit pro 1. a 3. ročník. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1996. ISBN 80-7068-066-0.
• DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova na prvním stupni II - pracovní sešit pro 4. - 5. ročník. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 80-858-59-5.
• GRAHAM, G. Filosofie umění. Brno: Barristel & Principal, 2004. ISBN 80-85947-53-6.
Doporučená literatura:

• HANDLÍŘ, J. Identifikace a umělá inteligence. Brno: VUT, 1992. ISBN 80-214-0397-7.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. Praha : PdF UK, 1994.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově II. Praha : PdF UK, 1995.
• CHVATÍK, K. Strukturální estetika - Řád věcí a řád člověka. Praha: Victoria Publishing. ISBN 8085865.
• PROKOP, D. Obecná uměnověda. Praha, 1994. ISBN 80-85829-04-5.
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KPF / 3JKLU - 2018 : Jazyková kultura polštiny pro učitele

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Jazyková kultura polštiny pro učitele
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K udělení zápočtu se vyžaduje aktivní účast na seminářích (nejméně v rozsahu 85 %), zpracování a přednesení referátu na zadané téma, úspěšné absolvování
zkouškového písemného testu v rozsahu témat realizovaných ve výuce.
Garant předmětu prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (100%)
Vede seminář : Mgr. Martyna Radlowska-Obrusník (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu KPF/3JKLU je seznámit posluchače s rozdíly mezi jazykovým systémem, normou a územ, dále pojmy jazykové inovace a chyby. Pozornost bude také
věnována vnitřnímu rozrůznění současné jazykové normy a nejnovějším změnám a tendencím v současné polštině.

Obsah:
1. Kultura języka a językoznawstwo.A
2. System, norma, tekst.A
3. Puryzm, jego typy.A
4. Innowacja a błąd językowy.A
5. Kryteria poprawności językowej.A
6. Wewnętrznojęzykowe kryteria oceny innowacji.A
7. Zewnętrznojęzykowe kryteria oceny innowacji.A
8. Wewnętrzne zróżnicowanie współczesnej normy językowej.A
9. Język ogólnopolski a gwary.A
10. Język mówiony a język pisany.A
11. Błędy językowe a błędy stylistyczne.A
12. Kultura języka a historia polszczyzny.A
13. Aktualne zagadnienia kultury języka w Polsce.
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- Student zná rozdíly mezi jazykovým systémem, normou a územ. Chápe pojmy jazyková inovace a chyba, orientuje se v nejnovějších tendencích současné polštiny.
- Student dokáže aplikovat teoretické znalosti jazykové kultury polštiny v učitelské praxi, např. jazyková inovace, jazyková chyba, specifika psané a mluvené polštiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARABSKI, J. Warunki i sposoby występowania interferencji. Katowice, 1980.
• BARTMIŃSKI, J. (RED.). JĘZYK I KULTURA. T. I. Warszawa, 1991.
• BLUSZCZ, J., RESKA, J., SERVÁTKA, M. Rekcja czasowników polskich, czeskich i słowackich. Katowice, 1991.
• BUGAJSKI, M. Język w komunikowaniu. Warszawa, 2007.
• BUTTLER, D., KURKOWSKA, H., SATKIEWICZ, H. Kultura języka polskiego. Warszawa, 1971.
• DOROSZEWSKI, W. Istota i mechanizm błędów językowych. Warszawa, 1966.
• DOROSZEWSKI, W. Kryteria poprawności językowej. Warszawa, 1950.
• JADACKA, H. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa, 2005.
• KOMOROWSKA, H. Nauczanie języka obcego i interferencja. Warszawa, 1980.
• KREJA, B. O przesadnej poprawności językowej. Bydgoszcz, 1969.
• MIODEK, J. Kultura języka w teorii i praktyce. Wroclaw, 1983.
• WILKOŃ, A. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice, 1987.
• Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiąclecia. Red. W. Pisarek. Kraków, 1999.
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KRO / 3JHCJ - 2018 : Jazykové hry ve výuce cizích jazyků

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Jazykové hry ve výuce cizích jazyků
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou pro získání zápočtu je:A
1. aktivní účast studenta na seminářích (min. 80 %), A
2. příprava všech zadaných úkolů/dílčích výstupů,A
3. prezentace 5 krátkých didaktických celků před fiktivní třídou - ukázky praktických příkladů her a aktivit zaměřených na daná témata. A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen především budoucím učitelům francouzštiny na SŠ (či jiném typu školy) a je zaměřen na využívání jazykových her a zábavných aktivit ve výuce. Jeho
cílem je poskytnout účastníkům kurzu didaktický materiál, který budou moci využít ve své výukové praxi. Studenti si osvojí schopnost analyzovat hry v učebnicích
cizích jazyků, vybírat je podle potřeb žáků, adaptovat je, vytvářet možné varianty a připravovat hry nové. Rovněž budou umět hry uvést a organizovat. V neposlední
řadě se naučí tyto zábavné výukové techniky kriticky hodnotit.

Obsah:
1. Teoretické pojednání o jazykových hrách a zábavných výukových aktivitách (historický přehled, bibliografie apod.).A
2. Obecné zásady aplikace jazykových her a jiných zábavných výukových technik při výuce cizích jazyků (jejich pozitiva a negativa, uvedení a organizace, materiál
atd.).A
3. Jazykové hry a zábavné výukové aktivity zaměřené na gramatiku.A
4. Simulované vyučování : ukázky praktických příkladů her a aktivit zaměřených na gramatiku, které připraví frekventanti kurzu, a jejich následný rozbor. A
5. Jazykové hry a zábavné výukové aktivity zaměřené na slovní zásobu.A
6. Simulované vyučování : ukázky praktických příkladů her a aktivit zaměřených na slovní zásobu, které připraví frekventanti kurzu, a jejich následný rozbor. A
7. Jazykové hry a zábavné výukové aktivity zaměřené na výslovnost.A
8. Simulované vyučování : ukázky praktických příkladů her a aktivit zaměřených na výslovnost, které připraví frekventanti kurzu, a jejich následný rozbor. A
9. Jazykové hry a zábavné výukové aktivity zaměřené na reálie.A
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10. Simulované vyučování : ukázky praktických příkladů her a aktivit zaměřených na reálie, které připraví frekventanti kurzu, a jejich následný rozbor. A
11. Jazykové hry a zábavné výukové aktivity zaměřené na ústní a písemnou produkci.A
12. Simulované vyučování : ukázky praktických příkladů her a aktivit zaměřených na ústní a písemnou produkci, které připraví frekventanti kurzu, a jejich následný
rozbor. A
13. Shrnutí nejdůležitějších poznatků a postřehů.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Student získá znalosti nezbytné k tomu, aby dokázal připravit a realizovat různé typy a jazykové úrovně her ve francouzštině. Naučí se analyzovat hry v učebnicích
cizích jazyků, vybírat je podle potřeb žáků, adaptovat je, vytvářet možné varianty a připravovat hry nové. Zná pozitiva a negativa jazykových her.
Student získává dovednost připravit a realizovat různé typy a jazykové úrovně her ve francouzštině. Dále rozvíjí dovednost využívat metody a formy práce, které vedou
k aktivizaci žáků ve výuce. Dokáže hry uvést a organizovat či zhodnotit jejich pozitiva a negativa.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DEDKOVÁ, I., BECKER, G., PAVLÍNKOVÁ, M. Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011.
• MATERNOVÁ, E. Monsieur Baguette enseigne le francais. Praha: Megabooks CZ, 2011.
• SILVA, H. Le jeu en classe de langue. Paris : CLE international, 2008.
Rozšiřující literatura:

• ALLALI, J.-P. Petit Larousse des jeux. Paris: Larousse, 1999.
• CARE, J.-M., DEBUSER, F. Jeu, langue et créativité. Les jeux dans la classe de français. Paris : Hachette, 1991.
• LINDSTROMBERG, S. 110 actividades para la clase de idiomas. Cambridge University Press, 2005.
• WATCYN-JONES, P., HOWARD-WILLIAMS, D. Grammar Games and Activities. Harlow: Pearson Education Limited, 2001.
• WEIS, F. Jouer, communiquer, apprendre. Paris : Hachette, 2002.
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Doporučená literatura:

• Vybrané učebnice cizích jazyků



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

715

KCL / 3SVU9 - 2018 : Kapitoly ze světové literatury 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kapitoly ze světové literatury 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Povinností studenta je rozšířit si a prohloubit vědomosti o světové literatuře 19. a 20. století v rozsahu probíraných témat. Předpokladem k udělení zápočtu je
absolvování písemného testu, který se skládá z faktografické a úvahové části.
Garant předmětu doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (100%)
Vede seminář : doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je určen pro studenty učitelství. Obsahem jednotlivých přednášek jsou vybrané směry a tendence v evropské a americké literatuře zejména 19. a 20. století.
Přednášky nemají ráz literárněhistorických přehledů, ale jsou soustředěny na analýzu typických, kanonických textů, které jsou běžnou součástí středoškolských osnov.
Interpretace těchto textů se snaží mj. korigovat zastaralá schémata, která jsou tradována ve středoškolské výuce a v obecném českém kulturním povědomí. Cílem výuky
je tedy nejen rozšíření faktografických znalostí, ale především rozvíjení schopnosti samostatného vnímání a hodnocení literárního vývoje v širším kontextu.

Obsah:
1. W. Shakespeare - zakladatel "kánonu západní literatury".A
2. Konstituování moderní povídky v díle E. A. Poea, G. de Maupassanta a A. P. Čechova.A
3. Francouzští "prokletí básníci" a počátky modernistické poezie, volný verš W. Whitmana.A
4. James Joyce (kategorie "epiphany"), D. H. Lawrence (mytologie erotiky), V. Woolfová (impresionismus v próze).A
5. Kunderovo vymezení středoevropského románu (F. Kafka, R. Musil, H. Broch, W. Gombrowicz aj.).A
6. Anglosaský "imagism" jakožto protipól k Apollinairovým impulsům evropské moderně, "metoda ledovce", próza "jazzového věku" (zvl. E. Hemingway a F. S.
Fitzgerald).A
7. Různé podoby jazzové hudby jako mohutný inspirační zdroj moderní americké poezie ("harlemská renesance", K. Rexroth a jeho vymezení beat generation, A.
Ginsberg).A
8. Rozhněvaní mladí muži (K. Amis, J. Wain aj.), současná britská próza.A
9. Neorealismus (A. Moravia), magický realismus (G. G. Márquez).A
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10. Německá próza morálního sebezpytování (G. Grass, S. Lenz).A
11. Ruská samizdatová a exilová próza, folková poezie (B. Okudžava, V. Vysockij, E. Limonov, V. Pelevin, V. Jerofějev aj.).Současná ruská literatura.A
12. Mezi uměním a populárním čtivem: detektivka, thriller, horor, fantasy (J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis aj.).A
13. Postmodernismus (U. Eco aj.).

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Rozšířené středoškolské znalosti o vybraných základních dílech světové literatury. Základní faktografie je obohacena díky literárněhistorickým a literárněteoretickým
přístupům, s nimiž se student seznámil na vysoké škole.
Student kriticky zvažuje základní rozdíly mezi národní a světovou literaturou, má schopnost orientace v západním literárním kánonu a povědomí o jeho dynamických
proměnách v období od nástupu modernistických směrů po postmodernu. K vybraným autorům a dílům přistupuje nově a aktualizovaně, tedy bez ohledu na vžitá či
nově vytvářená literárněhistorická klišé.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BLOOM, H. Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000.
• MOCNÁ, D.; PETERKA, J. A KOL. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
• Přehledné dějiny literatury 3
• Slovník světových literárních děl I, II. Red. V. Macura. Praha: Odeon, 1988.
• Světové literatury 20. století v kostce: americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská / [pod vedením Iva Pospíšila zpracovali

Simoneta Dembická [et al.]. Praha, 1999.
Rozšiřující literatura:

• HODROVÁ, D. Hledání románu. Praha: Prostor, 2000.
• HOUSKOVÁ, A. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998.
• PELÁN, J. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000.
• PILAŘ, M. Pokus o žánrové vymezení povídky. Ostrava: FF OU, 1994.
• Od Poea k postmodernismu. (Proměny americké prózy). Red. M. Hilský, J. Zelenka. Praha: Odeon, 1993.
Doporučená literatura:
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• Slovník světové literatury (autoři, díla, směry). Praha, 1993.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Klíčové kompetence ve výuce ZSV
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Je požadována minimálně 70 % účast na výuce. Student se aktivně účastní plnění dílčích seminárních úkolů. Každý student vytvoří a prezentuje vlastní vyučovací
hodinu se zaměřením na rozvíjení klíčových kompetencí.
Garant předmětu Mgr. Slavoj Tomeček
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavoj Tomeček (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je připravit budoucí učitele ZSV pro výuku klíčových kompetencí, jak jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Studenti by si
měli osvojit celou řadu schopností a dovedností, které jim umožní připravit učební materiály, vytvořit vyučovací jednotky a uplatňovat učební postupy, které pomohou
žákům rozvíjet požadované klíčové kompetence, a to v jejich vzájemné propojenosti, provázanosti a souvislostech. Po nezbytném teoretickém úvodu bude následovat
prezentace vzorových vyučovacích hodin, na nichž si studenti prakticky vyzkoušejí průběh výuky klíčových kompetencí. Následně každý student na základě získaných
teoretických a praktických poznatků vytvoří a realizuje vlastní vyučovací hodinu.A
Naučí se také jak u žáků zjišťovat úroveň osvojení klíčových kompetencí, zejména pomocí testů podobných těm, které budou v budoucnu tvořit státní část maturitní
zkoušky.A

Obsah:
1. Původ a význam klíčových kompetencí, historie jejich vymezování, motivace zavádění klíčových kompetencí do vyučováníA
2. Klíčové kompetence v EU a u násA
3. Vymezení klíčových kompetencí v našich kurikulárních dokumentechA
4. Vymezení vědomostí, dovedností a postojů, které si mají žáci při výuce klíčových kompetencí osvojitA
5. Metody a formy výuky vedoucí k osvojení klíčových kompetencí.A
6. Pedagogické přístupy k rozvíjení klíčových kompetencíA
7. Zdroje výukových materiálů vhodných k rozvíjení klíčových kompetencíA
8. Vzorové hodiny pro výuku jednotlivých klíčových kompetencíA
9. Příprava a realizace vlastních vyučovacích hodinA
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10. Zjišťování úrovně osvojení klíčových kompetencíA
A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výukaA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
- umí objasnit důvody, které vedly k vymezení klíčových kompetencí;A
- vysvětlí podstatu klíčových kompetencí a význam jejich určení pro výuku;A
- je schopen vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé klíčové kompetence;A
- zná metody a formy výuky vedoucích k rozvíjení klíčových kompetencí u žáků.A
A
- umí používat metody a formy výuky vedoucích k rozvíjení klíčových kompetencí u žáků;A
- dokáže realizovat vlastní výuku vedoucí k osvojení klíčových kompetencí žáky;A
- navrhne a prakticky realizuje způsoby zjištění úrovně získaných klíčových kompetencí u žáků.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BELZ H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
• DVOŘÁK, D. (ED.). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005.
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• KOTRBA, T., LACINA L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister a Principal, 2007.
• MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.
• PASCH, M., GARDNER T. G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál, 2005.
• SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009.
Doporučená literatura:

• DOPITA, M., GRECMANOVÁ, H., WRIGHT, N. D. (EDS.). Nové horizonty výchovy k občanství: kurikulum kurzu pro studenty vysokých škol. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2011.

• NAVRÁTIL S., CEDRYCHOVÁ V., RAUDENSKÝ J. Cvičení z obecné didaktiky. Ústí n. L: Pedagogická fakulta UJEP, 1995.
• NIKL, J. Technologie projektování učebních činností prostřednictvím vzdělávacích cílů. Liberec: FP TUL, 2006.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
• RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIA. Praha, VUP. 2007. [online]. Dostupný z: http://www.vuppraha.cz
• SCHINDLER, R. A KOL. Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006.
• ŠVEC, V., FILOVÁ H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno, 1996.
• Internetové stránky Výzkumného ústavu pedagogického:
• Metodický portál RVP
• Varianty, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni
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Název studijního předmětu Lexikologie a lexikografie
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Výuka v předmětu je zakončena ústní zkouškou, během níž student prokazuje znalosti přednášené a nastudované látky. Vyžaduje se nejméně 80% aktivní účast na
seminářích, průběžná příprava, plnění zadaných úkolů a zpracování jedné seminární práce (5-7 normostran), jejíž termín odevzdání je stanoven na 11. výukový týden.
Hodnocení seminární práce tvoří třetinu výsledné známky. A
A
Požadavky pro studenty a studentky na Erasmu: A
Student/ka až po návratu ze svého studijního pobytu odevzdá seminární práci a úkoly průběžně zadávané během semestru. Po jejich konzultaci s vyučujícími může
přistoupit k vykonání zkoušky dle obecných požadavků uvedených v sylabu.
Garant předmětu Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět si klade za cíl seznámit studenta s předmětem studia lexikologie jako samostatné lingvistické disciplíny včetně jejích vztahů s dalšími disciplínami a s
problematikou španělského lexikonu. Student se učí analyzovat a komentovat ve španělštině s použitím příslušné odborné terminologie texty různých typů, variet
(diatopických, diastratických, diafatických) a různých funkčních stylů z hlediska lexika. Druhá část předmětu je zaměřena na lexikografii. Studenti se seznámí
základními pojmy a problémy, se kterými se potýká dnešní lexikografie - makrostruktura a mikrostruktura slovníku, definice, členění do hesel a podhesel apod. V rámci
seminářů se seznámí s různými typy slovníků, prakticky si s nimi vyzkouší pracovat a vytěžit z nich maximum informací.

Obsah:
1. La constitución de la lexicología como disciplina lingüística. Su objeto de estudio. Enfoques tradicional, estructuralista, funcional y generativista. Metodologías y
orientaciones. El carácter interdisciplinar de la lexicología. Tendencias actuales en el estudio del léxico.A
2. Léxico y vocabulario: unidades del léxico, unidades del vocabulario. Variaciones del vocabulario. Variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas.A
3. El léxico espaňol actual. Palabras patrimoniales. Cultismos y semicultismos. Préstamos y aportaciones de otras lenguas (diacronía y sincronía). Tendencias actuales
en la adquisición del léxico. A
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4. Procesos de formación de palabras en espaňol I: neología formal. A
5. El significado. Análisis del contenido léxico. A
6. Relaciones entre los signos léxicos I: sinonimia, hiperonimia, hiponimia, meronimia A
7. Relaciones entre los signos léxicos II: antonimia, polisemia, homonimia. A
8. Procesos de formación de palabras en espaňol II: neología semántica. Los cambios de significado o cambios semánticos. A
9. La lexicografía y el diccionario. Tipología de diccionarios.A
10. Macroestructura y microestructura del diccionario. La definición. A
11. Los diccionarios de la Real Academia Espaňola. Diccionarios de lengua. A
12. Los diccionarios del espaňol de América. Los diccionarios bilingües. Los diccionarios electrónicos. A
13. Breve historia de la lexicografía espaňola. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- zná různé metodologické přístupy ke studiu lexikální vrstvy jazyka A
- definuje základní termíny z oblasti lexikologie a lexikografieA
- zná současný stav španělského lexika A
- prokáže znalost historie španělské lexikografie
- umí pracovat s výkladovými slovníky a využít informace v nich obsažené A
- dokáže popsat a porovnat jednotlivé slovníky A
- umí analyzovat španělský text z hlediska lexikální roviny A
- umí analyzovat slovotvorné procesy v současné španělštiněA
- dokáže popsat současný stav španělského lexika včetně vztahů mezi jednotlivými jednotkamiA
- je schopen vyjadřovat se španělsky ústně i písemně o slovotvorných postupech ve španělštině a jejich neologických tendencích
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BUZEK, IVO. Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007.
• FIALOVÁ, I. Lexicografía espaňola - Španělská lexikografie. Ostrava: FF OU, 2014.
• OTAOLA OLANO, CONCEPCIÓN. Lexicología y semántica léxica: teoría y aplicación a la lengua espaňola. Madrid: Ediciones Académicas, 2004. ISBN

84-96062-45-7.
Doporučená literatura:
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• ÁLVAREZ DE MIRANDA, P. Los diccionarios del espaňol moderno. Gijón: Ediciones Trea, 2011.
• BAJO PÉREZ, E. Diccionarios: introducción a la historia de la lexicografía del espaňol. Gijón: Ediciones Trea, 2000.
• BARTOŠ, LUBOMÍR; BUZEK, IVO; FIALOVÁ, IRENA. Neología en el espaňol. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. ISBN

80-7368-139-0.
• CÓRDOBA RODRÍGUEZ, F. Introducción a la lexicografía espaňola. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.
• DEL BARRIO DE LA ROSA, FLORENCIO. Ejercicios de lexicología del espaňol. Muenchen: Lincom Europa, 2014. ISBN 978-3-86288-557-2.
• DUBSKÝ, JOSEF. Základy španělské lexikologie pro překladatele a tlumočníky. Praha: SPN, 1989.
• GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, M. Cuestiones de morfología espaňola. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2014.
• MARTÍNEZ DE SOUSA, J. Manual básico de lexicografía. Gijón: Ediciones Trea, 2009.
• MIGUEL, ELENA (ED.). Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel, 2009. ISBN 978-84-344-8279-1.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Management třídy a školy
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Průběžné plnění úkolů v e-learninguA
Aktivita ve výuceA
Prezentace ve výuceA
80% účastiA
A
Průběžné hodnocení výstupů studentů v e-learninguA
Student v průběhu semestru vypracovává dílčí úkoly v e-learningové podpoře na základě studia zdrojů a obsahu přednášek a seminářů, které mají různorodý charakter.
Zároveň se vyžaduje, aby student na jednotlivé semináře dopředu nastudoval potřebný obsah dle zadání vyučujícího, na který se bude v průběhu prezenčních setkání
navazovat.A
A
Kritéria hodnocení: úroveň zpracování průběžných úkolů dle zadaných kritérií a hloubka studia zdrojů.A
A-B: Vztahová úroveň: poznatky jsou sjednocené v komplexní celek, student prokázal schopnost vybírat a posuzovat informace, vyhodnocovat praktické přesahy a řešit
modelové situace založené na praktických problémech, schopnost používat odborný jazyk oboru a dovednost používat poznatky v nových kontextech;A
C-D: Multistrukturální úroveň: je zřejmé pochopení mnoha aspektů tématu, plné pochopení souvislostí a vztahů, ale nízká schopnost aplikace na modelových situacích a
v kontextech, reprodukce je především encyklopedická;A
E: Dvoustrukturální úroveň: pochopení základních myšlenek tématu, vyjádření základních souvislostí, velmi nízká schopnost aplikačního přesahu;A
F: Jednostrukturální úroveň: pochopení několika základních myšlenek tématu, reprodukce; nebo Reprodukční úroveň: nízká úroveň reprodukce bez pochopení vztahů a
aspektů tématu.A
A
Prezentace ve výuce: dle výše uvedených kritériíA
A
Didaktický test: vědomostní test s aplikačním přesahem a řešení konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují. Test je založen na základě prostudovaných pramenů
a zdrojů v e-learningu a na základě samostudia odborné literatury a zdrojů. K získání zápočtu je nutná minimálně 60% úspěšnost v testu. A
Kritéria hodnocení:A
100 b: 91-100 % správných odpovědíA
90 b: 81-90 % správných odpovědíA
80 b: 71-80 % správných odpovědíA
70 b: 61-70 % správných odpovědíA
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0-50 b: 60 a méně % správných odpovědíA
Garant předmětu PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 25% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (25%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (25%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (25%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (25%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět předkládá studentům klíčová témata školského managementu a témata spojené s managementem třídy. Vedle důležitých legislativních norem poskytuje
základní informace o procesech řízení školy a třídy. Nedílnou součástí předmětu je problematika sebeřízení, timemanagementu, týmové práce či inspekční činnosti
na školách. Předmět také propojuje didaktickou část práce učitele. Řeší téma přípravy učitele na výuku a organizační formy výuky. Předmět tak reaguje na současné
podmínky a nároky učitelské profese v praxi, kterou netvoří pouze část vyučování, ale další nezbytné aktivity učitele.

Obsah:
Část A Učitel v prostoru managementuA
Organizační struktura řízení školstvíA
Manažerské procesy ve škole:A
- Řízení školy - organizační struktura školy, ředitel školyA
- Řízení pedagogického procesuA
- Třídní učitelA
- Učitel jako manažer třídyA
- Vztah učitele a žákaA
A
SebeřízeníA
TimemanagementA
Příprava učitele na výuku. Didaktická analýza učiva - charakteristika jejích jednotlivých fází.A
Organizační formy výuky podle převažujícího typu interakce. Důsledky hromadné výuky, možnosti využití skupinového vyučování, přednosti a nedostatky individuální
výuky, týmové vyučování.A
Sdílení pedagogického procesuA
Týmová práceA
Profesní rozvojA
A
Část B Učitel v prostoru legislativy a školní dokumentaceA
Zákon 561/2004 Sb. v aktuálním znění (Školský zákon)A
Zákon 563/2004 Sb. v aktuálním znění (Zákon o pedagogických pracovnících)A
Zákon 262/2006 v aktuálním znění (Zákoník práce)A
Vyhláška 263/2007 (Pracovní řád pro zaměstnance škol)A
Vnitřní směrnice školyA
Školní řádA



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

726

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Pedagogická dokumentaceA
Inspekční činnost České školní inspekceA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Rozbory děl duševního charakteru (korespondenční úkol, prezentace, výukový list, seminární práce)A
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- organizační struktury a principů řízení školství v ČR, A
- legislativních norem směrem k výkonu učitelského povolání, A
- základních modelů organizační struktury školy, A
- základních manažerských funkcí, A
- cílů inspekční činnosti a vyvodí závěry směrem ke své budoucí praxi.
- adaptuje principy sebeřízení, timemanagementu a týmové práce na svou osobu a na jeho výkon učitelského povolání,A
- kategorizuje organizační formy výuky a vyhodnotí jejich uplatnění vzhledem k cílům a obsahu vyučování,A
- analyzuje legislativní dokumenty a vyvodí závěry pro vlastní praxi,A
- práce s pedagogickou dokumentací,A
- navrhne vlastní postup přípravy výuky, který využije v praxi,A
- aktivně sdílí své pedagogické zkušenosti s ostatními,A
- realizuje principy týmové práce na vybraném úkolu a následně v praxi.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BOUDA, T. Teorie a praxe školského managementu. Ostrava : OU, 2012. ISBN 978-80-7464-107-7.
• ČESKÁ REPUBLIKA. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z

pozdějších změn.
• EICHHORN, CH. Manažment triedy: ako môžu učitelia, rodičia a žiaci zvýšiť efektívnosť vyučovania. Přeložil Ľubica KREMPOVÁ, přeložil Anna

CHELEMENDIKOVÁ. Bratislava: Raabe, 2014. ISBN 978-80-8140-109-1.
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• SLAVÍKOVÁ, L. A KOL. Řízení pedagogického procesu (texty pro distanční vzdělávání). Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze, 2005.
• TROJAN, V., TROJANOVÁ, I., TRUNDA, J. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,

2015. ISBN 978-80-7290-868-4.
Doporučená literatura:

• BOUDA, T. Vzdělávací politika a vzdělávací soustavy. 1.vydání. Ostrava: CDV PedF OU, 2000.
• EDERSHEIM, E. H. Management podle Druckera: odkaz zakladatele moderního managementu. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-181-2.
• FEŘTEK, T. Ředitelská kuchařka, aneb, Jak udělat vaši školu přitažlivější pro děti a jejich rodiče. Kladno: Občanské sdružení AISIS, 2002. ISBN 80-238-8600-2.
• HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.
• LEVIN, B. How to change 5000 schools: a practical and positive approach for leading change at every level. Massachusetts: Harvard education press camridge, 2008.

ISBN 789-1-934742-08-2.
• POL, M. Škola v proměnách. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.
• POLÁKOVÁ, H. Zákon o pedagogických pracovnících a předpisy související - s výkladem. 3., aktualiz. vyd. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2015. ISBN 87986-00-4.
• PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
• TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
• TROJAN, V. Řízení pedagogického procesu v současné škole. Praha: PedF UK, 2017. ISBN 978-80-7290-961-2.
• TROJANOVÁ, I. Hodnocení učitelů. Náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení. Wolters Kluwer Praha, 2017. ISBN 978-80-7552-869-8.
• VALENTA, J. Právní rámec řízení škol a školských zařízení: základy práva pro školský management. 2., upr. a dopl. vyd. Karviná: Paris, 2013. ISBN

978-80-87173-23-7.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Náročné situace ve škole
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
1. Účast studenta na seminářích (0-10 bodů).A
a) Samostatné výstupy v seminářích (0-20 bodů):A
- vytvoření a přednesení modelové situace související s tématy probíranými na přednášce (0-10 bodů) A
- vedení techniky pro utváření a rozvoj vztahů ve skupině (0-10 bodů).A
b) Plnění úkolů zadaných v semináři a podílení se na řešení přednesených sociálně-pedagogických témat a situací (0-10 bodů).A
2. Vykonání ústní zkoušky (0-60 bodů)A
Student může vykonat zkoušku, pokud v semináři získal minimálně 25 bodů.A
Hodnocení zkoušky:A
Student při zkoušce prokáže, že je schopen samostatně a logickým způsobem prezentovat získané odborné znalosti, následně je propojit se získanými odbornými
dovednostmi a uplatnit získané kvality v simulovaných příkladech z praxe.A
Garant předmětu doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. (100%)
Vede seminář : Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na předešlou výuku "Inkluzivní speciální pedagogika" a zaměřuje se na problematiku sociokulturního znevýhodnění. Student má možnost získat
vhled do oblasti specifických sociálních podmínek žáků, které se významně podílí na edukačním procesu a osvojit si dovednosti, jak s těmito individuálními zkušenostmi
každého dítěte v rámci edukace zacházet.

Obsah:
1. Edukace dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (mnohoproblémové rodiny, problematika domácího násilí, oblast institucionální a náhradní rodinné výchovy)A
2. Edukace dětí ze sociokulturně odlišného prostředí (otázky odlišného etnika, rasy nebo náboženství)A
3. Děti, které se nacházejí v jiných specifických životních podmínkách a situacích (rozvod, úmrtí v rodině, nemoc a handicap v rodině)A
4. Problematika spojená s životním stylem dětí a dospívajících (subkultury, sekty)A
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5. Poruchy chování a emocí u dětí a dospívajících A
6. Delikvence a kriminalita dětí a mládežeA
7. Problematika školní neúspěšnostiA
8. Poradenské a institucionální služby a zařízení (PPP, SPC, SVP, zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, PN, detoxikační centra, služby sociální prevence) A
9. Spolupráce učitele a rodiče. Příprava a vedení individuálního a skupinového rozhovoru. Netradiční formy spolupráce školy a rodičů.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- Slovní hodnoceníA
- ZápočetA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
- pojmu sociokulturní znevýhodnění a jeho variant ve vztahu k sociální i edukační realitě,A
- projevů žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,A
- sociálních i psychických aspektů, jež na jedince působí v průběhu vývoje v intencích jeho sociální reality,A
- preventivních strategií sociálního vyloučení,A
- metod a postupů řešení pedagogických situací, vyplývajících ze speciálních potřeb žáka.A
Student dokážeA
- rozpoznat a klasifikovat projevy žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,A
- porozumět specifickým projevům žáka jako důsledek jeho nestandardní životní situace,A
- aplikovat preventivní strategie sociálního vyloučení,A
- řešit pedagogické situace, které vyplývají ze specifických životních podmínek žáka. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
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• ADAMUS, PETR, EVA ZEZULKOVÁ, MARTIN KALEJA A PETR FRANIOK. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava : PdF OU,

2016. ISBN 978-80-7464-884-7.
• BENDL, STANISLAV, JAROSLAVA HANUŠOVÁ A MARIE LINKOVÁ. Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. Praha : Triton, 2016. ISBN

978-80-7387-703-3.
• LECHTA, VIKTOR. Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.
• VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
• VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-352.
Rozšiřující literatura:

• AUSTIN, VANCE L. A DANIEL T. SCIARRA. Children and adolescents with emotional and behavioral disorders. Boston: Merrill, 2010. ISBN 978-0-205-50176-2.
• HORT, V., HRDLIČKA, M., MALÁ, E., KOCOURKOVÁ, J. Dětská a adolescenční psychiatrie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-813-9.
• KRAUS, B. Sociální patologie. Praha: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-080-1.
• KREJČOVÁ, L. , MERTIN, V. (EDS.). Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
• KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha : Portál, 2005.
Doporučená literatura:

• CENKOVÁ, T., LANGROVÁ, M. . Jak přežít pubertu svých dětí: je puberta nemoc?, projevy puberty, party, drogy, životní styl, sourozenecké vztahy a rodina, škola a
poruchy učení. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2913-8.

• COWAN, DOUGLAS E., DAVID G. BROMLEY A ZDENĚK VOJTÍŠEK. Sekty a nová náboženství. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3163-6.
• KOSÍKOVÁ, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada, 2011.
• MATOUŠEK O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha : Portál, 1998. ISBN

80-7178-226-2.
• MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H., BALDOVÁ, L. Individuální plánování služeb u ohrožených dětí a mladistvých s důrazem na děti odcházející z ústavní výchovy.

Praha : Člověk hledá člověka, 2008. ISBN 978-80-254-2756-9.
• VÁGNEROVÁ, MARIE. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1074-4.
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Název studijního předmětu Nová média v umění
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Cvičící : Mgr. Milan Cieslar, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je poskytnout studentům příležitost získat teoretické i praktické poznatky související s uměleckou tvorbou, která využívá nových médií. Studenti získají
představu o estetickém a myšlenkovém kontextu používání nových médií v umění; zvláštní pozornost je věnována vlivu tzv. digitální revoluce na uměleckou tvorbu.
Praktickým výstupem kurzu je vytvoření souboru prací vzniklých s použitím nových médií, jejichž tvorba má obohatit vizuální myšlení a výrazové schopnosti a
dovednosti studentů.

Obsah:
1. Nová média v umění technologická podmíněnost, výrazové a významové možnosti, kulturní kontext. A
2.- 4. Teoretická východiska a praxe videoartu; videoinstalace a multimediální instalace.A
5.- 7. Chytrý telefon jako médium uměleckého vyjádření; jeho využití ve výtvarné výchově.A
8.- 9. Osobní počítač jako médium uměleckého vyjádření; jeho využití ve výtvarné výchově.A
10.- 13. Internet a sociální sítě jako svébytné prostředí uměleckého vyjádření; jeho využití ve výtvarné výchově.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
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- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních myšlenek a pojmů teorie médií, které souvisejí s využíváním nových médií k uměleckému vyjadřování; A
- zásadních teoretických a terminologických problémů spojených s používáním nových médií v umění;A
- svébytného charakteru videoartu, videoinstalace a multimediální instalace;A
- významu nového (digitálního) konkretismu; A
- povahy digitálního a internetového umění.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- při interpretaci výtvarných děl vyjadřujících se prostřednictvím nových médií zohlednit jejich svébytnost a kulturní kontext;A
- srovnat výrazové prostředky jednotlivých uměleckých proudů využívajících nová média a vysvětlit jejich význam;A
- samostatně využívat uměleckých výrazových možností nových médií při výuce výtvarného oboru;A
- samostatně reflektovat znalosti i prožitky získané při teoretických i praktických činnostech spojených s tvorbou využívající nová média; A
- samostatně zvolit a v tvorbě použít některou z digitálních technologií;A
- samostatně experimentovat s digitálními technologiemi;A
- samostatně interpretovat nadcházející změny digitální vizuální kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• DVOŘÁK, T (EDS.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2011. ISBN 978-80-87108-16-8.
• FRICKEOVÁ, CHRISTIANE. Nová média. In: Umění 20. století. Ed. Ingo F. Walther. Praha: Slovart a Taschen, 2011. ISBN 978-80-7391-572-8.
• MIRZOEFF, NICHOLAS. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN ISBN 978-80-200-1.
• RUSH, MICHAEL. New Media in Art. London: Thames & Hudson, 2014. ISBN 978-0-500-20378-1.
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• VITVAR, JAN H. David Černý - Fifty licks. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-792-6.
Rozšiřující literatura:

• KOL. AUTORŮ. Umění a nová média. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5639-8.
• MOSZYNSKA, ANNA. Sculpture now. New York, New York: Thames & Hudson, 2012. ISBN 9780500204177.
• ŽENATÁ, KAMILA. Kamila Ženatá - Obrazy, videoart. Praha: Josef Houdek, 2007. ISBN 978-80-239-9565-7.
• ORBIS FICTUS. Nová média v současném umění. Katalog 2. výroční výstavy Sorosova centra současného umění - Praha 1995 - 1996. Praha: Nakladatelství

OSWALD. ISBN 80-85433-26-5.
Doporučená literatura:

• CARTWRIGHT, LISA A STURKEN, MARITA. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-556-1.
• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVES-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,

postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.
• MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura: reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektrického věku a elektronické revoluce. Brno: Jota,

2008. ISBN 978-80-7217-128-6.
• MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9.
• MEIXNEROVÁ, MARIE(ED.). #mm net art / Internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru reprezentace. Olomouc: Pastiche Filmz, 2014. ISBN

978-80-87662-06-9.
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Název studijního předmětu Nová média v umění
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Cvičící : Mgr. Milan Cieslar, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je poskytnout studentům příležitost získat teoretické i praktické poznatky související s uměleckou tvorbou, která využívá nových médií. Studenti získají
představu o estetickém a myšlenkovém kontextu používání nových médií v umění; zvláštní pozornost je věnována vlivu tzv. digitální revoluce na uměleckou tvorbu.
Praktickým výstupem kurzu je vytvoření souboru prací vzniklých s použitím nových médií, jejichž tvorba má obohatit vizuální myšlení a výrazové schopnosti a
dovednosti studentů.

Obsah:
1. Nová média v umění technologická podmíněnost, výrazové a významové možnosti, kulturní kontext. A
2.- 4. Teoretická východiska a praxe videoartu; videoinstalace a multimediální instalace.A
5.- 7. Chytrý telefon jako médium uměleckého vyjádření; jeho využití ve výtvarné výchově.A
8.- 9. Osobní počítač jako médium uměleckého vyjádření; jeho využití ve výtvarné výchově.A
10.- 13. Internet a sociální sítě jako svébytné prostředí uměleckého vyjádření; jeho využití ve výtvarné výchově.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
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- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)A
- IIC30 - Klauzurní práce (analýza práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních myšlenek a pojmů teorie médií, které souvisejí s využíváním nových médií k uměleckému vyjadřování; A
- zásadních teoretických a terminologických problémů spojených s používáním nových médií v umění;A
- svébytného charakteru videoartu, videoinstalace a multimediální instalace;A
- významu nového (digitálního) konkretismu; A
- povahy digitálního a internetového umění.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- při interpretaci výtvarných děl vyjadřujících se prostřednictvím nových médií zohlednit jejich svébytnost a kulturní kontext;A
- srovnat výrazové prostředky jednotlivých uměleckých proudů využívajících nová média a vysvětlit jejich význam;A
- samostatně využívat uměleckých výrazových možností nových médií při výuce výtvarného oboru;A
- samostatně reflektovat znalosti i prožitky získané při teoretických i praktických činnostech spojených s tvorbou využívající nová média; A
- samostatně zvolit a v tvorbě použít některou z digitálních technologií;A
- samostatně experimentovat s digitálními technologiemi;A
- samostatně interpretovat nadcházející změny digitální vizuální kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• DVOŘÁK, T (EDS.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2011. ISBN 978-80-87108-16-8.
• FRICKEOVÁ, CHRISTIANE. Nová média. In: Umění 20. století. Ed. Ingo F. Walther. Praha: Slovart a Taschen, 2011. ISBN 978-80-7391-572-8.
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• MIRZOEFF, NICHOLAS. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN ISBN 978-80-200-1.
• RUSH, MICHAEL. New Media in Art. London: Thames & Hudson, 2014. ISBN 978-0-500-20378-1.
Rozšiřující literatura:

• KOL. AUTORŮ. Umění a nová média. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5639-8.
• MOSZYNSKA, ANNA. Sculpture now. New York, New York: Thames & Hudson, 2012. ISBN 9780500204177.
• VITVAR, JAN H. David Černý ? Fifty licks. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-792-6.
• ŽENATÁ, KAMILA. Kamila Ženatá - Obrazy, videoart. Praha: Josef Houdek, 2007. ISBN 978-80-239-9565-7.
• ORBIS FICTUS. Nová média v současném umění. Katalog 2. výroční výstavy Sorosova centra současného umění - Praha 1995 - 1996. Praha: Nakladatelství

OSWALD. ISBN 80-85433-26-5.
Doporučená literatura:

• CARTWRIGHT, LISA A STURKEN, MARITA. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-556-1.
• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVE-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,

postmodernismus. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.
• MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura: reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektrického věku a elektronické revoluce. Brno: Jota,

2008. ISBN 978-80-7217-128-6.
• MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9.
• MEIXNEROVÁ, MARIE(ED.). #mm net art / Internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru reprezentace. Olomouc: Pastiche Filmz, 2014. ISBN

978-80-87662-06-9.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

737

KTV / 7SOD2 - 2018 : Oborová didaktika 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Oborová didaktika 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných vAprůběhu semestru a bodů získaných
zApísemné zkoušky (100-91 bodů (A) "výborně"; 90-81 bodů (B) "velmi dobře plus"; 80-71 bodů (C) "velmi dobře"; 70-61 bodů (D) "dobře plus"; 60-51 bodů (E) "dobře";
50-0 bodů (F) "nevyhověl"). A
Požadavky, body:A
čtyři praktické mikrovýstupy: hodnocení jednoho výstupu 0-5 bodů, celkem 20 bodů.A
aktivní docházka 80% z realizované výuky 20 bodů.A
Písemná zkouška obsahuje 12 otázek. Každá otázka je hodnocena 0, 2 nebo 5 body. Za správnou odpověď získává student 5 bodů, za neúplnou odpověď 2 body a za
chybnou nebo chybějící odpověď 0 bodů. Na základě součtu získaných bodů student obdrží výsledné hodnocení. A
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Didaktika tělesné výchovy je profilující předmět přípravy učitelů tělesné výchovy s významnou integrující funkcí. Student prokáže znalost významu a cílů školní
tělesné výchovy v České republice, v Evropě aAveAsvětě. Umí charakterizovat význam tělesné výchovy aAsportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost
aAregeneraci. Rozumí zvýšené výchovné odpovědnosti učitele tělesné výchovy. Dokáže definovat základní podmínky bezpečnosti ve výuce školní tělesné výchovy.
Analyzuje základní postupy, metody, formy a řídící styly využívané vAtělovýchovném procesu. Získává další znalosti na základě doporučené literatury i ze zahraničních
informačních zdrojů v anglickém jazyce. Rozvíjí kompetence komunikační a interakční. Získává kompetence pedagogicko-výzkumné.A

Obsah:
PřednáškyA
1. Tělesná výchova jako povinný vyučovací předmět. (Syntetičnost a integrovanost předmětu, jeho význam, rozdíly vApojetí tělesné výchovy v různých systémech školní
tělesné výchovy).A
2. Projekt tělovýchovného procesu (subelementy projektu, jejich funkce při tvorbě pohybových programů, cíle tělesné výchovy, pojetí kurikula tělesné výchovy).A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

738

B-III - Charakteristika studijního předmětu
3. Formy organizační a didaktické. Didaktické postupy, metody, zásady.A
4. Didaktické řídící styly a jejich aplikace v různých organizačních formách tělesné výchovy.A
5. Plánování. Druhy plánů. Osnování učiva. Učební osnovy. Plán tematického celku učiva.A
6. Proces výchovného působení v tělovýchovném procesu, jeho podstata a možnosti.A
7. Současná problematika hodnocení a klasifikace v tělesné výchově.A
8. Diferencované vyučování v tělesné výchově.A
9. Základy rozvoje zdravotně orientované zdatnosti.A
10. Osobnost edukátora (struktura, geneze, dynamika, typologie osobnosti učitele tělesné výchovy).A
11. Osobnost edukanta.A
12. Bezpečnost a protiúrazová prevence z hlediska nového pojetí tělesné výchovy.A
13. Výběrové téma k problematice didaktiky tělesné výchovy.A
Semináře:A
1. Úvod do systému práce na semináři, cíle, úkoly, pokyny ke zpracování seminárních úkolů, mikrovýstupů.A
2.-12.Praktické mikrovýstupy posluchačů na zvolené téma. Témata budou upřesněna na 1. semináři.A
Volba ze základních tematických celků učiva atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání.A
13. Hodnocení semináře, požadavky ke zkoušce.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovních

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost významu a cílů školní tělesné výchovy v České republice, v Evropě aAveAsvětě.A
Rozumí zvýšené výchovné odpovědnosti učitele tělesné výchovy. Dokáže definovat základní podmínky bezpečnosti ve výuce školní tělesné výchovy. Analyzuje základní
postupy, metody, formy a řídící styly využívané vAtělovýchovném procesu. Získává další znalosti na základě doporučené literatury i ze zahraničních informačních zdrojů
v anglickém jazyce.
Student umí plánovat, organizovat a tvůrčím způsobem vést část vyučovací jednotky tělesné výchovy. Student umí demonstrovat základní pohybové dovednosti nutné
kArealizaci zvoleného tematického celku učiva (atletika, gymnastika, sportovní hry) u zdravé populace.A
Student umí zvolit adekvátní postupy, metody, řídící styly v rámci nácviku a výcviku, vést mikrovýstup ve vyučovací jednotce formou hromadnou, skupinovou,
individuální, organizovat cvičení na stanovištích, kruhový provoz.A
Student umí používat správně odbornou terminologii, názvosloví v českém i anglickém jazyce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
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• ARMOUR, K. Sport Pedagogy. An Intriduction of Teaching and Coaching. Routledge, 2013. ISBN 978-027-373-258-7.
• FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.
• KAPLAN, A., & VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.
• PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. ET. AL. Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1694-0.
• SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc: Hanex., 1993. ISBN 80-900925-5-1.
Rozšiřující literatura:

• FIALOVÁ, L. FLEMR, L. MARÁDOVÁ, E. & MUŽÍK V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví vAsoučasné škole. Praha: Karolinum Press, 2015. ISBN
978-80-246-2885-1.

• JABŮRKOVÁ, V., & VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X.
• PĚTIVLAS, T. & ŠAMŠULA, J. Didaktika basketbalu a volejbalu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. ISBN 978-80-210-7312-8.
• RYCHTECKÝ, A., & FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-659-7.
• VELENSKÝ, M. ET. AL. Průpravné hry. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0970-3.
Doporučená literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN
978-80-7290-005-6.

• HRABINEC, J. ET. AL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum Press, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2.
• JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum Press, 2015. ISBN 978-80-2462-026-8.
• KLIMTOVÁ, H. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe, náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-433-4.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ochrana přírody (přednáška)
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, bude-li splněna následující podmínka:A
- úspěšné splnění písemné zkoušky (minimum - 51 % správnost odpovědí)
Garant předmětu doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Těžiště kurzu spočívá v přednáškách vedených garantem předmětu. A
Cílem kurzu je:A
- seznámit studenty s předmětem současné ochrany přírody, s klasickými i moderními koncepcemi v ochraně přírody a krajiny v ČR, vč. obecných ekologických
východisek a základních právních norem;A
- seznámit studenty s mezinárodními aspekty ochrany přírody v ČR a s pojetím ochrany přírody v zemích EU, A
- ilustrovat komplexnost problémů ochrany přírody a environmentální problematiky, A
- umožnit studentům samostatné vystoupení (písemné vyjádření) a tím rozvinout schopnost ústní prezentace, resp. dovednost tvořit originální odborný text.A
Poznámka: Předmět je ve studijních plánech bc. Systematické biologie doplněn cvičením (KBE/7OCHC), které rozvíjí problematiku v rozsahu potřebném pro naplnění
profilu absolventa této specializace.

Obsah:
1. Biodiverzita, rozložení druhového bohatství na Zemi, odhady globální biodiverzity, úbytek a příčiny ohrožení, priority ochrany. A
2. Ochrana na úrovni druhů a populací, ohrožení malých populací a obecné příčiny ohrožení druhů, extinkční víry, ochranářské translokace, metapopulace, kategorie
ochrany a ohrožení druhů, právní ochrana.A
3 Ochrana na úrovni společenstev a ekosystémů, zvláštní územní ochrana přírody, typy chráněných území a jejich význam, význam teorie ostrovní biogeografie a dalších
obecně platných ekologických konceptů pro ochranu přírody. A
4. Ochrana krajiny vAČR, základy krajinné ekologie struktura krajiny, význam biokoridorů a jejich potenciální rizika, územní systém ekologické stability, fragmentace
krajiny: metodiky hodnocení a vlivy na biologickou diverzitu, ochrana krajinného rázu. A
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5. Obecná ochrana přírody vAČR, významné krajinné prvky, přírodní parky, přechodně chráněné plochy, památné stromy. A
6. Mezinárodní aspekty, dohody, úmluvy a programy ochrany přírody, evropská soustava chráněných území Natura 2000.A
7. Ekologie obnovy, biomonitoring a bioindikace. A
8. Legislativa a státní správa ŽP, management v ochraně přírody, EIA, role České inspekce životního prostředí. A
9. Význam územního plánování pro ochranu přírody a krajiny v České republice, hierarchická struktura dokumentů, politika územního rozvoje, zásady územního
rozvoje. A
10. Ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj, biologická a kulturní rozmanitost, koncept ekologické stopy.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- rozumí základním východiskům a konceptům biologie ochrany přírody (např. teorie ostrovní biogeografie, vztah počtu druhů k velikosti plochy, dynamika
metapopulací)A
- umí charakterizovat zásady uplatňované v praktické ochraně živé i neživé přírodyA
- dokáže vyjmenovat a charakterizovat hlavní nástroje recentní ochrany přírody u nás i ve světě, včetně základních právních noremA
- orientuje se v hlavních přístupech k ochraně krajiny, jakou jsou územní systémy ekologické stability, včetně jejich potenciálních rizikA
- obecné jevy dokáže rozebrat na jednotlivých příkladech vycházejících z praxeA
- chápe význam aktivních nerestriktivních metod praktické ochrany přírody (management chráněných území, plány péče, ochranářské translokace apod.)
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOLNÝ, A. & DROZD, P. Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody: význam a využití nových ekologických poznatků. Ostrava, 2006.
• KOLÁŘ F. A KOL. Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Praha, 2012. ISBN 978-80-7363-414-8.
• MALCOLM L. HUNTER, JR., JAMES P. GIBBS. Fundamentals of Conservation Biology. 2006. ISBN 978-1-4051-3545-0.
• PRIMACK R.B., KINDLMANN P., JERSÁKOVÁ J. Úvod do biologie ochrany přírody. 2011. ISBN 978-80-7367-595-0.
Rozšiřující literatura:

• ČIHAŘ. Ochrana přírody a krajiny I. Praha, 1998.
• DOLNÝ A. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Modul pro vzdělávací kurzy ve státní správě. Ostrava, 2004.
• MÍCHAL I. Ekologická stabilita. Brno, 1992.
• VAČKÁŘ A KOL. Ukazatele změn biodiverzity. Praha, 2005.
Doporučená literatura:
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• MARTIN FOWLER, KENT BECK, JOHN BRANT, WILLIAM OPDYKE, DON ROBERTS. Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Hardcover)
• PRIMACK B. R., KINDLMANN P. & JERSÁKOVÁ J. Biologické principy ochrany přírody. Praha, 2001.
• SINCLAIR A.R.E., FRYXELL J., CAUGHLEY G. Wildlife Ecology, Conservation And Management. Blackwell Publishing Professional, 2006.
• VAN DYKE F. Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer-Verlag New York Inc., 2008. ISBN 9781402068904.
• WAREN A. & FRENCH J.R. Habitat Conservation. John Wiley & Sons, Ltd Chichester, 2001.
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KBE / 7OCHS - 2018 : Ochrana přírody (seminář)

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ochrana přírody (seminář)
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- aktivní zapojení do seminářů (povinná účast)A
- vypracování a prezentace seminárních referátů a prezentací na odpovídající úrovniA
- aktivní účast při řešení případových studiíA
- smysluplné zapojení do řízených diskusí na dané téma
Garant předmětu doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Těžiště kurzu spočívá v tématicky orientovaných cvičeních typu seminářů, částečně připravených i vedených studenty. Cvičení navazují na přednášky předmětu
KBE/7OCHP.A
Cílem kurzu je:A
- seznámit studenty s předmětem současné ochrany přírody, s klasickými i moderními koncepcemi v ochraně přírody a krajiny v ČR, vč. obecných ekologických
východisek a základních právních norem;A
- seznámit studenty s mezinárodními aspekty ochrany přírody v ČR a s pojetím ochrany přírody v zemích EU, A
- ilustrovat komplexnost problémů ochrany přírody a environmentální problematiky, A
- umožnit studentům samostatné vystoupení (písemné vyjádření) a tím rozvinout schopnost ústní prezentace, resp. dovednost tvořit originální odborný text.

Obsah:
1. Seznámení s problematikou a strukturou předmětu, požadavky k zápočtu; způsob hodnocení úkolů a rozbor jejich témat. Vstupní dotazník. A
2. Biodiverzita - v ČR a ve světě, vymírání druhů během evoluce a v současnosti, příčiny vymírání, vliv člověka (diskuse). A
3. Ochrana přírody krajiny v interakci s využíváním chráněných a přírodně cenných oblastí k rekreaci a sportu; zásady principu trvale udržitelného rozvoje (diskuse). A
4.-5. Ochrana přírody na území CHKO severní Moravy (kolektivní práce, případové studie).A
6. Rozbor aktuálního ochranářsko-biologických témat: autochtonnost, rekreace a management v 1. zónách apod. (řízená polemika na základě připravených materiálů). A
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7. Druhová ochrana přírody (individuální příspěvky studentů, závěrečná diskuse). A
8. Trvale udržitelný rozvoj, ekologická stopa (didaktická hra, diskuse, kolektivní rozprava nad výsledky dotazníkového šetření).A
9.-10. Územní systémy ekologické stability (kolektivní práce na modelovém projektu). A
11. Ochrana přírody u nás a ve světě (diskuse - srovnání a závěry pro praxi). A
12. Specifika ochrany přírody a krajiny v Ostravské průmyslové oblasti; nebo: Specifika ochrany přírody a krajiny ve vybrané CHKO (beseda s odborníkem z praxe).A
13. Zvláště chráněná území v ČR (didaktická hra, diskuse, kolektivní rozprava).

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA13 - Případová studie / kazuistika

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- umí charakterizovat zásady uplatňované v praktické ochraně živé i neživé přírodyA
- dokáže charakterizovat hlavní nástroje recentní ochrany přírody u nás i ve světěA
- orientuje se v hlavních přístupech k ochraně krajiny, jakou jsou územní systémy ekologické stability, včetně jejich potenciálních rizikA
- obecné jevy dokáže rozebrat na jednotlivých příkladech vycházejících z praxeA
- chápe význam aktivních nerestriktivních metod praktické ochrany přírody (management chráněných území, plány péče, ochranářské translokace apod.)A
- umí specifikovat hlavní předměty ochrany přírody zvláště chráněných území jednotlivých kategorií a typůA
- rozumí zásadám hodnocení ohroženosti druhů podle mezinárodně platné metodiky IUCN
Student po úspěšném absolvování kurz:A
- umí aplikovat koncepty a teorie biologie ochrany přírody v praxiA
- ovládá základní postupy biologického hodnocení a biomonitoringuA
- ovládá základy metodiky při vyhodnocování ekologické stability krajinných prvků a projektování územních systémů ekologické stability
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOLNÝ, A. & DROZD, P. Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody: význam a využití nových ekologických poznatků. Ostrava, 2006.
• KOLÁŘ F. A KOL. Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Praha, 2012. ISBN 978-80-7363-414-8.
• MALCOLM L. HUNTER, JR., JAMES P. GIBBS. Fundamentals of Conservation Biology. 2006. ISBN 978-1-4051-3545-0.
• PRIMACK R.B., KINDLMANN P., JERSÁKOVÁ J. Úvod do biologie ochrany přírody. 2011. ISBN 978-80-7367-595-0.
Rozšiřující literatura:
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• ČIHAŘ. Ochrana přírody a krajiny I. Praha, 1998.
• DOLNÝ A. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Modul pro vzdělávací kurzy ve státní správě. Ostrava, 2004.
• MÍCHAL I. Ekologická stabilita. Brno, 1992.
• VAČKÁŘ A KOL. Ukazatele změn biodiverzity. Praha, 2005.
Doporučená literatura:

• MARTIN FOWLER, KENT BECK, JOHN BRANT, WILLIAM OPDYKE, DON ROBERTS. Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Hardcover)
• PRIMACK B. R., KINDLMANN P. & JERSÁKOVÁ J. Biologické principy ochrany přírody. Praha, 2001.
• SINCLAIR A.R.E., FRYXELL J., CAUGHLEY G. Wildlife Ecology, Conservation And Management. Blackwell Publishing Professional, 2006.
• VAN DYKE F. Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer-Verlag New York Inc., 2008. ISBN 9781402068904.
• WAREN A. & FRENCH J.R. Habitat Conservation. John Wiley & Sons, Ltd Chichester, 2001.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Pedagogická komunikace v ruštině
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Na závěr semestru by měl student prokázat, že si osvojil modely pedagogické komunikace učitele v hodině ruštiny a dovede je aktivně a adekvátně používat. Znalost
ruských modelů je prověřována v seminárních cvičeních a 4 písemnými testy v průběhu semestru (s 80% úspěšností ve sledovaných jevech). Znalosti z oblasti didaktiky
jsou prověřovány při zpracování příprav na samostatné mikrovýstupy studentů v seminářích.
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je tematicky propojen s předmětem Didaktika ruštiny 1, 2. V předmětu se studenti seznámí s modely komunikace učitele ruštiny ve vyučovací hodině. Studenti
si jednak osvojují modely užívané v souvislosti s jednotlivými řečovými dovednostmi a fázemi vyučovací hodiny, jednak si procvičí a upevní dovednosti v užívání ruštiny
ve všech rovinách (fonetické, lexikální, morfologické i syntakticko-stylistické), tak aby byli schopni vést celou vyučovací hodinu v ruštině.

Obsah:
1. Vyučovací hodina ruského jazyka a její struktura.A
2. Psaní v hodinách ruštiny.A
3. Čtení v hodinách ruštiny.A
4. Mluvení v hodinách ruštiny.A
5. Poslech v hodinách ruštiny.A
6. Audiovizuální prostředky v hodině ruštiny.A
7. Plánování učebního procesu.A
8. Práce s učebnicí a časopisy v hodinách ruštiny.A
9. Text jako prostředek formování řečových návyků a dovedností.A
10. Umělecký text v hodinách ruského jazyka (dramatizace textu).A
11. Kontrola a hodnocení znalostí žáků.A
12. Hry a mezihry v hodinách ruštiny (jazykové hry, řečové pohybové hry).A
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13. Multimediální prostředky v hodinách ruštiny (internet, e-mail).A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB19 - Jazykový překlad

Výsledky učení:
- praktická znalost řečových modelů v ruštině pro vedení výuky v ruském jazyce.
- vedení výuky (všechny součásti vyučovací hodiny) v cizím jazyce (ruštině).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AKIŠINA, A.A. Russkij jazyk v igrach. Moskva, 2016.
• KOLEKTIV. Živaja metodika. 2005.
• MRHAČOVÁ, E. Praktická cvičení z ruského jazyka. IV. Učitel ve třídě. SPN. Praha, 1991.
• ROZANOVA S.P. Prepodavateljam RKI. Sto sorok sem´ poleznych sovetov. Moskva, 2015.
• ROZBOUDOVÁ, L. - VICAIRE, X. - KONEČNÝ, J. Ruština učitele ruštiny. 2015.
• ŽARKOVA T.I., SOROKOVYCH G.V. Tematičeskij slovar´ metodičeskich terminov po inostrannomu jazyku. Moskva, 2014.
Rozšiřující literatura:

• EIBENOVÁ, K. - VAVREČKA,M.- EIBENOVÁ,I. Hry ve výuce ruštiny. 2013.
• FOLPRECHTOVÁ, J. - KŘEČKOVÁ, E. Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky. Montanex. Ostrava, 2006.
• FOLPRECHTOVÁ, J. - VÝCHOPŇOVÁ, J. Jazykové a komunikativní hry 2. Fraus, Plzeň 2005
• FOLPRECHTOVÁ, J. - ŽIŽKOVÁ, I. Jazykové a komunikativní hry 1. Fraus, Plzeň 2004. Plzeň, 2004.
• JELÍNEK, S. - DLOUHÝ, M. - PORÁKOVÁ, S. - ŠÁLKOVÁ, R. - ŽOFKOVÁ, H. Rusko-český lingvodidaktický slovník. Karolinum. Praha, 1992.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná ped. praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast; domácí příprava na výuku
Garant předmětu doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Posluchači využívají poznatků z náslechových hodin a získávají první zkušenosti při vlastních vyučovacích pokusech (vedení částí hodin i celých vyučovacích jednotek).

Obsah:
Pedagogická praxe ve vybraných školských institucích.

Vyučovací metody:
- PozorováníA
- Metody dovednostně-praktické

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studenta

Výsledky učení:
Absolvent se naučí pozorovat, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny a srovnávat práci jednotlivých učitelů. V průběhu pedagogické praxe si osvojí vědomosti nabyté v
teoreticky zaměřených předmětech a prakticky si vyzkouší výukovou činnost. A
student je schopen: A
- zpracovat pozorovací arch A
- analyzovat vyučovací hodiny dějepisu i výstupy studentů A
- zpracovat prezentaci vybraného tématu pro realizaci výstupu A
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- vypracovat pracovní list k vybranému tématu
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KAA / 3PRP2 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
1. Student vystoupí s připravenou hodinou v reálné třídě.A
2. Předloží písemně zpracovanou přípravu na vlastní výstup, který ve školní třídě realizoval.A
3. Aktivně se zúčastní rozboru vlastní hodiny a dalších nejméně 4 hodin.A
Garant předmětu Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem druhého semestru praxe je vytvořit studentovi optimální podmínky pro to, aby získal pozitivní zkušenosti z vlastního výstupu před konkrétní třídou. Náplní praxe
jsou výstupy v reálné třídě s následným sebehodnocením, rozborem a zpětnou vazbou. Součástí praxe je prohlubování studentovy dovednosti zpracovat kvalitní přípravu
na vyučování a dále rozvíjení jeho dovednosti sebereflexe a sebehodnocení. Očekává se, že ostatní studenti zaujmou opět roli pozorovatele, který bude kompetentní
poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu, a to včetně návrhů a doporučení.

Obsah:
6 náslechů na středních školách (podle počtu studentů každý předvede 20-45 minut výuky)A
6 hodin následné analýzyA

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student dále rozvíjí a upevňuje schopnost analyzovat jednotlivé fáze vyučovací hodiny a dávat zpětnou vazbu modelovému učiteli, z čehož pak může čerpat praktické
zkušenosti a dovednosti pro vlastní učitelskou praxi.
Student realizuje teoretické poznatky o výuce a zkušenosti z předchozích analýz hodin. Využívá pozorovací schopnosti, dokáže kriticky zhodnotit učební metody,
výukový styl, interakční vzorce a jiné podstatné prvky zdárného průběhu vyučovací jednotky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BITLJANOVÁ, V. A KOL. Práce se studenty na praxi ve škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000.
• KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLNÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
• MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací hodina. Praha: SPN, 1984.
• UNDERWOOD, M. Effective class management. London: Longman, 1987.
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KRS / 3PRP2 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta:A
Forma: ústní/ písemná; A
písemná příprava výuky, ústní konzultace příprav výuky, realizace výuky, reflexe realizované výuky didaktikem a studentova sebereflexe výuky, zapojení do analýz a
hodnocení vyučovacích hodin studentů skupinyA
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 30% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (30%), Lic. Begoňa García Ferreira (35%), Mgr. Monika Kuchnová (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu 2PRX2 Průběžná praxe 2 je vytváří prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností, pro jejich vzájemné propojení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Hlavní náplní předmětu je
studentova příprava a realizace výuky, její zhodnocení oborovým didaktikem a studentova sebereflexe. Všechny aktivity směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a
spolupodílejí se na završení studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe.

Obsah:
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách svého aprobačního oboru ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce kolegů, aktivně se zapojí
do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového didaktika a cvičného učitele,
konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. A
Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student při realizaci vlastní výuky a násleších ve výuce kolegůA
- upevňuje a prohlubuje své odborné, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům.A
Student získává dovednostA
- připravit a realizovat vyučovací hodinu, zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky, využívat metody a formy práce,
které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;A
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KRU / 3PRP2 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Veškeré činnosti, které studenti v rámci Průběžné praxe 2 vykonávají, si zaznamenávají do zápočtové listiny. Celkové hodnocení provede po skončení praxe oborový
didaktik.
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V Průběžné pedagogické praxi 2 si studenti pod vedením oborového didaktika a cvičného učitele ověřují svou schopnost aplikovat teoretické poznatky (získané v
jednotlivých pedagogicko-psychologických a oborově-didaktických předmětech) a také z pozorování v rámci Průběžné pedagogické praxe 1. A
Minimálně týden před plánovaným výstupem studenti kontaktují cvičného učitele, seznámí se s tematickým celkem, tématem a cílem hodiny, zapůjčí si učebnice a podle
pokynů pedagoga zpracují písemnou přípravu. Tuto poté konzultují s oborovým didaktikem a před vlastním výstupem i s cvičným učitelem a provedou případné úpravy.
Bezprostředně po výstupu následuje analýza výkonu studenta v rámci rozboru hodiny, jehož se účastní jak oborový didaktik a vedoucí učitel praxe, tak studenti dané
studijní skupiny.A

Obsah:
Ve 2. semestru v rámci samostatných vyučovacích pokusů (v rozsahu šesti výstupů za semestr na skupinu) se studenti poprvé dostávají do role učitele ruského jazyka a
navazují tak na přípravnou fázi, která probíhala v předchozím semestru v rámci Průběžné pedagogické praxe 1. A
Studenti realizují své první vyučovací pokusy v částech (mikrovýstupy) či v celých vyučovacích hodinách. Každý student absolvuje minimálně jeden samostatný výstup.
A
Vyučovací jednotka se skládá z 1 hodiny (výstupu studenta) a 1 hodiny rozboru s cvičným učitelem a didaktikem oboru.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- orientace v možnostech, jak inovovat výuku. A
- praktická aplikace pravidel pro tvorbu přípravy na vyučování.
- dokumentace práce spolužáků v hodině (v rámci jejich výstupů).A
- nácvik samostatného pedagogického výstupu.A
- pozorování práce spolužáků v hodině ruštiny během jejich výstupů A
- vědomá aplikace instrukcí, jak hodnotit výkon žáka.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• NEDOMOVÁ, Z. - VLHOVÁ, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe ? náměty pro
začínajícího učitele. 2010.
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KRO / 3PRP2 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studenti získají zápočet za aktivní účast na náslechových hodinách, rozborech těchto hodin (min. 80 %), a za úspěšně odučenou výuku. Podle pokynů didaktika si vedou
pedagogický deník, který je součástí závěrečné evaluace a ve kterém rozebírají a hodnotí jednotlivé náslechové hodiny i vlastní výuku. U ústního pohovoru na konci
semestru shrnou své postřehy z praxe. A
A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Průběžná pedagogická praxe 2 je vytvářet prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností, pro jejich vzájemné propojení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Hlavní náplní předmětu
je studentova příprava a realizace výuky francouzského jazyka, její zhodnocení oborovým didaktikem a cvičným učitelem a studentova sebereflexe. Všechny aktivity
směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a spolupodílejí se na završení studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe.

Obsah:
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách francouzského jazyka (ZŠ, SŠ, víceletá gymnázia) ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce
kolegů, aktivně se zapojí do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového
didaktika a cvičného učitele, konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. Průběžně se seznamují s chodem školy a
dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student při realizaci vlastní výuky a násleších ve výuce kolegůA
- upevňuje a prohlubuje své odborné, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům.A
Student získává dovednostA
- připravit a realizovat vyučovací hodinu, zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky, využívat metody a formy práce,
které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;A
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOKOUPILOVÁ, L., NETOLIČKA, J. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů středních škol: metodické pokyny a příklady dobré praxe. Ostrava,
2010. ISBN 978-80-7368-429-7.
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KPF / 3PRP2 - 2018 : Průběžná pedagogická praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná pedagogická praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem k udělení zápočtu je 100% účast na průběžné praxi, absolvování samostatného vyučovacího pokusu. Na konci semestru odevzdají didaktikovi přípravu
svých výstupů a zápisy náslechů. Podmínkou zápočtu je také aktivní zapojení studenta do analýzy praxe s pedagogem a garantem praxe. Procentuální minimum k
získání zápočtu je 80 %.
Garant předmětu PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem disciplíny KPF/3PRP2 je zvládnutí přípravy a realizace samostatného vyučovacího pokusu. Student úzce spolupracuje při přípravě vyučovací hodiny s vyučujícím
střední školy. Důkladně se seznámí s probíraným učivem, aby mohl plynule navázat na výuku nové látky. Cílem je také eliminovat na minimum rušivé vlivy, které by
změna vyučujícího mohla znamenat pro studenty. Posluchač se seznamuje s některými součástmi základní pedagogické dokumentace - učebními osnovami, učebními
plány, třídní knihou. Naučí se pořídit zápis odučené vyučovací hodiny do třídní knihy. Studenti se vystřídají ve výuce celých hodin, nebo jejich částí. Je možné realizovat
samostatné vyučovací pokusy i ve dvojicích. Po výstupu následuje analýza hodiny za přítomnosti učitele školy, didaktika OU a celé skupiny. Tato následná reflexe
pedagogické praxe je důležitou složkou výuky v předmětu.

Obsah:
Náslechové hodiny v předmětu polský jazyk a literatura realizované na různých typech středních škol. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situační
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student zvládá přípravu na různé typy vyučovacích hodin. Samostatně realizuje určené vyučovací hodiny nebo výstupy pod dohledem oborového didaktika a pedagoga
příslušné školy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998.
Doporučená literatura:

• ANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí nad
Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

• FIŠER, Z. A KOL. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: MU, 2012.
• NEZKUSIL, V. Nástin didaktiky literární výchovy (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií). Z praxe pro praxi. Praha: Univerzita Karlova, 2004.
• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
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KDU / 3PRP2 - 2018 : Průběžná praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- příprava a realizace vyučovacích hodin předmětu Dějiny výtvarné kultury, Kulturní dějiny nebo Dějiny výtvarného umění (pod vedením učitelů) - 1 samostatný výstup
a 5 náslechů včetně rozboru; A
- autoevaluační dotazník;A
- zápisy o průběhu praxe formou "deníku praxe";A
A
A
A
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin Dějin výtvarné kultury, Kulturních dějin nebo Dějin výtvarného umění
(každý student absolvuje 1 samostatný výstup a 5 náslechů). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu
studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu
poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští studenti, posluchač rovněž vyplňuje autoevaluační dotazník.A

Obsah:
Náslechové hodiny v předmětu český jazyk a literatura realizované na různých typech středních škol.

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody dovednostně-praktické

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- Systematické pozorování studentaA
- Rozbor portfolia studenta

Výsledky učení:
- Elementární dovednosti ve výuce českého jazykaA
- Schopnost analyzovat průběh vyučovací hodiny
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

762

KFI / 3PRP2 - 2018 : Průběžná praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Mgr. Slavoj Tomeček
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavoj Tomeček (100%), Mgr. Jana Trčková (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je vytvořit studentům učitelství prostor pro uplatnění poznatků a dovedností nabytých během dosavadní přípravy na profesi učitele při přípravě a
realizaci své první vyučovací hodiny. Mělo by tak dojít k posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a dovedností v
jejich vzájemném propojení. Mělo by tak dojít k ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. A
Hlavní náplní předmětu je studentova příprava a realizace výuky, její zhodnocení oborovým didaktikem a studentova sebereflexe. Všechny aktivity směřují k rozvíjení
pedagogických a oborově didaktických kompetencí a jsou proto klíčové pro profesní přípravy před vstupem absolventa učitelství do školní praxe. A

Obsah:
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách svého aprobačního oboru ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce kolegů, aktivně se zapojí
do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového didaktika a cvičného učitele,
konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. A
Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi pedagoga.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
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- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
- zná postup přípravy vyučovací hodiny;A
- zná strategie řízení učebních činností;A
- orientuje se v základní pedagogické dokumentaci a zná náplň práce pedagogického pracovníka.A
- dokáže zhotovit vlastní přípravu splňující všechny didaktické a pedagogické požadavky;A
- na základě samostatné přípravy realizuje vlastní výuku;A
- je schopen provést rozbor vlastní výuky zaměřený na sebereflexi a evaluaci vlastního pedagogického výkonu;A
- dokáže identifikovat všechny chyby a nedostatky, jichž se dopouští při realizaci vlastní výuky; A
- je schopen analyzovat a zhodnotit výuku jiných pedagogů. A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KCJ / 3PRP2 - 2018 : Průběžná praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast v jednotlivých hodinách, aktivní zapojení se do analýz náslechových hodin, vlastní pedagogický minivýstup + písemná autoevaluace.A
A
Garant předmětu PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. (30%), PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (40%), Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (každý student absolvuje 1 samostatný výstup a 5 náslechů). Uplatňují
při tom jak teoretické vědomosti, tak základní didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat
výchovně-vzdělávací cíle. Pedagogický výstup je podroben důkladné reflexi - zpětnou vazbu poskytuje didaktik, cvičný učitel, kolegové ze skupiny i středoškolští
studenti, posluchač rovněž zpracuje písemnou sebereflexi.A

Obsah:
Náslechové hodiny v předmětu český jazyk a literatura realizované na různých typech středních škol. Přehled škol - viz nástěnka a webové stránky katedry.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- HospitaceA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- znalost základní oborové didaktické literatury i středoškolských učebnic českého jazykaA
- znalost základních motivačních a aktivizačních prvků užívaných v hodinách češtinyA
- znalost základních prostředků vedoucích k dosažení očekávaných výstupů (cílů) při probírání učiva českého jazyka
- schopnost aplikovat nabyté odborné i didaktické vědomosti a dovednosti ve vlastní praxiA
- schopnost pozorovat, analyzovat a hodnotit zhlédnuté vyučovací hodinyA
- schopnost vést věcnou diskusi nad vyvstalými problémy
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOKOUPILOVÁ, L. - GEJGUŠOVÁ, I. - PRAVDOVÁ, B. - TOMÁŠEK, M. Metodika výuky českého jazyka a literatury na 2. stupni základních škol a středních
školách z pohledu pedagogické praxe. Náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: OU, 2010.

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

Doporučená literatura:

• PRAVDOVÁ, B. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: MU, 2014.
• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: OU, 2010.
• Cyklus didaktických setkání na FF OU
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KGE / 3PRP2 - 2018 : Průběžná praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- účast na praxi (účast na min. 80 % hodin)A
- konzultace příprav výukyA
- příprava a realizace jedné vyučovací jednotkyA
- reflexe realizované výuky didaktikem a studentova sebereflexe výukyA
- zapojení do analýz a hodnocení vyučovacích hodin studentů skupiny
Garant předmětu doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 20% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (80%), doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je vytvářet prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a dovedností, pro jejich vzájemné
propojení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Hlavní náplní předmětu je studentova příprava a realizace
výuky, její zhodnocení oborovým didaktikem a studentova sebereflexe. Všechny aktivity směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a spolupodílejí se na završení
studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe. A
Student při realizaci vlastní výuky a násleších ve výuce kolegůA
- upevňuje a prohlubuje své odborné, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům.A
A
Student získává dovednostA
- připravit a realizovat vyučovací hodinu, zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky, využívat metody a formy práce,
které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;A
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky. A
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Obsah:
1. Úvodní hodina, sestavení pozorovacího protokolu.A
2. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
3. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
4. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
5. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
6. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
7. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
8. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
9. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
10. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
11. Pozorování vyučování a následný rozbor vyučovací hodiny.A
12. Příprava a realizace vyučování. Rozbor vyučovací hodiny.A
13. Evaluace a diskuze.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student při realizaci vlastní výuky a násleších ve výuce kolegůA
- upevňuje a prohlubuje své odborné, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům.A
Student získává dovednostA
- připravit a realizovat vyučovací hodinu, zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky, využívat metody a formy práce,
které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;A
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• BRINITZER, M. ET AL. DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett, 2016.
• STORCH, G. Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Fink, 2009.
• ZAJÍCOVÁ, P. Didaktik der Fremdsprache Deutsch: Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

2005.
Rozšiřující literatura:

• ZAJÍCOVÁ, P. Narace a vyučování jazyku: teoretická východiska - výzkum - program. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008.
Doporučená literatura:

• BAJEROVÁ, E. / SCHWÄRZLER, M. / ZAJÍCOVÁ, P. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, 2013.

• NAJVAR, P. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010.
• VLČKOVÁ, K. Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido, 2007.
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KHV / 7PRA2 - 2018 : Průběžná profesní praxe 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7PRA1 - Průběžná profesní praxe 1

A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
výkon praxe;A
vlastní pedagogické výstupy studentů ve středoškolském pěveckém sboru;A
písemně zpracované přípravy k výuce;A
písemně zpracované protokoly z praxe ve formě hospitačních záznamů; A
ústní sebereflexe.A
Garant předmětu doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Zásadním cílem předmětu Průběžná profesní praxe 2 je aktivní posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností. Pod vedením erudovaných učitelů sbormistrů ve vybraných prestižních středoškolských pěveckých sborech se studenti učí organizovat a vést pěvecké sbory
a umělecky přesvědčivě interpretovat nastudovaný program. Prioritní náplní disciplíny je studentova příprava a realizace výuky ve středoškolském pěveckém sboru, její
zhodnocení oborovým didaktikem a studentova sebereflexe. Veškeré činnosti směřují k rozvíjení profesní přípravy před vstupem do pedagogické praxe.

Obsah:
1. - 13. Výkon průběžné profesní praxeA
Studenti absolvují průběžnou profesní praxi ve středoškolských pěveckých sborech dle daného rozpisu, ve stanovené době a časovém rozvrhu. Realizují vlastní výuku a
sledují práci svých kolegů. Postupně se seznamují s chodem sboru a dalšími pracovními povinnostmi učitele sbormistra. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
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- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- upevňuje a prohlubuje znalosti z oboru, pedagogické i didaktické vědomosti ze sbormistrovství;A
- získává potřebné znalosti vztahující se k chodu a organizaci středoškolského pěveckého sboru, A
k učebním pomůckám, notovému materiálu, používané technice;A
- projevuje znalosti v problematice zakládání sborových těles na středních školách;A
- prokazuje znalosti v oblasti pěveckých sborů na středních školách, a to na základě průběžné praxe. A
Student dokáže:A
- prostřednictvím průběžné profesní praxe je schopen hodnotit nejen výstupy ostatních učitelů sbormistrů, ale rovněž svůj vlastní;A
- tvořivě aplikovat získané znalosti a dovednosti do pedagogického výstupu;A
- analyzovat a posuzovat sledované činnosti pěveckého sboru pomocí adekvátní oborové a didaktické terminologie; A
- tvořit hospitační záznamy postihující fáze činností středoškolského pěveckého sboru, použité metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i učitele sbormistra;A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění své práce. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KOLÁŘ, JIŘÍ A ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• NÁGEL, DUNDO. Dirigent a jeho spevokol. Bratislava: Matica slovenská, 1950.
• REINER, KAREL. Pěvecký soubor. Praha: Orbis, 1954.
• SPISAR, JAN. Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru [elektronický studijní materiál]. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta, 2007.
• STAŠEK, ČESTMÍR. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1985.
Rozšiřující literatura:

• ČEŠKOVÁ, OLGA. Pěvecká výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-137-7.
• SADOLINE, CATHRINE. Complete Vocal Technique. Copenhagen: CVI Publications, 2012. ISBN 978-87-992436-7-9.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
• TICHÁ, ALENA. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN

80-7068-186-1.
• VYDROVÁ, JITKA. Rady ke zpívání. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

771

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Doporučená literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN

80-7067-793-7.
• VYDROVÁ, JITKA. Hlasová terapie. Praha: Tobiáš, 2017. ISBN 9788073111694.
• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- absolvování náslechu v hodinách biologie po dohodě s cvičným učitelem, pod jehož vedením následně posluchač připraví a odučí dvě vyučovací hodinyA
- kladné hodnocení praxe cvičným učitelem a následném vyhodnocení praxí s didaktikem, jemuž bude předcházet elektronické zaslání příprav a hospitačních záznamů
didaktikovi
Garant předmětu RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící, 100% seminářící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (100%)
Vede seminář : RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná pedagogická praxe 2 je praxí celohodinových výstupů. Studenti samostatně vyučují v hodinách biologie na SŠ. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření
didaktické způsobilosti projektovat, realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce přírodopisu a biologie ostatních
studentů. Průběžná pedagogická praxe 2 tak rozšiřuje edukační prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů v biologickém vzdělávání
žáků v závislosti na jejich věku.

Obsah:
Samostatné celohodinové výstupy pod vedením cvičných učitelů, příprava na výuku, reflektování připomínek učitelů, hodnocení realizovaných vyučovacích hodin ve fázi
projekční, realizační i sebereflekční, hospitování ve výuce ostatních studentů.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)
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Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže stanovit cíle hodiny a zpracovat přípravu daného celku za dodržení didaktických zásad A
- umí pracovat s hospitačním záznamem a sledovat průběh vyučovacího procesu
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže realizovat vyučovací hodinu podle přípravyA
- dokáže zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- dokáže hodnotit průběh vyučovací hodiny na které hospitují
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KUBICOVÁ, S. Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. Ostrava PřF OU, 2005.
• KUBICOVÁ, S. Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. Ostrava, PřF OU, 2007.
Rozšiřující literatura:

• KUBICOVÁ, S. Moderní vzdělávaní postupy při výuce biologie a přírodopisu. Ostrava, PřF OU, 2006.
• KUBICOVÁ, S. Náměty k výuce přirodopisu a biologie v pojetí vzdělávacího programu "Tvořivá škola". Ostrava, 2007.
• PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- výkon praxe,A
- vlastní pedagogické výstupy včetně následné sebereflexe ústní,A
- písemně zpracované přípravy na vyučování: komplexní metodický rozbor;A
- písemně zpracované protokoly z praxe (hospitační záznamy): detailní analýza vyučovacích hodin;A
Garant předmětu PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (70%), Mgr. Lenka Novotná (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Průběžná profesní praxe 2 vytváří prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností, pro jejich vzájemné propojení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Hlavní náplní předmětu je
studentova příprava a realizace výuky, její zhodnocení oborovým didaktikem a studentova sebereflexe. Všechny aktivity směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a
spolupodílejí se na završení studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe.

Obsah:
1. - 13. Výkon průběžné profesní praxeA
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách svého aprobačního oboru ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce kolegů, aktivně se zapojí
do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového didaktika a cvičného učitele,
konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi
pedagoga.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
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- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- upevňuje a prohlubuje své odborné, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům.A
Student dokáže:A
- připravit a realizovat vyučovací hodinu;A
- zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky;A
- využívat metody a formy práce, které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;A
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• ŠVEC,V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
Doporučená literatura:

• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN
80-7067-793-7.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkem musí student absolvovat minimálně 5 náslechů s rozbory, účastnit se semináře, vyhotovit přípravu vybraného celku učiva a její analýzu, absolvovat alespoň
jeden samostatný pedagogický výstup a zúčastnit se závěrečného vyhodnocení průběžné praxe.A
U obou průběžných praxí je vyžadováno vedení záznamových archů zhlédnutých vyučovacích hodin, které mj. slouží jako podklad k rozboru, jež následuje po každém
náslechu i výstupu. A
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící, 100% seminářící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (50%), RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%)
Vede seminář : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny matematiky. Díky vlastním výstupům a
jejich následným rozborům získávají praktické zkušenosti práce s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti projektovat,
realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů. Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje edukační
prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků matematice. A
Seminář je zaměřený na obsahovou a metodickou přípravu vybraných celků učiva souvisejících s tématy vedených vyučovacích hodin studenty.

Obsah:
Cvičení: Hospitace ve vybraných hodinách matematiky na různých SŠ/ŽŠ, rozbory, vedení deníku praxe, samostatný pedagogický výstup.A
Přehled činností:A
1. Úvod do výuky, seznámení s organizací praxe.A
2. Příprava a rozetapování vyučovací hodiny.A
3. Didaktické výstupy studentů.A
4. Sledování činnosti vyučujících studentů.A
5. Sledování obsahu vyučovací hodiny.A
6. Vedení pedagogické dokumentace.A
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7. Rozbory didaktických výstupů.A
8. Závěrečné hodnocení průběžné profesní praxe, kontrola splnění zápočtových požadavků.A
A
Seminář: Obsahová a metodická příprava vybraných celků učiva, které budou předmětem průběžné pedagogické praxe.A
A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
pozoruje a analyzuje vyučovací hodiny matematiky svých kolegůA
navrhuje vyučovací hodinu a rozvrhuje její etapyA
provádí didaktickou analýzu vyučovací hodinyA
sebereflektuje svůj pedagogický výstup po stránce odborné, metodické i hlediska pedagogické komunikace a interakceA
analyzuje výuku s cvičným učitelem, oborovým didaktikem a ostatními studenty ve skupiněA
s cvičným učitelem, oborovým didaktikem a ostatními studenty ve skupině analyzuje a hodnotí své výstupy i výstupy svých kolegůA
rozvíjí kompetence pedagogicko-organizačníA
rozvíjí kompetence didaktické a psychodidaktickéA
rozvíjí kompetence sociálně-komunikativníA
rozvíjí kompetence diagnostické a intervenčníA
rozvíjí kempetence profesní a osobnostní kultivaceA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BOCHNÍČEK, Z., HALIŠKA, J. A KOL. Na pomoc pedagogické praxi. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6302-0.
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• KUČINOVÁ, E., KVĚTOŇ, P., PISKLÁK, B. Pedagogická praxe v matematice. Ostrava, 2001.
Rozšiřující literatura:

• J. SLAVÍK, J. STARÁ, K. ULIČNÁ, P. NAJVAR ET AL.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. MU Brno, 2017. ISBN 978-80-210-8.
Doporučená literatura:

• KRPEC, R., KUBÍČKOVÁ, M., KVĚTOŇ, P., VAVROŠ, M. Didaktika matematiky pro SŠ (distanční skriptum)
• POLÁK, J. Didaktika matematiky. ISBN 978-80-7238-449-5.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky II. část - Obecná didaktika matematiky. 2016. ISBN 978-80-7489-326-1.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných v průběhu semestru.A
Hodnocení předmětu:A
Celkový počet bodů je 100.A
Zápočet bude udělen při zisku minimálně 51 bodů.A
docházka 80% účast (z realizované výuky) 40 bodů.A
Praktické vedení vyučovací jednotky tělesné výchovy dle zadání 0-10 bodů.A
Písemná příprava na vyučovací jednotku 0-10 bodů.A
Vypracování portfolia - přípravy na vyučování, sebereflexe, hospitační záznamy, chronometráž 0-40 bodů.A
91 - 100 A započtenoA
81 - 90 B započtenoA
71 - 80 C započtenoA
61 - 70 D započtenoA
51 - 60 E započtenoA
0 - 50 F, FX nezapočtenoA
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je uvést studenta do komplexu pedagogických (projektivních, realizačních, diagnostických a organizačních) činností učitele tělesné výchovy,
vyplývajících z tělovýchovného procesu v podmínkách školní praxe. Student dokáže využít adekvátních forem, metod, postupů a řídícího stylu při přípravě vyučovací
jednotky tělesné výchovy. Umí plánovat, organizovat a tvůrčím způsobem vést vyučovací jednotku tělesné výchovy a hodnotit dosažené výsledky dle zadání a
stanovených priorit. Umí stanovit relevantní frekvenci, intenzitu, rozsah a obsah tělesného zatížení ve vyučovací jednotce tělesné výchovy. Analyzuje a monitoruje
činnosti učitele i praktikanta v učebním procesu. Umí demonstrovat dovednosti v jednotlivých sportech a ve své specializaci ve školních podmínkách. Získává



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

780

B-III - Charakteristika studijního předmětu
způsobilost sběru údajů o pedagogické realitě pozorováním. Student získá počáteční kompetence " starting kompetence" pro učitelskou profesi a na základě učení z
vlastní zkušenosti, si vytváří kompetenci k růstu (growth competence).A
A

Obsah:
SeminářeA
1. Rozbor učiva osnov - souhrnné opakování s didaktickými aspekty. A
2. Didaktický rozbor druhů hodin a praktické ukázky. A
3. Náslech v hodině tělesné výchovy, zápis hospitačního záznamu, diskuse s vyučujícím tělesné výchovy a garantem předmětu. A
4. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse s garantem předmětu, vyučujícím z praxe.A
5. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
6. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
7. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
8. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
9. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
10. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
11. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse.A
12. Praktické výstupy posluchačů - vedení hodiny dle zadání, hospitační činnost, rozbor výstupu a diskuse A
13. Závěrečný rozbor výstupů a diskuse s garantem předmětu, vyučujícím z praxe, rozbor portfolia studenta, zápočet.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovníchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)

Výsledky učení:
Student zná praktické i teoretické oblasti školství, aplikace empirických výzkumných metod k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu žáka,
učitele, interakce učitel-žák (pozorování a analýza didaktické interakce, hospitační záznam a jeho analýza, chronometráž, měření intenzity zatížení žáků).
Student umí aplikovat teoretické pedagogicko-didaktické znalosti v praxi, posoudit výchovně vzdělávací činnost učitele tělesné výchovy, na základě nabytých znalostí
naplánovat, sestavit a prakticky vést vyučovací jednotku tělesné výchovy ve školních podmínkách, provádět individuální a skupinovou reflexi, diskutovat na základě
pozorování a následně popsat problémová místa a navrhnout řešení.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARMOUR, K. Sport Pedagogy. An Intriduction of Teaching and Coaching. Routledge, 2013. ISBN 978-027-373-258-7.
• FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.
• JABŮRKOVÁ, V., & VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X.
• KLIMTOVÁ, H., VALOVÁ, M. & FORMÁNEK, B. Pedagogické praxe v tělesné výchově. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-263-1375-5.
• MOSSTON, M. & ASHWORTH, S. Teaching Physical Education. New York: Sra Ashworth, 2010.
Rozšiřující literatura:

• KAPLAN, A., & VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.
• PĚTIVLAS, T. & ŠAMŠULA, J. Didaktika basketbalu a volejbalu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. ISBN 978-80-210-7312-8.
• PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. ET. AL. Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1694-0.
• SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc: Hanex., 1993. ISBN 80-900925-5-1.
• TILLINGER, P. ET. AL. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2795-3.
• VELENSKÝ, M. ET. AL. Průpravné hry. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0970-3.
Doporučená literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN
978-80-7290-005-6.

• HRABINEC, J. ET. AL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum Press, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2.
• KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., & NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou. Praha: Portál, 2003.
• KLIMTOVÁ, H. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe, náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-433-4.
• SVOZIL, Z. Didaktika plavání pro 2. stupeň základní školy. Olomouc: UP, 1992. ISBN 80-7067-137-8.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1

A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
výkon praxeA
vlastní pedagogické výstupy včetně následné sebereflexe ústníA
písemně zpracované přípravy na vyučování: komplexní metodický rozbor;A
písemně zpracované protokoly z praxe (hospitační záznamy): detailní analýza vyučovacích hodin;A
Garant předmětu doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Průběžná profesní praxe 2 vytváří prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a
dovedností, pro jejich vzájemné propojení, pro ověření rozsahu i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Hlavní náplní předmětu je
studentova příprava a realizace výuky, její zhodnocení oborovým didaktikem a studentova sebereflexe. Všechny aktivity směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a
spolupodílejí se na završení studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe.

Obsah:
1. - 13. Výkon průběžné profesní praxeA
Studenti absolvují průběžnou praxi v hodinách svého aprobačního oboru ve stanovené době a časovém rozsahu. Realizují náslechy ve výuce kolegů, aktivně se zapojí
do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracují hospitační záznamy. Navrhnou vlastní výuku podle pokynů oborového didaktika a cvičného učitele,
konzultují přípravu výuky, po její realizaci provedou reflexi vlastních pedagogických aktivit. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními povinnostmi
pedagoga.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
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- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- upevňuje a prohlubuje své odborné, pedagogické i didaktické znalosti, vzájemně je propojuje;A
- získává znalosti vztahující se ke každodennímu chodu školy, ke stěžejním vzdělávacím dokumentům.A
Student dokáže:A
- připravit a realizovat vyučovací hodinu;A
- zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky;A
- využívat metody a formy práce, které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;A
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
Doporučená literatura:

• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN
80-7067-793-7.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K udělení zápočtu je potřebná aktivní účast v minimálně 6 náslechových hodinách, vyhotovení přípravy vybraného celku učiva a její analýzy, absolvování alespoň 2
samostatných pedagogických výstupů.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Ověřit si schopnost realizace pedagogické přípravy v pregraduální praxi.

Obsah:
Dle každoročního rozpisu školních institucí studenti absolvují náslechy v různých ročnících v hodinách zeměpisu. V rámci průběžné profesní praxe 2 si studenti
prohlubují a získávají další zkušenosti s přípravou a vedením vyučovací hodiny geografie/zeměpisu. Díky vlastním výstupům a jejich následným rozborům získávají
praktické zkušenosti práce s žáky ve vyučovací hodině. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření didaktické způsobilosti projektovat, realizovat a kriticky reflektovat
vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce ostatních studentů. Průběžná profesní praxe 2 tak rozšiřuje edukační prostor pro poznávání a pochopení
nezbytnosti rozdílných učebních postupů ve vzdělávání žáků geografii/zeměpisu. Témata se liší v závislosti na aktuálně probírané látce.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesů

Hodnotící metody:
- HospitaceA
- Bodové hodnoceníA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)
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Výsledky učení:
Ví, které přiměřené vyučovací metody i prostředky vybrat pro realizaci konkrétní vyučovací hodiny, zná základní pedagogické a didaktické zásady.
Je schopen realizovat vyučovací hodinu zeměpisu jak na základní tak na střední škole.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BUZAN, T. Mentální mapování. Praha, Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0520-3.
• MEŠKOVÁ, M. Motivace žáků efektivní komunikací. Praha, Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0198-4.
• TESAŘOVÁ, M. Jak na žáky. Praha, Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1047-4.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Průběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování hospitací a přímé výukové činnosti ve výuce kolegů, zapojení do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracování hospitačních záznamů. A
Příprava výuky podle pokynů oborového didaktika a cvičného učitele, konzultace přípravy, následná sebereflexe pedagogických aktivit.A
A
Portfolio: student zpracuje promyšleně uspořádaný soubor odborných materiálů z průběžné praxe (přípravy na výuku, reflektované části výuky, které se s ohledem na
téma nebo charakteristiku žáků jeví jako kritické, dále protokoly analyzující hospitovaná témata u cvičného učitele a ostatních studentů, materiální artefakty z výuky,
reflektivní úvahy/listy, příp. nácviky tvorby individuálních plánů, protokoly, studenty sdílené reflexe).A
Garant předmětu Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Průběžná profesní praxe 2 vytváří prostor pro posílení dosud získaných oborových, pedagogických, psychologických a didaktických znalostí a dovedností a
nalézt koncept pro jejich vzájemné propojení. Smyslem předmětu je ověřit kvalitu rozsahu dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Cílem
Průběžné profesní praxe 2 je studentova schopnost analyzovat, kriticky hodnotit a navrhnout vlastní učební jednotku. Koncepce předmětu slouží ověření rozsahu
i kvality dosavadní přípravy k výkonu pedagogického povolání ve školní praxi. Hlavní náplní předmětu je studentova příprava a realizace výuky, její zhodnocení
oborovým didaktikem, hospitační činnost u dalších studentů ze skupiny a studentova sebereflexe. Všechny aktivity směřují k rozvíjení pedagogických kompetencí a
spolupodílejí se na završení studentovy profesní přípravy před vstupem do školní praxe.

Obsah:
Studenti aktivně vykonávají zejména výukovou praxi na SŠ (s ohledem na profilaci studenta může být praxe na VOŠ) v předmětu pedagogika, příp. v předmětech
tomuto učebnímu obsahu blízkých (kupř. v humanitním semináři, společensko-vědní epoše aj.). A
Praxe je uskutečněna v termínu stanoveném garantující Katedrou pedagogiky a andragogiky PdF OU a s ohledem na harmonogram akademického roku a ve spolupráci
s Referátem praxí PdF OU. A
A
Obsahové zaměření praxe: A
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Studenti absolvují podle časového plánu průběžnou pedagogickou praxi ve stanovených středních školách, absolvují náslechy cvičného učitele a ostatních studentů a
především konají parciální i ucelené pedagogické výstupy podle časového plánu a pokynů oborového didaktika, následně provádějí spolu s cvičným učitelem a oborovým
didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi vlastních pedagogických výstupů v hodinách pedagogiky. Průběžně se seznamují s chodem školy a dalšími pracovními
povinnostmi pedagoga. Smyslem je, aby student během praxe prováděl činnosti hospitační, ale také asistenční a organizačně-provozní, a aby v co největší míře poznal
různé konotace učitelovy práce a její náročnost (přímé výukové i nepřímé administrativně-zprostředkovatelské činnosti). A
A
Povinnosti studenta: A
- absolvování průběžné praxe dle pokynů didaktika a cvičného učitele (přímá výuková činnost, výstupy v hodinách, pozorování v rámci hospitací, didaktická a obsahová
analýza výuky, pořízení hospitačních záznamů, asistenční pedagogická činnost, sdílení dobré praxe aj.).A
- odpovídá nejen za odbornou připravenost k realizovaným činnostem, ale i za administrativní úkony s tímto spojené (tzn. smluvní sjednání, podpisy na formulářích o
seznámení se s bezpečností práce, zajištění zápočtového listu atd.); A
- prostuduje odborné dokumenty, které jsou s výkonem učitelské profese spojeny, a dále se seznámí s kurikulárními materiály, jež jsou v daném zařízení užívány; A
- analyzuje a diskutuje s učitelem přípravy hodin, výukové a hodnotící strategie; A
- zorientuje se v třídní dokumentaci, třídních knihách či elektronických systémech; A
- nahlíží strukturu individuálních plánů a práci s nimi; A
- pomáhá při přípravě pomůcek, plánování činností žáků; A
- asistuje při individuální nebo skupinové výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; A
- účastní se nepřímých výukových činností učitele (komunikace s rodiči, schůzky metodiků, porady A
aj.); A
- dodržuje zásady profesní etiky. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- zákonitostí výchovně-vzdělávacího procesu v přímé výuce; A
- pedagogické práce v reálném výukovém prostředí; A
- hlavních pedagogických kategorií; A
- pedagogické dokumentace, interních pokynů a směrnic. A
- reflektovat aktivity učitele a žáků v hospitované výuce; A
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- komplexně analyzovat vyučovací hodiny se zřetelem k hlavním didaktickým kategoriím; A
- kriticky posoudit pedagogické jevy, které sledoval; A
- zaujmout postoj k učitelovu pojetí výuky; A
- uvažovat o plánu a způsobu realizace vlastní výuky; A
- provést profesní sebereflexi; A
- využít příkladů dobré praxe ve své příští samostatné výukové praxi. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, J., JANÍK, T. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PedF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2857-5.
• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
• MALACH, J. Základy didaktiky. Ostrava: OU, 2003. ISBN 8070422661.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-7367-427-4.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (EDS.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3.
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Učitel a rodič. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4640-1.
• ČECHOVÁ, V. Psychologie a pedagogika. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-028-6.
• FENSTERMACHER, G., SOLTIS, J. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-736-7471-7.
• GROMNICA, R. Kapitoly zApedagogiky pro střední školy. Ostrava : Montanex, 2010. ISBN 978-80-722-5326-5.
• JUKLOVÁ, K. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Praha: Gaudeamus, 2013. ISBN 9788074352669.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1541-4.
• MUSIL, R. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
• STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E. Pedagogika pro SŠ. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
• TVRZOVÁ, I., KOLÁŘ, Z. A KOL. Základní učebnice pedagogiky. Praha : Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5039-2.
• VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- absolvování náslechu v hodinách biologie po dohodě s cvičným učitelem, pod jehož vedením následně posluchač připraví a odučí dvě vyučovací hodinyA
- kladné hodnocení praxe cvičným učitelem a následném vyhodnocení praxí s didaktikem, jemuž bude předcházet elektronické zaslání příprav a hospitačních záznamů
didaktikovi
Garant předmětu RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Průběžná pedagogická praxe 2 je praxí celohodinových výstupů. Studenti samostatně vyučují v hodinách informatiky na SŠ. Praxe je cíleně zaměřena na vytváření
didaktické způsobilosti projektovat, realizovat a kriticky reflektovat vlastní vyučovací hodiny. Studenti současně hospitují ve výuce informatiky ostatních studentů.
Průběžná pedagogická praxe 2 tak rozšiřuje edukační prostor pro poznávání a pochopení nezbytnosti rozdílných učebních postupů v informatickém vzdělávání žáků v
závislosti na jejich věku.

Obsah:
Samostatné celohodinové výstupy pod vedením cvičných učitelů, příprava na výuku, reflektování připomínek učitelů, hodnocení realizovaných vyučovacích hodin ve fázi
projekční, realizační i sebereflekční, hospitování ve výuce ostatních studentů.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
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- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže stanovit cíle hodiny a zpracovat přípravu daného celku za dodržení didaktických zásad A
- umí pracovat s hospitačním záznamem a sledovat průběh vyučovacího procesuA
- pozoruje a analyzuje vyučovací hodiny matematiky svých kolegůA
- navrhuje vyučovací hodinu a rozvrhuje její etapyA
- provádí didaktickou analýzu vyučovací hodinyA
- sebereflektuje svůj pedagogický výstup po stránce odborné, metodické i hlediska pedagogické komunikace a interakceA
- analyzuje výuku s cvičným učitelem, oborovým didaktikem a ostatními studenty ve skupiněA
- s cvičným učitelem, oborovým didaktikem a ostatními studenty ve skupině analyzuje a hodnotí své výstupy i výstupy svých kolegů
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- dokáže realizovat vyučovací hodinu podle přípravyA
- dokáže zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- dokáže hodnotit průběh vyučovací hodiny na které hospitujíA
- rozvíjí kompetence pedagogicko-organizačníA
- rozvíjí kompetence didaktické a psychodidaktickéA
- rozvíjí kompetence sociálně-komunikativníA
- rozvíjí kompetence diagnostické a intervenčníA
- rozvíjí kempetence profesní a osobnostní kultivace
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČANDÍK, MAREK. Didaktika informatiky. Zlín, 2005. ISBN 80-7318-285-8.
• TUREK, IVAN. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-004-5.
Rozšiřující literatura:

• PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
Doporučená literatura:
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• BOCHNÍČEK, Z., HALIŠKA, J. A KOL. Na pomoc pedagogické praxi. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6302-0.
• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 1. Ostrava, 2012.
• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 2. Ostrava, 2013.
• KLIMEŠ, C. A KOLEKTIV. Informatika. 2008. ISBN 9788089132713.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Doporučené vstupní znalostiA
Přehledná znalost ze základních kurzů mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky. Znalost obecné didaktiky.A
Požadavky na ukončení předmětuA
Rozlišit jednotlivé fáze vyučovací hodiny, porovnat cíle vyučovací hodiny a způsoby jejich dosažení žáky. Diskutovat o formách řízení vyučovací hodiny různými typy
vyučujících.
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student absolvuje samostatné výstupy ve vyučovacích hodinách fyziky na základních a středních školách popř. víceletých gymnáziích.

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)A
- Instruktáž

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Hospitace

Výsledky učení:
Umí rozlišit jednotlivé fáze vyučovací hodiny, porovnat cíle vyučovací hodiny a způsoby jejich dosažení žáky. Osvojuje si schopnost plánování a řízení vyučovací hodiny.
Absolvuje výstupy ve vyučovacích hodinách fyziky na základních a středních školách popř. víceletých gymnáziích.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Doporučená literatura:

• KURELOVÁ, M. aj. Pedagogika 2. Ostrava: PdF OU, 1993.
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Název studijního předmětu Průběžná profesní praxe 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KCH / 7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1

KCH / 7PPP1 - Průběžná pedagogická praxe 1
KCH / PPXS1 - Průběžná pedagogická praxe 1
A

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K udělení zápočtu je potřeba vykonávat průběžnou praxi absolvovat náslechy, pořizovat hospitační záznamy z výuky cvičného učitele a spolužáků, odučit 1 vyučovací
hodinu na ZŠ, popř. SŠ a aktivně se podílet na evaluaci výuky.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz je zaměřen na hospitační pozorování a zároveň na realizaci vlatních mikrovýstupů v rámci vyučovací hodiny chemie na střední (základní) škole. Součástí kurzu je
vedení pedagogického deníku (sebereflexe) a jeho vyhodnocování.A
A

Obsah:
Hospitační pozorování.A
Realizace vlastních výstupů v rámci vyučovací hodiny chemie na ZŠ popř. SŠ.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)

Výsledky učení:
Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiA
Znalost základních pojmů z oblasti vyučovacích metod, forem a prostředkůA
Schopnost sestavit schéma vyučovací hodinyA
Schopnost hospitovat u učitele a sledovat průběh vyučovací hodinyA
Schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů na řešení úloh ve výše uvedené problematiceA
Reflexe cíle a obsahu vyučovací hodinyA
kompetence - komunikativní, studijní, k učeníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové, 2001.
Rozšiřující literatura:

• ČIPERA,J. Rozpravy o didaktice 1,2. Praha, 2001.
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové, 2001. ISBN 80-704-1412-X.
• DLUHOŠ, L. Vybrané kapitoly z didaktiky chemie. Ostrava, 1995.
• SEBEROVÁ, ALENA, TAŤÁNA GÖBELOVÁ A HANA DURČÁKOVÁ. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava :

Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-906-3.
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KPE / 7PSDG - 2018 : Psychodiagnostika

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Psychodiagnostika
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: docházka do semináře je v rozsahu min. 80%, student je aktivní při řešení dílčích úkolů ve výuce, zapojuje se do diskuzeA
Tvorba diagnostického a výzkumného nástroje: student vypracuje návrh vlastního řešení diagnostického nástroje dle vlastní volby po konzultaci a schválení pedagogem.
Kvalita zpracování bude hodnocena a bude jedním z předpokladů připuštění ke zkoušce. A
Písemná zkouška: písemná zkouška se bude konat z okruhů uvedených v obsahu předmětu, kdy se očekává, že student bude schopen kvalitně a kvalifikovaně odpovědět
v takovém rozsahu, aby bylo možno přidělit známku v rozsahu A-E. V případě subnormní odpovědi bude hodnocen F. A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (50%), doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (50%)
Vede seminář : PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je přinést studentům teoretické poznatky i adekvátní praktické informace a dovednosti, které jim umožní chápat a číst výsledky psychodiagnostických
šetření dětí a dospělých. A
A

Obsah:
1. Diagnostika, účel, proces a metody diagnostiky. Historie psychologické diagnostiky. A
2. Psychodiagnostický proces, fáze, podmínky při testovaní A
3. Psychometrie, standardizace, objektivita, reliabilita, validitaA
4. Etické zásady psychodiagnostické práce, uživatelé testů, testovaní, distributoři testů, ochrana dat profesní a zákonné normyA
5. Měření inteligence, testy inteligence, koncepty inteligence, typy inteligenčních testůA
6. Testy speciálních schopností (technických, matematických, uměleckých), testy psychických fcí. - testy paměti, kreativity, pozornostiA
7. Dotazníky. Počítačové testování, on-line testování - výhody a rizika, moderní přístupy neuronové sítě, A
8. Klinické metody: anamnéza, rozhovor, pozorování, analýza spontánních produktůA
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9. Projektivní metody grafické, verbální, metody volbyA
10. Objektivní testy osobnosti. Neuropsychologická diagnostika. Psychofyziologické vyšetření.A
11. Pedagogicko - psychologická diagnostika: diagnostika rozumových schopností, diagnostika laterality, diagnostika osobnosti, diagnostika školní zralostiA
12. Speciální otázky dětské diagnostiky, rodina a rizikové faktory vztahové patologie v rodině A
13. Psychodiagnostický posudek, formulace nálezu dle důvodu diagnostiky- testový nález, klinický nález, nález orientovaný na složky osobnosti.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- F8 - Tvorba diagnostického a výzkumného nástroje

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- má poznatky o principech psychodiagnostiky dospělých i dětíA
- ví, jak se má komunikovat s testovaným, zná etická pravidlaA
A
A
- zná pojmosloví, historické souvislosti a metody psychodiagnostikyA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- dovede navrhnout správnou metodu pro stanovený diagnostický účelA
- má kompetenci kriticky zhodnotit své odborné hranice v psychodiagnosticeA
- zvládá se orientovat v odborných psychodiagnostických zprávách A
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• *. Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum, 2001. ISBN 80-86471-07-1.
• SVOBODA, M., HUMPOLÍČEK, P., ŠNOREK, V. Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál, 2013.
• SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGENEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
• URBÁNEK, T., DENGLEROVÁ, D., ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011.
Rozšiřující literatura:

• HADJ-MOUSOOVA, Z., DUPLINSKY, J. A KOL. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: UK, 2002. ISBN 80-7290-101-X.
• KELLERMAN, H., BURRY, A. Handbook of psychodiagnostic testing: analysis of personality in the psychological report. 4th edition. New York: Springer, 2007.
• ŠNÝDROVÁ, I. Psychodiagnostika. Praha: Grada, 2008.
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• ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-544-X.
Doporučená literatura:

• HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha, 2006. ISBN 978-80-247-1458-5.
• KUCHARSKÁ, A. A KOL. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: IPPP ČR, 2007. ISBN 978-80-86856-42-1.
• LEČBYCH, M. Rorschachova metody: Integrativní přístup k interpretaci. Praha: Grada, 2013.
• MAREŠ, J. Psychodiagnostika podporovaná počítačem. Praha, 1992.
• SEITL, M. Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. Olomouc: UPOL, 2015.
• STANČÁK, A. Klinická psychodiagnostika dospelých. Nové Zámky: Psychprof, 1996.
• VOBOŘIL, D., KVĚTON, P., JELÍNEK, M. Experimentální přístrojová technika v raných psychologických laboratořích. Brno: Akademie věd České republiky,

Psychologický ústav, 2008. ISBN 978-80-86174-13-6.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k diplomové práci 2
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast individuálních konzultacích a závěrečném semináři;A
prezentace ve výuce: prezentace diplomové práce "nanečisto" na závěrečném semináři;A
sebereflexe ústní: ve vztahu k průběhu řešení diplomové práce.A
Garant předmětu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět "Seminář k diplomové práci" pod zkratkou FPD reprezentuje celý blok seminářů, které budou vedeny na katedrách a zavedeny pod kódem příslušné katedry.A
A
Cílem semináře jsou intenzivní individuální konzultace problematiky diplomové práce ve druhé fázi řešení. Konzultace se orientují dle stanovených cílů práce na
počátku řešení v případě nejčastějšího typu empiricko-výzkumné práce na sběr a analýzu dat, interpretaci výsledků, vyvození závěrů. Předmět je ukončen prezentací
diplomové práce "nanečisto" na závěrečném semináři a následně odevzdáním práce dle harmonogramu daného akademického roku.

Obsah:
1. - 12. individuální konzultace;A
13. prezentace diplomové práce "nanečisto" na závěrečném semináři.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- F8 - Tvorba diagnostického a výzkumného nástrojeA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení
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Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zpráva

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- postupu při zpracování teoretických východisek/teoretické části práce;A
- výzkumných metod a jejich volby v návaznosti na téma a výzkumný problém diplomové práce, tj. metod sběru dat a metod analýzy dat, nebo způsobů řešení
problematiky a dosahování cílů (v závislosti na typu práce); A
- způsobů prezentace výzkumných dat a zjištění;A
- způsobu prezentace výsledků výzkumného šetření nebo způsobu prezentace výsledků analýzy/aplikace/hodnocení/posouzení (v závislosti na typu práce);A
- znalost pravidel pro úspěšnou prezentaci závěrečné práce.A
A
Student dokáže:A
- aplikovat teoretické poznatky metodologie výzkumu do zpracování diplomové práce; A
- zpracovat diplomovou práci podle daných pravidel a požadavků;A
- prezentovat výsledky své odborné/výzkumné práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
• HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál., 2005.
• HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Portál, 2005, 2005.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5326-3.
• ŠVAŘÍČEK, ROMAN A ŠEĎOVÁ, KLÁRA. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
Rozšiřující literatura:

• HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2.
• HENDL, J. Statistika v aplikacích. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0700-9.
• HENDL, J., REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1.
• CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc: Votobia, 2007. ISBN 978-80-7220-305-5.
• MAŇÁK, J, ŠVEC, Š., ŠVEC, V. Slovník pedagogické metodologie. Brno, 2005. ISBN 80-7315-102-2.
Doporučená literatura:

• COHEN, L. A KOL. Research Methods in Education. New York: Routledge, 2011. ISBN 0-415-19541-1.
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• DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2.
• ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické nakladatelství., 2005. ISBN 80-86429-40-7.
• ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-766-6.
• VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha, 2002. ISBN 80-246-0435-3.
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KMA / 7SATA - 2018 : Seminář z algebry a teoretické aritmetiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář z algebry a teoretické aritmetiky
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na výuce, zpracování a odevzdání souboru zadaných úloh, absolvování písemného testu.
Garant předmětu RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící, 50% seminářící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%), RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (50%)
Vede seminář : RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (50%), RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Obsah:
1. Množiny. Způsoby zadání množin, množinové vztahy a operace s množinami, grafické znázornění množin, Vennovy diagramy, kartézský součin množin, důkazy
množinových rovností.A
2.- 3. Přirozená čísla. Historický vývoj pojmu čísla, poziční a nepoziční soustavy, zápis přirozeného čísla v poziční soustavě, dělitelnost v oboru přirozených čísel, kritéria
dělitelnosti, prvočísla a čísla složená, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, Euklidův algoritmus, princip matematické indukce a jeho využití. Přirozená
čísla z pohledu algebraických struktur.A
4.- 5. Celá čísla. Vlastnosti celých čísel, dělitelnost celých čísel, relace kongruence, zbytkové třídy a jejich vlastnosti. Celá čísla a zbytkové třídy z pohledu matematických
struktur.A
6. Racionální čísla. Historický vývoj pojmu zlomek. Vlastnosti racionálních čísel, uspořádání a početní operace v oboru racionálních čísel, vyjádření racionálních čísel
desetinnými rozvoji. Racionální čísla z pohledu algebraických struktur.A
7. Reálná čísla. Iracionální čísla, základní vlastnosti reálných čísel. Algebraická a transcendentní čísla. Absolutní hodnota reálného čísla, vlastnosti a geometrický
význam absolutní hodnoty. Reálná čísla z pohledu algebraických struktur.A
8. Okruhy polynomů. Dělitelnost v okruzích polynomů. Euklidovy okruhy. Polynomy ve školské matematice.A
9. - 10. Rozšíření těles, jejich konstrukce a popis. Vlastnosti algebraických rozšíření. Komplexní čísla. Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla, aritmetika
komplexních čísel, geometrické znázornění operací s komplexními čísly, absolutní hodnota komplexního čísla, její vlastnosti a geometrický význam, mocniny a
odmocniny v oboru komplexních čísel, Moivreova věta. Komplexní čísla z pohledu algebraických struktur.A
11. Rozšiřování pojmu čísla ve školské matematice. Výstavba číselných oborů z pohledu matematiky versus zavádění číselných oborů žákům v různých vzdělávacích
koncepcích. Srovnání, odlišnosti.A
12. Řešení algebraických rovnic speciálních typů binomických reciprokých, atd. Rovnice a nerovnice ve školské matematice.A
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Vyučovací metody:
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student zná a chápe základní pojmy teorie množin a algebraických struktur vztahující se k výstavbě číselných oborů, zná a chápe princip důkazu matematickou indukcí,
zná vlastnosti přirozených, celých, racionálních, reálných a komplexních čísel, vlastnosti polynomů.
Student umí pojmy a vlastnosti ilustrovat na příkladech a dát do souvislosti se školskou matematikou, resp. porovnat zavádění pojmů a vlastností ve výuce matematiky
na SŠ a VŠ.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BALCAR, B, ŠTĚPÁNEK, P. Teorie množin. Academia Praha, 2001.
• BLAŽEK,J. A KOL. Algebra a teoretická aritmetika I. SPN Praha, 1983.
• BLAŽEK,J. A KOL. Algebra a teoretická aritmetika II. SPN Praha, 1985.
Rozšiřující literatura:

• DAVID S. DUMMIT, RICHARD M. FOOTE. Abstract algebra, 3rd. edition. 2004. ISBN 978-0471-43334-7.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky
• POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. 6. vyd. Praha: Prometheus, 1997.
Doporučená literatura:

• KONEČNÁ, KOSTRA, POMP. Grupy a okruhy. Skripta PřF OU, Ostrava 2003
• ŠALÁT, T. Teoretická aritmetika. Skriptum UK Bratislava, 1982.
• VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Teoretická aritmetika. OU, Ostrava, 2007.
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KSG / 7SGAS - 2018 : Sociální geografie Asie a Oceánie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociální geografie Asie a Oceánie
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška je písemná, v případě požadavku na lepší hodnocení lze pokračovat po domluvě v ústní zkoušce (neplatí však při hodnocení známkou F - nevyhovující).A
Podmínkou úspěchu je znalost tématických okruhů uvedených v sylabu a programu přednášek, schopnost jejich interpretace i ve vazbě na jiné události a současnost,
jakož i vyvážené geografické a chronologické znalosti. Rozsah faktografických znalostí je s ohledem na velký počet znaků umístěn na webovou nástěnku Katedry sociální
geografie a regionálního rozvoje.
Garant předmětu prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je komplexní charakteristika Asie (bez Arabského makroregionu), Ruska a Oceánie (bez Austrálie). Politické, ekonomické, kulturní a sociální problémy
Asie (bez arabského subregionu), Ruska a Oceánie (bez Austrálie). Vliv přírodních poměrů na formování společenských struktur. Civilizační vlivy a formování asijských
a oceánických států od starověku po současnost. Vazby na jiné kontinenty. Národnostní a náboženská struktura a jejich vliv na politické systémy. Vývojové trendy a
vztahy mezi centry a periferiemi, mocenská centra a jejich zájmové sféry. Válečné konflikty a jejich dopad na společenské systémy. Integrační procesy (ECO, EAEC,
SAARC, ASEAN, CER, MSG, PIF). Ekonomické, politické a kulturní změny od 90. let 20. stol. Pokračování integrace v rámci pacifického prostoru - APEC a formy
transhraniční spolupráce - trojúhelníky růstu. Makroregionalizace Asie - sever, západ, střed, jih, jihovýchod a východ. V jejich rámci ekonomické, politické, národnostní
a jiné problémy v minulosti i současnosti, perspektivy budoucnosti. Specializace a kooperace států. Podrobná analýza velkých států (Rusko, Čína, Japonsko, Indonésie,
Indie, Pákistán, Írán, Turecko, Kazachstán) a vybrané problémy menších zemí (Korea, Tchajwan, Thajsko, Malajsie, Bangladéš, Uzbekistán, Nový Zéland, PNG).
Zakončení zkouškou v rozsahu daných témat, nutná schopnost analyzovat a syntetizovat poznatky a vyhodnocovat vzájemné vazby.

Obsah:
1. Makroregionalizace Asie a Oceánie, heterogenita asijských regionů, geografické názvosloví, problémy s transkripcí a transliterací v kartografické tvorbě o Asii.A
2.-3. Kategorizace asijských a oceánických států na bázi politických, ekonomických, kulturních a demografických faktorů, srovnání s evropskými státy a Českem.A
4.-5. Etnická a religiózní struktura Asie - podrobná struktura podle jazykových rodin a náboženských systémů.A
6.-7. Makroregionální vývojové trendy v Asii a Oceánii a integrační tendence a vazby na jiné kontinenty.A
8. Rusko - modelový případ sociálně geografických problémů v historickém kontextu a prognóza dalšího vývoje.A
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9. Oceánie - sociálně geografické problémy v historickém kontextu a prognóza dalšího vývoje - modelové příklady velkých a malých států.A
10. Východoasijský makroregion - sociálně geografické problémy v historickém kontextu a prognóza dalšího vývoje - modelový příklad ČínyA
11. Jihovýchodoasijský a jihoasijský makroregion - sociálně geografické problémy v historickém kontextu a prognóza dalšího vývoje - modelový příklad IndieA
12. Západoasijský a středoasijský makroregion - sociálně geografické problémy v historickém kontextu a prognóza dalšího vývoje - modelový příklad Íránu a Turecka

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Bodové hodnoceníA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Znalost tématických okruhů uvedených v sylabu a programu přednášek a schopnost jejich interpretace i ve vazbě na jiné významné současné i historické světové
události. Orientace v základních reáliích Asie, Ruska a Oceánie. Interpretace aktuálního dění v širších souvislostech. Kritická práce s primárními a sekundárními
zdroji. Používání elektronických informačních zdrojů. Kritická reflexe reality.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GURŃÁK,. Geografia Ázie. Bratislava, 2014. ISBN 978-80-223-3770-0.
• HORÁK, S. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha 2008
• TEREM, P. Politická geográfia makroregionov sveta - Austrália a Oceánia. Banská Bystrica, 2005. ISBN 80-80831-15-7.
Doporučená literatura:

• BAAR, V., BAAROVÁ, B. Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství. Praha, 2018. ISBN 978-80-86034-99-7.
• BAKEŠOVÁ, I. Čína ve XX. století. Díl 1, 2, 3. Olomouc 2001.
• HONZÁK, FRANTIŠEK; PEČENKA, MAREK:. Státy a jejich představitelé. Praha: Libri, 1995. ISBN 80-901579-6-3.
• KOVÁŘ, J. Asie - dynamický kontinent. Praha 1999.
• LIŠČÁK, VLADIMÍR; FOJTÍK, PAVEL:. Státy a území světa. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-07-9.
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KGE / 3USNL - 2018 : Současná německá literatura pro učitele

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Současná německá literatura pro učitele
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- účast na min. 80 % hodinA
- výstup v semináři a následná diskuse k výstupuA
- příprava na práci v semináři (četba příslušných textů) A
- četba primární literatury daného období-viz doporučený seznam literaturyA
- písemná analýza zvoleného díla v rozsahu pěti stran
Garant předmětu PhDr. Irena Šebestová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Irena Šebestová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je uvedení do problematiky vzájemných společenských, politických a sociálních souvislostí v německy mluvících zemích na základě práce s literárními
texty, jejich analýz a interpretací. A
A

Obsah:
1. Povstání z trosek - Wolfgang Borchert: Generation ohne Abschied.A
2. Od měnové reformy k frankfurtským procesům - Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns.A
3. Politické vyrovnání s nacistickou minulostí - Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus.A
4. Nová konzumní společnost: Hans Magnus Enzensberger: Der Untergang der Titanik.A
5. Život ve výchovné diktatuře: Christa Wolf: Nachdenken über Christa T.A
6. Tradice, konzervatismus, nacionalismus - Thomas Bernhard: Heldenplatz.A
7. Emancipace ženy v patriarchální společnosti - Elfriede Jelinek: Liebhaberinnen.A
8. Po stopách poválečné reality - Max Frich: Tagebuch 1946-49.A
9. Kapitalistické společnost a moc peněz - Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame.A
10. Izolace švýcarského blahobytu - Peter Bichsel: Geschichten zur falschen Zeit.A
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11. "Ossis a wessis" - Thomas Brüssig: Helden wie wir.A
12. Promlčená minulost německé historie: Bernhard Schling: Der Vorleser.A
13. Zvrácenost totalitní moci - Josef Haslinger: Jáchymov. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- Orientace v jednotlivých literárních směrech a vymezení jejich typických rysů; A
- Vhled do historicko-společenských souvislostí v zrcadle německy psané literatury; A
- Získání poznatků o historicko-společenských událostech v německy mluvících zemích a jejich reflexeA
v současném světě;
- Schopnost analýzy a interpretace literárních děl A
- Dovednost zasazení literárních textů do historicko-společenských kontextů A
- Reflexe historických událostí v německy psané literatuře
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MÜLLER, H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: BPB, 2003.
Rozšiřující literatura:

• ANDERSEN, U. (HG.). Der Deutsche Bundestag: eine Einführung. Schwalbach am Taunus. Frankfurt: Wochenschau-Verlag, 2008.
• HÜTTMANN GROSSE, M. (HG.). Das neue Europa. Schwalbach am Taunus. Frankfurt: Wochenschau-Verlag, 2008.
• IHME-TUCHEL, B. Die DDR. Darmstadt: WBG, 2002.
• KOUŘIMSKÁ, M. U.A. Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. Praha: Fraus, 1999.
• MÜLLER, H. Dějiny Německa. Praha: LN, 1995.
Doporučená literatura:

• ŠEBESTOVÁ, I. Die ausgewählten literarischen Texte und ihre Didaktisierung für Deutschunterricht. Ostrava.
• ŠEBESTOVÁ, I./RUCKOVÁ, I. Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschprachigen Länder. Ostrava.
• WINTER-TARVAINEN, A./ WINKLER, M. Kulturpolitische Probleme der deutschsprachigen Länder. O.
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• LEXIKONREDAKTION DES VERLAGS F. A. BROCKHAUS (Hg.): Der Brockhaus Politik: Ideen,. Leipzig: Brockhaus, 2008.
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KHI / 3SOPR - 2018 : Souvislá ped. praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá ped. praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast na praxi.
Garant předmětu doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Pod vedením učitelů na školách se posluchači učí připravit a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické
vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.

Obsah:
Souvislá pedagogická praxe na vybraných školách.

Vyučovací metody:
- Metody dovednostně-praktické

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studenta

Výsledky učení:
Absolvent bude umět připravit a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získá základní didaktické dovednosti a naučí se uplatňovat získané teoretické vědomosti.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KRO / 3SOPR - 2018 : Souvislá pedagogická praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné odučení stanoveného počtu vyučovacích jednotek, aktivní účast studenta na rozborech těchto hodin a vypracování stanovené
pedagogické dokumentace. Student je hodnocen cvičným učitelem podle stanovených kritérií. Následně toto hodnocení spolu s deníkem z praxe předá oborovému
didaktikovi a při ústním pohovoru shrne obsah a všechna úskalí praxe.A
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Souvislá pedagogická praxe představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese.
Student se při realizaci praxe komplexně seznámí s výukou francouzského jazyka i s chodem školy a vytváří prostor pro další rozvíjení a posilování pedagogických
kompetencí.A

Obsah:
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů v předmětu francouzský jazyk a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s
praxí, v písemné (případně elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí
strategii svého dalšího vzdělávání.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student A
- si při přípravě a realizaci výuky upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.A
Student A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami žáků, posiluje dovednost didaktické
transformace učiva; A
- získává dovednost plánovat výuku v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní práce i procesu učení u jednotlivých
žáků; A
- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOKOUPILOVÁ, L., NETOLIČKA, J. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů středních škol: metodické pokyny a příklady dobré praxe. Ostrava,
2010. ISBN 978-80-7368-429-7.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

812

KAA / 3SOPR - 2018 : Souvislá pedagogická praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Realizace minimálně 20 reflektovaných samostatných výstupů, zpracování portfolia v elektronické podobě, konzultace (přímá či korespondenční) a závěrečný pohovor s
oborovým didaktikem. Způsob realizace závisí na typu posluchače.
Garant předmětu Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Hlavním cílem souvislé praxe je umožnit studentům v návaznosti na předchozí průběžné praxe poznávat prostředí a podmínky školního života v jeho komplexnosti,
adaptovat se na každodenní pracovní zátěž a participovat na všech profesních činnostech učitelů angličtiny. A
Studenti se ve vybraných třídách plně zapojují do školního či mimoškolního života, asistují vedoucímu učiteli praxe při všech profesních činnostech (včetně
mimovyučovacích a mimoškolních aktivitách); pracují se všemi formami pedagogické dokumentace apod., hospitují ve výuce, konzultují s vedoucím učitelem praxe
postupy plánování, realizace a hodnocení vlastních vyučovacích pokusů.

Obsah:
Řízené reflektované samostatné vyučovací pokusy v předmětu anglický jazyk realizované na různých typech středních škol dle typu studenta:A
A
Student, který není zaměstnán ve školství, realizuje praxi na zvolené střední škole pod vedením vedoucího učitele praxe. Dle poznatků získaných v rámci předchozích
průběžných praxí, konzultací s vedoucím učitelem praxe a metodikem a dle instrukcí zpracovaných v dokumentu Souvislá praxe - metodické a organizační pokyny
zpracovává portfolio sestávající z minimálně 20 reflektovaných výstupů. Součástí portfolia je hodnocení praxe studenta vedoucím učitelem praxe. A
A
Student působící jako neaprobovaný vyučující angličtiny na SŠ realizuje praxi ve svých třídách. Dle poznatků získaných v rámci předchozích průběžných praxí, na
základě vlastních zkušeností a konzultací s metodikem a dle instrukcí zpracovaných v dokumentu Souvislá praxe - metodické a organizační pokyny zpracovává portfolio
sestávající z minimálně 20 reflektovaných výstupů. Vedení školy mu potvrzuje příslušný formulář.

Vyučovací metody:
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- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Během praxe se student učí a upevňuje znalost základních dovedností sloužících k plánování, realizaci a hodnocení výuky: A
A
- formulovat výukové cíle (pro studenty) v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické jako očekávané výstupy vzdělávání respektující naplňování klíčových
kompetencí, A
- vybírat kmenové (základní) a rozvíjející učivo, provést jeho didaktickou analýzu; navrhovat smysluplnou integraci vybraných témat učiva, A
- formulovat učební úlohy pro studenty,A
- rozhodovat o výukových strategiích (výukové metody a organizační formy) podporujících aktivní učení studentů,A
- volit materiálně-didaktické prostředky,A
- rozhodovat o metodách a formách hodnocení studentů,A
- používat diagnostické metody umožňující poznávat individuální úroveň rozvoje studentů (vývojových zvláštností, vědomostí, dovedností, zájmů a potřeb); sociální
aspekty školní třídy (struktura sociálních vztahů a psychosociální klima),A
- používat reflektivní nástroje umožňující vlastní hodnocení realizovaných profesních činností (spojených s plánováním a realizací výuky).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• PETTY, J. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
• KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLNÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.
• UNDERWOOD, M. Effective class management. London: Longman, 1987.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro získání zápočtu se vyžaduje absolvování 20 hodin svého aprobačního předmětu v průběhu pěti týdnů. Není-li praxe vykonána, nemůže být student připuštěn ke
státní závěrečné zkoušce. A
A
Povinností studenta je praktikovat na škole denně, dbát vnitřního řádu školy a pokynů cvičících učitelů. Přípravy na své výstupy je povinen vést písemně a před
vyučovací hodinou je předložit k podpisu cvičícímu pedagogovi.A
A
K zápočtu posluchač předloží záznamy o veškeré činnosti ve škole: zápočtová listina podepsaná vedoucím učitelem praxe. Student se řídí organizačními a metodickými
pokyny pro souvislou předmětovou pedagogickou praxi studentů. A
A
V průběhu praxe a po jejím absolvování je student povinen analyovat praxi spolu s oborovým pedagogem v rámci ústního kolokvia.A
A
Procentuální minimum k získání zápočtu je 100 %.
Garant předmětu PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Hlavní cíl Souvislé pedagogické praxe (KPF/3SOPR) spočívá v tom, aby se student podrobněji seznámil se základními údaji o škole, s prostředím školy a aby na
základě didaktických, pedagogických a psychologických vědomostí pod vedením učitelů připravoval a realizoval různé typy vyučovacích hodin. Hlavním účelem praxe
praktikujících studentů je ověřování vzdělávacích a výchovných schopností při práci ve třídě. Cíl spočívá také v plnění běžných školních povinností a podrobném
seznámení s administrativní stránkou praxe. Student dostane příležitost k prostudování a vyplňování pedagogické dokumentace o studentech, katalogových a osobních
listin, třídních výkazů, žádostí a různých vyšetření studentů, třídních knih atd., to vše se zřetelem k jejich efektivnímu využití v učitelské praxi.A
A
Během praxe se student učí základním didaktickým dovednostem:A
- plánovat učivo,A



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

815

B-III - Charakteristika studijního předmětu
- formulovat výchovně-vzdělávací cíl,A
- vhodně motivovat žáky,A
- volit odpovídající formy a metody výuky,A
- volit odpovídající materiální didaktické prostředky,A
- pracovat se základní pedagogickou dokumentací,A
- provádět pedagogickou diagnostiku vhodnými metodami, a to jak s jednotlivými žáky, tak se skupinami žáků i celými třídami.A
A
Student získává první zkušenosti z vlastní výchovně-vzdělávací činností ve škole. V průběhu praxe se učí zvládnout techniku samostatného vedení různých typů
vyučovacích hodin při povinné, volitelné i zájmové činnosti.A
A
Student během praxe sestavuje konspekty odučených hodin, které následně po ukončené praxe odevzdává oborovému didaktikovi, společně je analyzují, student sděluje
své dojmy, zdary i nezdary během výuky. Tato průběžná i následná reflexe pedagogické praxe je důležitou složkou výuky a přípravy studenta.A

Obsah:
Student pod vedením cvičného učitele připravuje a realizuje různé typy vyučovacích hodin polského jazyka a literatury (celkem 20), v nichž propojuje odborné
kompetence s cíli středoškolské výuky, kriticky reflektuje a rozvíjí dosud nabyté didaktické dovednosti a ověřuje si své pedagogické schopnosti. Praxe mu rovněž umožní
seznámit se s organismem a rytmem školy a naučit se práci s pedagogickou dokumentací.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- Student má vzdělávací a výchovné schopnosti práce ve třídě. A
- zkušenosti z vlastní výchovně-vzdělávací činnosti. A
- zvládá techniku samostatného vedení různých typů vyučovacích hodin při povinné, volitelné i zájmové činnosti. A
- V průběhu a po ukončení praxe je schopen spolu s oborovým didaktikem, garantem praxí a pedagogem analyzovat vlastní výkon.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad LabemUniverzita J. E. Purkyně, 2008.

• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
V průběhu souvislé praxe si student průběžně zpracovává portfolio. Zápočet bude studentu udělen pouze za absolvování praxe v plném rozsahu (20 samostatných
výstupů), což student doloží řádně vyplněnou dokumentací, jejichž součástí jsou i písemné přípravy na všechny vyučovací hodiny a písemné hodnocení od vedoucího
učitele praxe.
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Během souvislé pedagogické praxe, která navazuje na pedagogickou praxi průběžnou, má student poznat úkoly učitele v podmínkách školní třídy a školy v jejich
komplexnosti. Na počátku praxe student hospituje u vedoucího učitele praxe a za jeho pomoci se seznamuje s výchovně-vzdělávací situací ve třídě. V dalších dnech se
posluchač cvičí ve vedení různých typů vyučovacích hodin ruského jazyka; ověřuje si své vzdělávací a výchovné schopnosti při práci ve třídě, má možnost si zkusit plnění
běžných školních povinností. A
Během souvislé pedagogické praxe se student učí základním didaktickým dovednostem při výuce ruštiny, jako např. plánovat učivo, formulovat výchovně vzdělávací
cíl, vhodně motivovat žáka, volit odpovídající formy a metody výuky, volit odpovídající materiální didaktické prostředky, provádět pedagogickou diagnostiku vhodnými
metodami, a to jak s jednotlivými žáky, tak se skupinami žáků i celými třídami. A
Student by se měl taktéž podrobně seznámit s administrativní stránkou pedagogického procesu, tj. měl by si prostudovat a příp. i vyplňovat pedagogickou dokumentaci
o žácích, třídní výkazy, třídní knihy atd. V průběhu souvislé praxe by studentům měly být poskytnuty i základní údaje o dané škole.A

Obsah:
Během souvislé pedagogické praxe, která navazuje na pedagogickou praxi průběžnou 1, 2, má student poznat úkoly učitele v podmínkách školní třídy a školy v jejich
komplexnosti. Na počátku praxe student hospituje u vedoucího učitele praxe a za jeho pomoci se seznamuje s výchovně-vzdělávací situací ve třídě. V dalších dnech se
posluchač cvičí ve vedení různých typů vyučovacích hodin ruského jazyka; ověřuje si své vzdělávací a výchovné schopnosti při práci ve třídě, má možnost si zkusit plnění
běžných školních povinností.

Vyučovací metody:
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- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentace

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
- syntetizuje poznatky z předmětu Didaktika ruštiny 1,2 a dovednosti z oborové Průběžné pedagogické praxe 1,2.A
- zná problematiku chodu školy a pedagogickou dokumentaci.
- dokumentuje veškerou svou pedagogickou práciA
- hodnotí písemné práce, didaktické testy aj. A
- plánuje učivo. A
- pozoruje práci cvičného učitele. A
- rozvíjí dovednost vést vučovací hodiny ruského jazyka různého zaměření.A
- zpracovává písemné přípravy do výuky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• NEDOMOVÁ, Z. - VLHOVÁ, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro
začínajícího učitele. Ostrava, 2010.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta:A
Forma: ústní/ písemná; písemná analýza zpracovaných příprav výuky, hodnocení výuky cvičným učitelem; ústní studentova sebereflexe výuky při závěrečné konzultaci s
oborovým didaktikemA
Garant předmětu Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 30% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (30%), Lic. Begoňa García Ferreira (35%), Mgr. Monika Kuchnová (35%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět 2PRX3 Souvislá profesní praxe 3 představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské
profese. Student se při realizaci praxe komplexně seznámí s výukou vlastního předmětu i s chodem školy a vytváří prostor pro další rozvíjení a posilování pedagogických
kompetencí.

Obsah:
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s praxí, v písemné (případně
elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí strategii svého dalšího
vzdělávání.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student A
- si při přípravě a realizaci výuky upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.A
Student A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami žáků, posiluje dovednost didaktické
transformace učiva; A
- získává dovednost plánovat výuku v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní práce i procesu učení u jednotlivých
žáků; A
- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- analýza zpracovaných příprav výukyA
- předložení hodnocení výuky cvičným učitelemA
- ústní studentova sebereflexe výuky při závěrečné konzultaci s oborovým didaktikem
Garant předmětu doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 20% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Eva Polášková, Ph.D. (80%), doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese. Student se při realizaci praxe
komplexně seznámí s výukou vlastního předmětu i s chodem školy a vytváří prostor pro další rozvíjení a posilování pedagogických kompetencí.A
Student A
- si při přípravě a realizaci výuky upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.A
A
Student A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami žáků, posiluje dovednost didaktické
transformace učiva; A
- získává dovednost plánovat výuku v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní práce i procesu učení u jednotlivých
žáků; A
- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.A

Obsah:
Náslechové hodiny, jejich rozbor, příprava na vlastní výuku.A
1. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
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2. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
3. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
4. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
5. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
6. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
7. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
8. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
9. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
10. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
11. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
12. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
13. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
14. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
15. Realizace vyučovací hodiny a její vyhodnocení.A
Evaluace souvislé praxe a diskuze.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student A
- si při přípravě a realizaci výuky upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.
Student A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami žáků, posiluje dovednost didaktické
transformace učiva; A
- získává dovednost plánovat výuku v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní práce i procesu učení u jednotlivých
žáků; A
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- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRINITZER, M. ET AL. DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Klett, 2016.
• STORCH, G. Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Fink, 2009.
• ZAJÍCOVÁ, P. Didaktik der Fremdsprache Deutsch: Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

2005.
Rozšiřující literatura:

• ZAJÍCOVÁ, P. Narace a vyučování jazyku: teoretická východiska - výzkum - program. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008.
Doporučená literatura:

• BAJEROVÁ, E. / SCHWÄRZLER, M. / ZAJÍCOVÁ, P. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, 2013.

• NAJVAR, P. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010.
• VLČKOVÁ, K. Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Brno: Paido, 2007.
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KCJ / 3SOPR - 2018 : Souvislá praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student zajistí průběžnou kontrolovatelnost praxe; po jejím ukončení předloží požadovanou dokumentaci dokládající naplnění podmínek praxe včetně kladného
hodnocení cvičným učitelem.A
Garant předmětu PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.

Obsah:
Student samostatně připravuje a realizuje předepsaný počet vyučovacích hodin.A
Obsah bude specifikován na první konzultaci s cvičným učitelem.

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- E4 - Didaktické hryA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- znalost středoškolských učebnic českého jazykaA
A
A
- znalost základních motivačních a aktivizačních prvků užívaných v hodinách češtinyA
- znalost základních prostředků vedoucích k dosažení očekávaných výstupů (cílů) při probírání učiva českého jazyka
- schopnost sebekriticky posoudit jednotlivé složky odučené vyučovací hodinyA
- schopnost uplatnit nabyté odborné a didaktické znalosti při přípravě a prezentaci vlastních vyučovacích hodinA
- schopnost vést věcnou diskusi nad vyvstalými výchovně-vzdělávacími problémy
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• DOKOUPILOVÁ, L. - GEJGUŠOVÁ, I. - PRAVDOVÁ, B. - TOMÁŠEK, M. Metodika výuky českého jazyka a literatury na 2. stupni základních škol a středních
školách z pohledu pedagogické praxe. Náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: OU, 2010.

• PRAVDOVÁ, B. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: MU, 2014.
Doporučená literatura:

• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: OU, 2010.
• Cyklus didaktických setkání na FF OU
• časopis Český jazyk a literatura
• Oficiální stránky maturitní zkoušky
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KDU / 3SOPR - 2018 : Souvislá praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- příprava a realizace vyučovacích hodin předmětu Dějiny výtvarné kultury, Kulturní dějiny nebo Dějiny výtvarného umění (celkem 16 hodin);A
- příprava a realizace vyučovacích hodin předmětu Dějiny výtvarné kultury, Kulturní dějiny nebo Dějiny výtvarného umění s využitím průmyslového dědictví jako
didaktického prostředku (celkem 4 hodiny);A
- zápisy o průběhu praxe formou "deníku praxe";A
A
A
A
Garant předmětu Mgr. Květa Jordánová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Posluchači připravují a realizují pod vedením zkušených učitelů různé typy vyučovacích hodin (celkem 20). Uplatňují při tom jak teoretické vědomosti, tak základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Studenti si rovněž v praxi ověřují, do jaké míry zvládají naplňovat výchovně-vzdělávací cíle, seznamují se s běžnou
pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.

Vyučovací metody:
- Metody dovednostně-praktické

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Rozbor portfolia studentaA
- Hospitace

Výsledky učení:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- Základní didaktické dovednosti v předmětu český jazyk a literaturaA
- Schopnost výchovné a vzdělávací práce ve třídě
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KCL / 3SOPR - 2018 : Souvislá praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student zajistí průběžnou kontrolovatelnost praxe; po jejím ukončení předloží požadovanou dokumentaci dokládající naplnění podmínek praxe včetně kladného
hodnocení cvičným učitelem.
Garant předmětu Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Propojení oborových, oborově didaktických, pedagogických a psychologických kompetencí s potřebami středoškolské výuky a ověření vlastních dispozicí v praxi.

Obsah:
Student samostatně připravuje a realizuje předepsaný počet vyučovacích hodin.

Vyučovací metody:
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student porozumí organizaci výuky včetně práce s pedagogickou dokumentací, v praxi si ověří úroveň svých znalostí (oborových, oborově didaktických, pedagogických a
psychologických), získá zkušenosti s dopadem svého působení na konkrétní třídy a jednotlivce, s různě pojatými hodinami a s využitím různých výukových materiálů.
Student si ověřuje a rozvíjí komunikační a organizační dovednosti.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANÁČKOVÁ, B. (ED.). Průběžná a souvislá pedagogická praxe: sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem a učitelské veřejnosti. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

• PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.
• SEBEROVÁ, A. A KOL. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
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KFI / 3SOPR - 2018 : Souvislá praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Mgr. Slavoj Tomeček
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavoj Tomeček (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Souvislá profesní praxe představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese. Pod
vedením učitelů na školách studenti upevnují a rozvíjejí osvojené znalosti a dovednosti nutné pro přípravit a realizaci výukového obsahu. Rozvíjejí základní didaktické
dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji
pronikají do života školy.

Obsah:
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s praxí, v písemné (případně
elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí strategii svého dalšího
vzdělávání.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- je obeznámense všemi aktivitami vztahující se ke každodennímu chodu školy a patřícím k běžným povinnostem každého pedagoga, jako jsou dozory, provozní a
klasifikační porady, porady předmětových komisí, vedení pedagogické dokumentace apod;A
- realizací a rozborem vlastní výuky má bězpečně osvojeny a upevněny odborné, pedagogické i didaktické znalosti, dovednosti a návyky, které jsou nezbytné pro úspěšný
výkon povolání učitele.
- analyzovat a zhodnotit vyučovací hodiny, v nichž hospitoval, tvořit hospitační záznamy postihující využívané metody a formy práce, vymezující aktivity žáků i
pedagogů, s jejich pomocí zhodnotit výuku vzhledem ke stanoveným vzdělávacím a výchovným cílům, zhodnotit zvolené výukové postupy, klima třídy a další faktory,
které ovlivňují kvalitu výuky. A
- připravit a realizovat vyučovací hodinu, zvolit adekvátní metody a formy práce vzhledem ke vzdělávacím a výchovným cílům výuky, využívat metody a formy práce,
které vedou k aktivizaci žáků ve výuce, k osvojení nových poznatků, jejich upevnění a dalšímu využívání v procesu vzdělávání; A
- reflektovat vlastní výukové aktivity a využívat sebehodnocení ke zkvalitnění pedagogické práce;
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ŽÁDNÁ LITERATURA. / NO LITERATURE. Žádná literatura. / No literature.
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KFY / 7SOPP - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Písemné přípravy na vyučovací hodiny fyziky na střední škole. Odučení požadovaného počtu vyučovacích hodin. Příprava, provedení a vyhodnocení písemné práce pro
žáky pro odučený úsek učiva. Sebehodnocení výsledků výuky podle prokázaných dovedností žáků.Přehledná znalost ze základních kurzů mechaniky, molekulové fyziky
a termodynamiky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky. Znalost obecné didaktiky. Znalost pedagogické psychologie. Znalost teorie didaktiky fyziky.
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Samostatné výstupy studenta ve vyučovacích hodinách fyziky na základní nebo střední škole pod vedením cvičného učitele. Písemné přípravy na vyučovací hodiny a
rozbor odučených vyučovacích hodin.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Ovládá písemnou přípravu na vyučovací hodiny fyziky na základní a střední škole. Realizuje požadovaný počet hodin samostatně vedené výuky. Ovládá přípravu,
provedení a vyhodnocení písemné práce pro žáky pro odučený úsek učiva. Sebereflektuje výsledky výuky podle prokázaných dovedností žáků.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• &. KURELOVÁ, M. aj. Pedagogika 2. Ostrava: PdF OU, 1993.MECHLOVÁ, E. Skupinové vyučování ve fyzice na základní škole. Praha: SPN, 1989. &, &.
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KCH / 7SOPP - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KCH / 7PPP2 - Průběžná pedagogická praxe 2

KCH / 7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2
KCH / 7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1
KCH / 7PPP1 - Průběžná pedagogická praxe 1
KCH / PPXS1 - Průběžná pedagogická praxe 1
KCH / PPXS2 - Průběžná pedagogická praxe 2
A

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
A
Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování předepsaného počtu vyučovacích hodin chemie. Student předloží písemně zpracované portfolium zahrnující přípravy na
výuku, hospitační záznamy, motivační úlohy a reflexi každé vyučovací hodiny.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Souvislá pedagogická praxe umožňuje studentům praktickou aplikaci teoreticky získaných poznatků z oboru didaktiky chemie a techniky experimentální práce
pod vedením cvičného učitele jak na základních, tak na středních školách. Během praxe se rovněž studenti seznámí s pedagogickou dokumentací a zapojí se do
každodenního chodu školy.

Obsah:
Hospitace na vybraných ZŠ a SŠA
Vlastní výstupy ve výuce chemie, přípravyA
Strukturované a nestrukturované pozorováníA
Hospitační záznamA
Pedagogický deníkA
PortfolioA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2002.
• ČIPERA, J. Rozpravy o didaktice chemie. Praha, 2000. ISBN 80-246-0134-6.
• ČIPERA, J. Rozpravy o didaktice chemie II. Praha, 2001. ISBN 80-246-0309-8.
• DLUHOŠ, L.  Vybrané kapitoly z didaktiky chemie. Ostrava, 1995.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 1996.
• ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno, 1996.
• Další zdroje dle doporučení vyučujícího.
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KHV / 7PAX3 - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7PAX2 - Průběžná profesní praxe 2

KHV / 7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1
A

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Souběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
výkon souvislé profesní praxeA
písemně zpracované portfolio zahrnující přípravy na vyučování (včetně učiva, metodického rozboru);A
písemná sebereflexe/reflektivní deníkA
Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Souvislá profesní praxe představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese. Student
se při realizaci praxe komplexně seznámí s výukou vlastního předmětu i s chodem školy a vytváří prostor pro další rozvíjení a posilování pedagogických kompetencí.

Obsah:
Výkon souvislé profesní praxe (5 týdnů):A
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s praxí, v písemné (případně
elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí strategii svého dalšího
vzdělávání.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student prokáže znalost: A
- při přípravě a realizaci výuky upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.A
Student dokáže:A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami žáků, posiluje dovednost didaktické
transformace učiva; A
- získává dovednost plánovat výuku v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní práce i procesu učení u jednotlivých
žáků; A
- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• ŠVEC,V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
Doporučená literatura:

• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN
80-7067-793-7.
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KIP / 7SOPP - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- úspěšné absolvování předepsaného počtu vyučovacích hodin biologieA
- písemné zpracování portfolia (jednotný obsah pro celou OU) budoucího učitele biologie na středních školách, jež bude rozebráno s oborovým didaktikem
Garant předmětu RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů informatiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Organizačně je
připravena tak, aby bylo studentům umožněno realizovat předepsaný počet hodin praxe jak na 2. stupni ZŠ, tak na SŠ, případně vést výuku v informatiky na nižším i
vyšším stupni víceletého gymnázia.

Obsah:
Realizace 30 hodin výuky biologie (15 hodin na ZŠ, popř. nižším stupni víceletého gymnázia, 15 hodin na SŠ).

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu: A
- umí navrhnout vyučovací hodinu a rozvrhnout její etapyA
- rozvíjí schopnost plánování výuky na delší období (pololetí, rok, apod.)A
- provádí didaktickou analýzu vyučovací hodinyA
- sebereflektuje svůj pedagogický výstup po stránce odborné, metodické i hlediska pedagogické komunikace a interakceA
- dokáže využívat odborné terminologie oboru informatiky
Student po úspěšném absolvování kurzu: A
- umí vytvořit přípravu na hodinu informatiky pro SŠ A
- dokáže realizovat vyučovací hodinu podle připraveného projektu A
- dokáží zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílůA
- orientuje se v dokumentaci týkající se výukových procesůA
- diskutuje s cvičným učitelem o naplnění výchovně vzdělávacích cílů, vhodnosti využití didaktických forem, metod a prostředkůA
- komunikuje se žákem, odhadne reakce žáka při vzuč. procesuA
- provádí didaktickou analýzu učivaA
- rozvíjí kompetence pedagogicko-organizačníA
- rozvíjí kompetence didaktické a psychodidaktickéA
- rozvíjí kompetence sociálně-komunikativníA
- rozvíjí kompetence diagnostické a intervenčníA
- rozvíjí kempetence profesní a osobnostní kultivace
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČANDÍK, MAREK. Didaktika informatiky. Zlín, 2005. ISBN 80-7318-285-8.
• TUREK, IVAN. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-004-5.
Rozšiřující literatura:

• PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
Doporučená literatura:

• BOCHNÍČEK, Z., HALIŠKA, J. A KOL. Na pomoc pedagogické praxi. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6302-0.
• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 1. Ostrava, 2012.
• FOJTÍK R. Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 2. Ostrava, 2013.
• KLIMEŠ, C. A KOLEKTIV. Informatika. 2008. ISBN 9788089132713.
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KPD / 7PAX3 - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Souběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování přímé výukové činnosti, zapojení do následného rozboru a zhodnocení sledovaných hodin, zpracování příprav na výuku podle pokynů oborového didaktika a
cvičného učitele, konzultace přípravy, následná sebereflexe pedagogických aktivit.A
A
Výstupy:A
portfolio: student zpracuje promyšleně uspořádaný soubor odborných materiálů ze souvislé praxe (písemná analýza zpracovaných příprav výuky, hodnocení výuky
cvičným učitelem; ústní, materiální artefakty z výuky, nácviky tvorby individuálních plánů apod.).A
A
reflektivní deník: studentova písemná sebereflexe výuky při závěrečné konzultaci s oborovým didaktikem.A
Garant předmětu Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Souvislá profesní praxe představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese. Student
se při realizaci praxe komplexně seznámí s výukou vlastního předmětu i s chodem školy a vytváří prostor pro další rozvíjení a posilování pedagogických kompetencí.

Obsah:
Studenti aktivně vykonávají výukovou praxi na SŠ (s ohledem na profilaci studenta může být praxe na VOŠ) v předmětu pedagogika, příp. v předmětech tomuto
učebnímu obsahu blízkých (kupř. v humanitním semináři, společensko-vědní epoše aj.). A
A
Obsahové zaměření praxe: A
Studenti absolvují souvislou praxi podle časového plánu ve vybraných středních školách, v nichž konají pedagogické výstupy, následně provádějí spolu s cvičným
učitelem a oborovým didaktikem analýzu a hodnocení výuky a reflexi vlastních pedagogických výstupů v hodinách pedagogiky. Průběžně se seznamují s chodem školy a
dalšími pracovními povinnostmi pedagoga. A
A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Povinnosti studenta: A
- absolvování souvislé praxe dle pokynů didaktika a cvičného učitele (přímá výuková činnost, výstupy v hodinách, didaktická a obsahová analýza výuky, asistenční
pedagogická činnost, sdílení dobré praxe aj.).A
- student odpovídá nejen za odbornou připravenost k realizovaným činnostem, ale i za administrativní úkony s tímto spojené (tzn. smluvní sjednání, podpisy na
formulářích o seznámení se s bezpečností práce, zajištění zápočtového listu atd.); A
- prostuduje odborné dokumenty, které jsou s výkonem učitelské profese spojeny, a dále se seznámí s kurikulárními materiály, jež jsou v daném zařízení užívány; A
- analyzuje a diskutuje s učitelem přípravy hodin, výukové a hodnotící strategie; A
- zorientuje se v třídní dokumentaci, třídních knihách či elektronických systémech; A
- nahlíží strukturu individuálních plánů a práci s nimi; A
- pomáhá při přípravě pomůcek, plánování činností žáků; A
- asistuje při individuální nebo skupinové výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; A
- účastní se nepřímých výukových činností učitele (komunikace s rodiči, schůzky metodiků, porady A
aj.); A
- dodržuje zásady profesní etiky. A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- zákonitostí výchovně-vzdělávacího procesu v přímé výuce; A
- pedagogické práce v reálném výukovém prostředí; A
- hlavních pedagogických kategorií; A
- kurikulárních dokumentů, zvláště ŠVP dané školy;A
- užívaných učebnic a dalších výukových tištěných i elektronických zdrojů;A
- pedagogické dokumentace, interních pokynů a směrnic. A
- reflektovat aktivity učitele a žáků v hospitované výuce; A
- upevňovat a dále rozšiřovat získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti; A
- konstruovat vlastní pojetí výuky; A
- uvažovat o plánu a způsobu realizace výuky; A
- provést profesní sebereflexi; A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- využít příkladů dobré praxe ve své příští samostatné výukové praxi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, J., JANÍK, T. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PedF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2857-5.
• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
• MALACH, J. Základy didaktiky. Ostrava: OU, 2003. ISBN 8070422661.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-7367-427-4.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (EDS.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3.
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Učitel a rodič. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4640-1.
• ČECHOVÁ, V. Psychologie a pedagogika. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-028-6.
• FENSTERMACHER, G., SOLTIS, J. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-736-7471-7.
• GROMNICA, R. Kapitoly zApedagogiky pro střední školy. Ostrava : Montanex, 2010. ISBN 978-80-722-5326-5.
• JUKLOVÁ, K. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Praha: Gaudeamus, 2013. ISBN 9788074352669.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.
• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1541-4.
• MUSIL, R. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
• STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E. Pedagogika pro SŠ. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
• TVRZOVÁ, I., KOLÁŘ, Z. A KOL. Základní učebnice pedagogiky. Praha : Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5039-2.
• VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
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KSG / 7SOPP - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkem musí vést minimálně 25 vyučovacích hodin geografie/zeměpisu a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Celkem ale musí strávit na
škole minimálně 40 hodin v rámci nepřímé vyučovací doby, pomáhat vedoucímu učiteli se všemi povinnostmi včetně pedagogických dozorů apod. A
Studenti učitelství geografie si musí vést portfólio, ve kterém jsou obsaženy veškeré přípravy do výuky a hospitační záznamy, které student zhotovil během průběžné
profesní praxe 1, 2 a souvislé pedagogické praxe. Toto je portólio předkládá k nahlédnutí zkušební komisi u státní závěrečné zkoušky a je podmínkou zápočtu souvislé
praxe. Student je povinen zúčastnit se jednoho závěrečného ročníkového setkání v rámci souvislé praxe, ve kterém prezentuje navštívenou školu, své úspěchy či
problémy. A
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Samostatná vyučovací činnost pod vedením cvičného učitele ve stanoveném rozsahu a další zapojení do činností souvisejících s provozem školy.

Obsah:
Pod vedením cvičeného učitele na základní i na střední škole se posluchači učí připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické
dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji
pronikají do života školy.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapou

Hodnotící metody:
- HospitaceA
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- Forma kontroly absolvování předmětu je zápočet. Výsledek zápočtu je buď a)"započteno", nebo "nezapočteno".

Výsledky učení:
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitele příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se student naučí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti. Je seznámen s pedagogickou
dokumentací a hlouběji proniká do života školy. A
Student si ověří schopnosti správně didakticky a pedagogicky zvládnout výuku zeměpisu. Zároveň je schopen aktivně se zapojit do života školy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
• HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
• KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha, Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.
• NAVRÁTIL, S., MATTIOLI, J. Problémové chování dětí a mládeže. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-2473672-3.
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KBE / 7SOPP - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, budou-li splněny všechny následující podmínky:A
- úspěšné absolvování předepsaného počtu vyučovacích hodin biologieA
- písemné zpracování portfolia (jednotný obsah pro celou OU) budoucího učitele biologie na středních školách, jež bude rozebráno s oborovým didaktikem
Garant předmětu RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Organizačně je připravena
tak, aby bylo studentům umožněno realizovat předepsaný počet hodin praxe jak na 2. stupni ZŠ, tak na SŠ, případně vést výuku v biologii na nižším i vyšším stupni
víceletého gymnázia.

Obsah:
Realizace 25 hodin výuky biologie (10-15 hodin na ZŠ, popř. nižším stupni víceletého gymnázia, 10-15 hodin na SŠ).

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
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- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu: A
- umí vytvořit přípravu na hodinu biologie pro SŠ A
- dokáže realizovat vyučovací hodinu podle připraveného projektu A
- dokáží zhodnotit efektivitu realizované hodiny z hlediska stanovených cílů
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KUBICOVÁ, S. Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie. Ostrava, 2005.
• KUBICOVÁ, S. Náměty k výuce přirodopisu a biologie v pojetí vzdělávacího programu "Tvořivá škola". Ostrava, 2007.
• KUBICOVÁ, S. Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. Ostrava PřF OU, 2006.
• KUBICOVÁ. S. Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. OU Ostrava, 2005.
Rozšiřující literatura:

• PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
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KHV / 7PRA3 - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KHV / 7PRA2 - Průběžná profesní praxe 2

KHV / 7PRA1 - Průběžná profesní praxe 1
A

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Souběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
výkon souvislé profesní praxeA
písemně zpracované portfolio zahrnující přípravy na výuku v pěveckém sboru (včetně hudebního materiálu, metodického rozboru);A
písemná sebereflexe/reflektivní deníkA
Garant předmětu doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Souvislá profesní praxe představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese.
Student se při realizaci praxe komplexně seznámí s výukou vlastního předmětu, s chodem středoškolského pěveckého sboru i školy. Vytváří prostor pro další rozvíjení a
posilování pedagogických kompetencí.

Obsah:
Výkon souvislé profesní praxe (5 týdnů):A
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem středoškolského pěveckého sboru i školy a zapojí se do něj, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí
se s dalšími dostupnými materiály o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související
s praxí, v písemné (případně elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí
strategii svého dalšího vzdělávání.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
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- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student prokáže znalost: A
- při přípravě a realizaci výuky ve středoškolském pěveckém sboru, upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu středoškolského pěveckého sboru a školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních
aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s notovým archivem a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.A
Student dokáže:A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku ve středoškolském pěveckém sboru v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami
žáků; A
- získává dovednost plánovat výuku ve středoškolském pěveckém sboru v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní
práce i procesu učení u jednotlivých žáků; A
- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• KOLÁŘ, JIŘÍ A ROB, JOSEF A ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru 1. Praha: SPN, 1998.
• STAŠEK, ČESTMÍR. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1985.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• NÁGEL, DUNDO. Dirigent a jeho spevokol. Bratislava: Matica slovenská, 1950.
• REINER, KAREL. Pěvecký soubor. Praha: Orbis, 1954.
• SPISAR, JAN. Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru [elektronický studijní materiál]. Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta, 2007.
• ŠVEC, VLASTIMIL. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
• VYDROVÁ, JITKA. Rady ke zpívání. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.
Doporučená literatura:

• BUSCH, BRAIN. The complete choral conductor. New York: Schirmer Books, 1984.
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• ČEŠKOVÁ, OLGA. Pěvecká výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-137-7.
• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN

80-7067-793-7.
• SADOLINE, CATHRINE. Complete Vocal Technique. Copenhagen: CVI Publications, 2012. ISBN 978-87-992436-7-9.
• WILLETS, SANDRA. Basic Conducting Patterns And Techniques. Nashville: Chalice Press, 1993. ISBN 0687431913.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

850

KTV / 7PAX3 - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Souběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných v průběhu souvislé praxe.A
Hodnocení předmětu:A
Hodnocení předmětu:A
Celkový počet bodů, který může student získat v předmětu je 100.A
Zápočet bude udělen při zisku minimálně 51 bodů.A
Účast na úvodní schůzce k pedagogické praxi0-10 bodů.A
Včasné odevzdání rozvrhu pedagogické praxe, včetně vyučujícího praxe 0-10 bodů.A
Absolvování předepsaného počtu náslechů a výstupů (nejméně 5 náslechových hodin a 25 odučených vyučovacích jednotek tělesné výchovy)0-30 bodů.A
Vypracování písemných příprav na vyučování 0-10 bodů.A
91 - 100 A započtenoA
81 - 90 B započtenoA
71 - 80 C započtenoA
61 - 70 D započtenoA
51 - 60 E započtenoA
0 - 50 F, FX nezapočtenoA
A
A
Hospitační záznamy z náslechových hodin 0-10 bodů.A
Odevzdání výkazu pedagogické praxe 0-10 bodů.A
Hodnocení praxe garantujícím vyučujícím na škole 0-10 bodů.A
Hodnocení praxe studentem 0-10 bodů.A
A
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
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Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je uvést studenta do komplexu pedagogických (projektivních, realizačních, diagnostických a organizačních) činností učitele tělesné výchovy,
vyplývajících z tělovýchovného procesu v podmínkách souvislé školní praxe. Student dokáže využít adekvátních forem, metod, postupů a řídícího stylu při přípravě
vyučovací jednotky tělesné výchovy. Umí plánovat, organizovat a tvůrčím způsobem vést vyučovací jednotku tělesné výchovy a hodnotit dosažené výsledky dle
zadání a stanovených priorit. Umí stanovit relevantní frekvenci, intenzitu, rozsah a obsah tělesného zatížení ve vyučovací jednotce tělesné výchovy. Analyzuje a
monitoruje činnosti učitele i praktikanta v učebním procesu. Umí demonstrovat dovednosti v jednotlivých sportech a ve své specializaci ve školních podmínkách. Získává
způsobilost sběru údajů o pedagogické realitě pozorováním. Student získá počáteční kompetence " starting kompetence" pro učitelskou profesi a na základě učení z
vlastní zkušenosti, si vytváří kompetenci k růstu (growth competence).A
A

Obsah:
Souvislá pedagogická praxe na zvolené, nejlépe fakultní škole. Praxe je ošetřena rámcovou smlouvou, reciproční smlouvou. Administrativně ošetřeno Referátem praxí
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.A
Bez akceptace a smlouvy studet nemůže nastoupit na praxi.A
Pedagogická činnost v oblasti tělesné výchovy na zvolené škole zahrnuje:A
Hospitační činnost nejméně v pěti vyučovacích jednotkách tělesné výchovy (různí vyučující, záznamy z hospitací.A
Vedení pedagogické dokumentace k dvacetipěti odučeným vyučovacím jednotkám tělesné výchovy (přípravy včetně následného vyhodnocení vyučovací jednotky).A
Příprava a realizace dotazníkového šetření (dotazník pohybové aktivity žáků, vztahu žáků k realizované vyučovací jednotce atp.).A
Vypracování Portfolia pedagogické praxe (zahrnuje veškeré didaktické činnosti studenta během souvislé praxe, účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách,
školních i mimoškolních akcích, dozory o přestávkách atp., přípravy na vyučování, hospitační záznamy).A
Stručné písemné hodnocení praxe studentem.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- F1 - Pedagogická profesní praxeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIA4 - Příprava na vyučováníA
- IIA5 - Portfolio

Výsledky učení:
Student zná praktické i teoretické oblasti školství, aplikace empirických výzkumných metod k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu žáka,
učitele, interakce učitel-žák (pozorování a analýza didaktické interakce, hospitační záznam a jeho analýza, chronometráž, měření intenzity zatížení žáků).
Student umí samostatně aplikovat teoretické pedagogicko-didaktické znalosti v praxi, posoudit výchovně vzdělávací činnost učitele tělesné výchovy, na základě
nabytých znalostí naplánovat, sestavit a prakticky vést vyučovací jednotky různých tematických celků ve školních podmínkách, provádět individuální sebereflexi,
diskutovat s vedoucím učitelem praxe, popsat problémová místa v realizované jednotce tělesné výchovy a navrhnout řešení problému.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARMOUR, K. Sport Pedagogy. An Intriduction of Teaching and Coaching. Routledge, 2013. ISBN 978-027-373-258-7.
• FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.
• JABŮRKOVÁ, V., & VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-55-X.
• KLIMTOVÁ, H., VALOVÁ, M. & FORMÁNEK, B. Pedagogické praxe v tělesné výchově. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-263-1375-5.
• MOSSTON, M. & ASHWORTH, S. Teaching Physical Education. New York: Sra Ashworth, 2010.
Rozšiřující literatura:

• KAPLAN, A., & VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.
• PĚTIVLAS, T. & ŠAMŠULA, J. Didaktika basketbalu a volejbalu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. ISBN 978-80-210-7312-8.
• PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. ET. AL. Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1694-0.
• SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc: Hanex., 1993. ISBN 80-900925-5-1.
• TILLINGER, P. ET. AL. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2795-3.
• VELENSKÝ, M. ET. AL. Průpravné hry. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0970-3.
Doporučená literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN
978-80-7290-005-6.

• HRABINEC, J. ET. AL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum Press, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2.
• KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., & NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou. Praha: Portál, 2003.
• KLIMTOVÁ, H. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe, náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-433-4.
• SVOZIL, Z. Didaktika plavání pro 2. stupeň základní školy. Olomouc: UP, 1992. ISBN 80-7067-137-8.
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KPE / 7PAX3 - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s TYD/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Souběžná pedagogická praxe
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
výkon souvislé profesní praxeA
písemně zpracované portfolio zahrnující přípravy na vyučování (včetně učiva, metodického rozboru);A
písemná sebereflexe/reflektivní deníkA
Garant předmětu PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (70%), Mgr. Lenka Novotná (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Souvislá profesní praxe představuje završení oborové a didaktické přípravy posluchače pro vstup do školní praxe a kvalitní zvládnutí učitelské profese. Student
se při realizaci praxe komplexně seznámí s výukou vlastního předmětu i s chodem školy a vytváří prostor pro další rozvíjení a posilování pedagogických kompetencí.

Obsah:
Výkon souvislé profesní praxe (5 týdnů)A
Během souvislé praxe se student seznámí s chodem školy a zapojí se do něho, prostuduje základní kurikulární dokumenty a seznámí se s dalšími dostupnými materiály
o dané škole a žácích. Absolvuje předepsaný počet náslechů a realizuje výuku v zadaném rozsahu, zpracuje dokumentaci související s praxí, v písemné (případně
elektronické) podobě zpracuje přípravy do výuky a na závěr provede reflexi svého pedagogického působení. Na základě sebereflexe vymezí strategii svého dalšího
vzdělávání.A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- F1 - Pedagogická profesní praxe
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA5 - PortfolioA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
Student prokáže znalost: A
- při přípravě a realizaci výuky upevňuje a dále rozšiřuje dosud získané oborové, pedagogické a didaktické znalosti;A
- utváří si komplexní představu o chodu školy, o nárocích kladených na pedagogy v procesu výuky i při dalších profesních aktivitách;A
- seznamuje se detailně s kurikulárními dokumenty, zvláště se ŠVP dané školy, s učebnicemi a dalšími výukovými materiály, pomůckami, technikou apod.A
Student dokáže:A
- posiluje dovednost připravit a realizovat výuku v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli a specifickými vzdělávacími potřebami žáků, posiluje dovednost didaktické
transformace učiva; A
- získává dovednost plánovat výuku v delším časovém horizontu, diagnostikovat výsledky výuky a využívat je k zefektivnění vlastní práce i procesu učení u jednotlivých
žáků; A
- je schopen pedagogické sebereflexe a vychází z ní při plánování cíleného samostudia vedoucího ke zkvalitnění pedagogické práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVEL, JIŘÍ A JANÍK, TOMÁŠ. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5.
• ŠVEC, V. (ED.). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-092-1.
Rozšiřující literatura:

• ČAPEK, ROBERT. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovácí hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
• ŠVEC,V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
Doporučená literatura:

• PODLAHOVÁ, LIBUŠE. Pedagogická praxe: (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN
80-7067-793-7.
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KMA / 7SOPP - 2018 : Souvislá profesní praxe

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Souvislá profesní praxe
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkem musí student vést minimálně 25 vyučovacích hodin matematiky a podílet se na dalších školních aktivitách a povinnostech učitele. Po absolvování své praxe na
škole se musí zúčastnit závěrečného vyhodnocení souvislé praxe, kde předloží své portfólium, odevzdá hodnocení učitele a zápočtovou listinu (přehled vyučovacích hodin
a dalších aktivit, které na škole absolvoval).
Garant předmětu RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Cvičící :  Odborník Praxe (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Souvislá pedagogická praxe završuje pregraduální oborově didaktickou přípravu učitelů příslušného předmětu. Pod vedením učitelů na školách se studenti učí
připravovat a realizovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i
výchovné práci ve třídách. Seznamují se s pedagogickou dokumentací a hlouběji pronikají do života školy.

Obsah:
Přehled činností:A
Úvod do praxe vedoucím učitelem. Plánování, příprava a vedení bloku výukových hodin matematiky na SŠ/ZŠ. Práce s pedagogickou dokumentací. Získávání
didaktických dovedností:A
- motivace žákůA
- organizace různých forem výukyA
- volba vhodných metod výukyA
- využití materiálně didaktických pomůcek ve výuceA
- diagnostika a hodnocení získaných schopností a dovedností žákůA

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- Nácvik jazykových/komunikačních dovednostíA
- Individuální výukaA
- Projektová výuka

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- RozhovorA
- Rozbor portfolia studentaA
- Hospitace

Výsledky učení:
Student:A
umí navrhnout vyučovací hodinu a rozvrhnout její etapyA
rozvíjí schopnost plánování výuky na delší období (pololetí, rok, apod.)A
provádí didaktickou analýzu vyučovací hodinyA
sebereflektuje svůj pedagogický výstup po stránce odborné, metodické i hlediska pedagogické komunikace a interakceA
dokáže využívat odborné terminologie oboru matematikyA
orientuje se v dokumentaci týkající se výukových procesůA
diskutuje s cvičným učitelem o naplnění výchovně vzdělávacích cílů, vhodnosti využití didaktických forem, metod a prostředkůA
komunikuje se žákem, odhadne reakce žáka při vzuč. procesuA
provádí didaktickou analýzu učivaA
rozvíjí kompetence pedagogicko-organizačníA
rozvíjí kompetence didaktické a psychodidaktickéA
rozvíjí kompetence sociálně-komunikativníA
rozvíjí kompetence diagnostické a intervenčníA
rozvíjí kempetence profesní a osobnostní kultivace
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BOCHNÍČEK, Z., HALIŠKA, J. A KOL. Na pomoc pedagogické praxi. MU Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6302-0.
• KUČINOVÁ, E., KVĚTOŇ, P., PISKLÁK, B. Pedagogická praxe v matematice. Ostrava, 2001. ISBN 80-7042-190-8.
Rozšiřující literatura:

• J. SLAVÍK, J. STARÁ, K. ULIČNÁ, P. NAJVAR ET AL.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. MU Brno, 2017. ISBN 978-80-210-8.
Doporučená literatura:

• KRPEC, R., KUBÍČKOVÁ, M., KVĚTOŇ, P., VAVROŠ, M. Didaktika matematiky pro SŠ (distanční skriptum)
• PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 978-80-7196-099-7.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky. ISBN 978-80-7238-449-5.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• POLÁK, J. Didaktika matematiky II. část - Obecná didaktika matematiky. 2016. ISBN 978-80-7489-326-1.
• POLÁK, J. Didaktika matematiky III. část -- Historie matematiky pro učitele. 2016. ISBN 978-80-7489-327-8.
• POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus Praha, 1996. ISBN 80-7196-021-7.
• POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách II. Prometheus Praha, 1999. ISBN 80-7196-166-3.
• POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. 6. vyd. : Prometheus,. Praha, 1997.
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KBE / 7SBI2 - 2018 : Středoškolská biologie 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Středoškolská biologie 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 3p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, budou-li splněny všechny následující podmínky: A
- praktické poznávání vybraných organismů, anatomických a histologických struktur s úspěšností min. 70 %A
- úspěšné absolvování písemné i ústní části zkoušky
Garant předmětu Mgr. Milan Koch, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : Mgr. Milan Koch, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je shrnout a didakticky analyzovat učivo zoologie, biologie člověka a antropologie, molekulární biologie a genetiky tak, aby jeho absolventi znali a byli
schopni vysvětlit biologické termíny, principy a zákonitosti z těchto oblastí vyučované aktuálně na středních školách. Důraz je kladen i na znalost zjednodušeného
systému probíraných živočichů a na schopnost identifikovat a zařadit jejich zástupce uváděné v aktuálně používaných středoškolských učebnicích.

Obsah:
Rozbor jednotlivých taxonů a jevů v kontextu učiva biologie na SŠ (obecná charakteristika, systematika, popř. praktické poznávání). A
1. Diblastica, Schozocoelia, PseudocoeliaA
2. Měkkýši, kroužkovciA
3. Členovci A
4. Bezčelistnatci, paryby, rybyA
5. Obojživelníci, plaziA
6. PtáciA
7. SavciA
8. Pohybové soustavy člověka (kosterní a svalový)A
9. Útrobní orgánové systémy člověka (trávicí, dýchací, vylučovací, cévní), kůžeA
10. Řídící systémy člověka (nervový, endokrinní)A
11. Reprodukční systémy člověka a ontogenezeA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
12. Fylogeneze člověka a jeho předkůA
13. Základní principy molekulární biologie a genetiky

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- vysvětluje pojmy, děje a principy z oblastí zoologie, biologie člověka a antropologie, molekulární biologie a genetiky, vyučované na středních školáchA
- umí zařadit do systému typické zástupce organismů probíraných v zoologii na středních školáchA
- orientuje se v rutinní determinaci a poznávání typických zástupců jednotlivých taxonů a anatomických struktur
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JELÍNEK J. A KOL. Biologie pro gymnázia. 9. vyd.. Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-213-4.
• KOČÁREK E. Biologie člověka 1. 2010. ISBN 978-80-86960-47-0.
• KOČÁREK E. Biologie člověka 2. 2010. ISBN 978-80-86960-48-7.
• PAPÁČEK J. A KOL. Zoologie. Praha, 2000. ISBN 80-7183-203-0.
• ROSYPAL S. Nový přehled biologie. 2003. ISBN 80-7183-268-5.
• ŠMARDA J. Genetika pro gymnázia. Praha, 2003. ISBN 978-80-7168-851-8.
Rozšiřující literatura:

• BENEŠOVÁ M. A KOL. Odmaturuj! z biologie. 2013. ISBN 9788073582319.
• HANČOVÁ, H., VLKOVÁ, M. Biologie v kostce 1. Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. ISBN 80-7200-340-2.
• HANČOVÁ, H., VLKOVÁ, M. Biologie v kostce 2. Havličkův Brod : Fragment, 1999. ISBN 80-7200-341-0.
• HUDEC K., KOLIBÁČ J., LAŠTŮVKA Z., PEŇÁZ M. A KOL. Příroda České Republiky. Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1569-3.
• KREJČA J. A KOL., 1997. Velká kniha živočichů. Príroda: Bratislava.
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KMA / 7GEO2 - 2018 : Syntetická a konstrukční geometrie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Syntetická a konstrukční geometrie
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen zápočtem, který se skládá z průběžné aktivity ve výuce a z vypracování klauzurní práce.
Garant předmětu RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (60%), RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. (40%)
Vede seminář : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náplní předmětu bude syntetická geometrie a konstrukční geometrie.A
A
A
Poznámka: Tento předmět nebo jeho část může být přednášena/cvičena v anglickém jazyce. Zda v daném akademickém roce bude výuka v AJ realizována, může student
ověřit dotazem u tajemníka katedry při registraci předmětu.

Obsah:
1. Hilbertův axiomatický systém.A
2. - 3. Konstrukční úlohy (Pojem řešení konstrukční úlohy, řešitelnost geometrických úloh danými prostředky, speciálně euklidovskými, metoda konstrukce na základě
algebraických výrazů, dělicí poměr)A
4. - 5. Geometrické objekty a konstrukční úlohy vArovině (Množiny bodů dané vlastnosti, Apolloniovy a Pappovy úlohy, konstrukce vAGeoGebře). Geometrická zobrazení
vArovině (Shodná a podobná zobrazení v rovině: klasifikace, jejich vlastnosti, skládání a užití k řešení úloh na ZŠ a SŠ v GeoGebře)A
6. - 8. Kuželosečky (definice, konstrukce a ohniskové vlastnosti elipsy, hyperboly a paraboly. Konstrukce kuželoseček z daných prvkůAv úlohách na SŠ)A
9. - 11. Stereometrie (polohové a metrické vlastnosti základních geometrických útvarů, vzájemné polohy, rovnoběžnost, vzdálenost, odchylky, kolmost, úlohy pro ZŠ a SŠ
vAGeoGebře).A
12. Mongeovo promítání (základní pojmy, zobrazení bodu, přímky a roviny, polohové a metrické úlohy. Zobrazení jednoduchých prvků užitím základních polohových a
metrických úloh. Řešení úloh pro SŠ).
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- C7 - Počítačová simulaceA
- D3 - Nácvik a vytváření dovedností technických a pracovníchA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafických

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)

Výsledky učení:
Student umí popsat základní geometrické útvary. A
Umí definovat základní geometrická zobrazení v rovině.A
Zná geometrická tělesa a umí konstruovat jejich řezy.A
Student zná konstrukční metody Mongeova promítání.
Student umí aplikovat tvrzení a postupy na řešení úloh ve výše uvedené problematice.A
Student umí řešit konstrukční úlohy vAGeoGebře.A
Student umí narýsovat konstrukční úlohy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURIAN, K. Kapitoly z geometrie II. PřF OU Ostrava, 1996.
• LÁVIČKA, M. Syntetická geometrie. Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
• MARTIN, G.E. Geometric Constructions. Springer, New York, 1998.
• MARTIN, G.E. The Foundations of Geometry and the Non-Euclidean Plane. Springer-Verlag, 1997.
• PRESSLEY, A. Elementary diffrential geometry, Springer 2001
• S. TOMICZKOVÁ. Deskriptivní geometrie 1. Západočeská univerzita v Plzni, 2005.
Doporučená literatura:

• AARTS, J.M. Plane and Solid Geometry. Springer, New York, 2008.
• GERGELITSOVÁ, Š. Počítač ve výuce nejenom geometrie - průvodce Geogebrou. Generation Europe, 2011. ISBN 978-80-904974-3-6.
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• R. PISKA A V. MEDEK. Deskriptivní geometrie I. SNTL, Praha, 1966.
• URBAN, A. Deskriptivní geometrie I. SNTL Praha, 1982.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Školní pokusy 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Uvědomělé předvedení pokusů v daných tématech s vysvětlením.Přehledná znalost ze základních kurzů elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky. Získání dovednosti
připravit a demonstrovat pokusy žákům základních a středních škol.
Garant předmětu doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Libor Koníček, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Školní demonstrace z elektřiny, magnetismu, elektromagnetických jevů, geometrické a vlnové optiky, kvantové fyziky.

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- DemonstraceA
- Nácvik pohybových a pracovních dovedností

Hodnotící metody:
- Rozbor portfolia studentaA
- IC14 - Laborování / laboratorní práce

Výsledky učení:
Rozvíjí dovednosti při přípravě a realizaci školních pokusů v oblastech: elektřiny a magnetismu, elektromagnetických jevů, geometrické a vlnové optiky, kvantové
fyziky.A
Získání dovednosti připravit a demonstrovat pokusy žákům základních a středních škol.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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• &. KUŠNEROVÁ, M. Školní pokusy ve fyzice. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. ISBN 80-7042-717-5. Učebnice fyziky. &, &.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technika experimentální práce 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Test: zaměřený na vysvětlení pojmů, principů sledovaných jevů, příprav, chemických a fyzikálních vlastností organických sloučenin. K získání zápočtu musí být test
hodnocen v rozmezí A-E.A
A
Aktivita ve výuce: praktické pozorování, realizace experimentů a demonstrace jevů s instruktáží.A
A
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz seznamuje studenty se základní technikou školního chemického pokusu, s jeho využitím a významem ve vyučování chemii při rozvíjení poznávacích schopností
žáka. Kurz je zaměřen na správné didaktické provedení, na získání zručnosti a dovednosti při provádění školních chemických pokusů.

Obsah:
Bezpečnost práce v chemické laboratoři, organizace cvičeníA
Reakční kinetikaA
Důkaz prvků v organických sloučeninách, vlastnosti organických sloučeninA
Uhlovodíky alkany, alkeny, alkyny, arenyA
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků alkoholy, fenoly, etheryA
Karbonylové sloučeniny aldehydy, ketonyA
Karboxylové kyseliny, deriváty karboxylových kyselinA
LipidyA
SacharidyA
BílkovinyA
Biokatalyzátory enzymy, vitaminyA
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Efektní pokusyA
Měření s čidly VernierA

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D9 - Experiment/laborováníA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC14 - Laborování / laboratorní práce

Výsledky učení:
Rozvíjení dovednosti experimentovatA
Dovednost v sestavování jednoduchých aparatur a přípravu běžných chemických sloučeninA
Schopnost vytvářet návrhy demonstračních experimentůA
Schopnost aplikake teorie do praxeA
Schopnost studia a orientace v odpovídající odborné literatuřeA
Kompetence - komunikativní, studijní, pracovníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• SOLÁROVÁ, M. Chemické pokusy 2 - Základy anorganické chemie. Ostrava, 2005.
• SOLÁROVÁ, M. Chemické pokusy 3 - Základy organické chemie. Ostrava, 2005.
Rozšiřující literatura:

• MAREČEK, A. Chemické výpočty. Brno, 2006.
Doporučená literatura:

• BÁRTA, MILAN. Jak (ne)vyhodit školu do povětří: [Horákova chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory : chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty
středních škol a jejich nadšené učitele. Brno, 2004. ISBN 80-8628-599-5.

• BÁRTA, MILAN. Jak (ne)vyhodit školu do povětří: [Horákova chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory : chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty
středních škola a jejich nadšené učitele. Brno, 2005. ISBN 80-7358-017-9.

• ČTRNÁCTOVÁ, H. ET ALL. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha, 2000.
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• JAKOVLEVA, MARIJA ALEKSANDROVNA. Veselé experimenty na doma. Brno, 2017. ISBN 978-80-266-1077-9.
• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ, K. MM materiál - moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
• MACENAUEROVÁ, JITKA. Přírodovědné hry. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-7346-147-8.
• RÜTER, MARTINA. 111 napínavých experimentů pro děti: fascinující, ohromující, zcela bezpečné. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-2807-7.
• SENĆANSKI, TOMISLAV. Malý vědec: experimenty, které můžete provádět i doma. Brno, 2012. ISBN 978-80-266-0023-7.
• SENĆANSKI, TOMISLAV. Malý vědec: kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů. Brno, 2014. ISBN 978-80-266-0560-7.
• SENĆANSKI, TOMISLAV. Malý vědec: neviditelné zdvihadlo a další experimenty pro děti. Brno, 2016. ISBN 978-80-266-1028-1.
• ŠULCOVÁ, R. ? BÖHMOVÁ, H. Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. Praha, 2007. ISBN 978-80-86561-81-3.
• ŠULCOVÁ, R., BÖHMOVÁ, H., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E. Zajímavé experimenty z chemie kolem nás. Praha, 2009. ISBN 978-8086561-43-1.
• Zábavné vědecké pokusy pro děti. ISBN 978-80-7529-028-1.
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Název studijního předmětu Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují vlastní řešení zadaného odborného problému; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: hodnotí se míra osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je konceptuální a systémové rozvíjení produktivních, projektivních a reflektivních kompetencí učitele výtvarné výchovy/výtvarného oboru. V
zážitkových dílnách budou studenti na základě reflektování výrazových výtvarných činností rozvíjet svoje psychodidaktické, ontodidaktické i neurodidaktické
způsobilosti. Artefakty vytvořené v rámci expresivních a relaxačních výtvarných činností budou východisky pro rozvoj konstruktivních profesních znalostí a dovedností
budoucích učitelů jako součásti jejich oborových profesní způsobilostí. Důraz je kladen na jejich dovednost systémově projektovat a uskutečňovat kulturně poznávací
obsahy žáků s vazbou na jejich gnozeologické a další psychosociální charakteristiky.

Obsah:
1.- 2. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 7. Poznávání a respektování individuálních schopností žáků na 2. stupni základních škol při
rozvíjení jejich individuálních tvůrčích zkušeností a znalostí v oblasti vizuální výtvarné komunikace. Profesní příprava na zážitkové poznávací zkušenosti a znalosti z
oblasti vizuální komunikace v prostředí galerií a výstavních síní. Potřeby rozvíjení aktivního poznávání obsahů a významů uměleckých děl. Jejich obsahy v kontextech
kurikulárních dokumentů. A
3.- 4. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 8. Poznávání zákonitostí přípravy podmínek učení a vyučování zaměřených na rozvoj aktivních
tvůrčích znalostí a dovedností žáků na 2. stupni základních škol a jejich dovedností užívat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem,
plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
spontánně i s vědomým porozuměním. Příjem účinků uměleckého díla v prostředí galerií a výstavních síní. Jejich obsahy v kontextech kurikulárních dokumentů. A
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7.- 8. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 9. Vizuálně obrazné znakové systémy jako dílčí problém a obsah vzdělávání žáků na 2. stupni
základních škol v rámci jejich celistvého osobnostního, sociálního a kulturního rozvoje s důrazem na otázky spojené s vizuální komunikací. Objasnění společného i
jedinečného ve znakových systémech, které jsou reprezentovány ve výtvarném uměleckém či mimouměleckém sdělení (v závislosti na postoji recipienta), znakové
systémy ve verbálních jazykových projevech, v hudbě, ve scénickém umění, v matematice, fyzice, chemii a dalších oblastech mezilidské komunikace. Jejich obsahy v
kontextech kurikulárních dokumentů. A
9.- 10. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 10. Strategie rozvoje spontánního i poučeného vizuálně obrazného sdělení, prostorových činností
včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i moderních technologií. Strategie a metody rozvoje rozumění dětí problému interpretace vizuálního všedního
(praktického) nebo estetického a uměleckého sdělení. Učební činnosti žáků a vzdělávací činnosti učitelů, které napomáhají rozvoji praktických a teoretických zkušeností
a znalostí žáků ve způsobu vizuálního vyjadřování, vizuální komunikace vůbec. Jejich obsahy v kontextech kurikulárních dokumentů. A
11.- 13. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 9. Role učitele. Lidskost a profesionalita učitele výtvarného oboru, charakteristiky jeho profesní
role, její dimenze, složky a potřeba jejich celoživotního rozvoje. Role učitele jako zprostředkovatele estetických hodnot přírody, estetické a umělecké recepce produkce ve
výtvarné kultuře s důrazem na výtvarnou kulturu a výtvarné umění v něm. Problém setkání jedinečných postojů učitele a žáka k vizuálnímu (výtvarnému) uměleckému
dílu a jeho řešení v procesu edukace. Jejich obsahy v kontextech kurikulárních dokumentů.

Vyučovací metody:
- Prezentace (statická projekce)A
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výukaA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- zná psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti rozvoje poznávání a individuálních schopností žáků středních škol při rozvíjení jejich individuálních tvůrčích
zkušeností a znalostí v oblasti vizuální výtvarné komunikace; A
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- umí profesionálně s oporou o expertní teoretické znalosti posoudit podmínky učení a vyučování zaměřených na rozvoj aktivních tvůrčích znalostí a dovedností žáků na
středních školách;A
- rozumí potřebám utváření dovedností žáků užívat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich vlastností a vztahů v autentických expresivních
sděleních i při jejich studiu literatuře;A
- zná charakteristiky receptivních a produktivních činností žáků středních škol, jejich podíl na výsledcích a účincích příjmu uměleckého díla v prostředí galerií a
výstavních síní;A
- umí transformovat otázky spojené s vizuálně obrazovými prvky ve výtvarných znakových systémech do podmínek potřeb a možností celistvého osobnostního, sociálního
a kulturního rozvoje žáků v podmínkách učení a vyučování ve výtvarném oboru na středních školách s důrazem na otázky spojené s vizuální komunikací;A
- zná potřeby a principy respektování individuálních i skupinových podmínek učení žáků při poznávání obsahů spojených s rysy historického vývoje uměleckých slohů a
směrů;A
- rozumí potřebám přípravy vzdělávacího prostředí rozvíjejícího, posilujícího a upevňujícího motivovanost, zájmy a postoje žáků ke kulturním hodnotám s důrazem na
výtvarné umění;A
- s porozuměním rozboruje a připravuje obsahy kurikulárních dokumentů k vyučování výtvarného oboru na středních školách.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- komplexně, obsahově i strategicky rozvíjet poznávání a individuálních schopností žáků na středních školách v oblasti vizuální výtvarné komunikace; A
- soudit podmínky učení a vyučování zaměřených na rozvoj aktivních tvůrčích znalostí a dovedností žáků středních škol;A
- utvářet dovednosti žáků užívat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich vlastností a vztahů v autentických expresivních sděleních i při jejich
studiu v literatuře;A
- připravit podmínky receptivních a produktivních činností žáků středních škol, jejich podílu na výsledcích a účincích příjmu uměleckého díla v prostředí galerií a
výstavních síní;A
- transformovat otázky spojené s vizuálně obrazovými prvky ve výtvarných znakových systémech do podmínek potřeb a možností celistvého rozvoje žáků v podmínkách
učení a vyučování ve výtvarném oboru; A
- respektovat individuální i skupinové podmínky učení žáků při poznávání obsahů spojených s rysy historického vývoje uměleckých slohů a směrů;A
- reagovat na potřeby přípravy vzdělávacího prostředí rozvíjejícího, posilujícího A
a upevňujícího motivovanost, zájmy a postoje žáků ke kulturním hodnotám s důrazem na výtvarné umění;A
- připravit, uskutečnit, vysvětlit, hodnotit a obhájit procesy učení žáků ve vyučovací jednotce výtvarné výchovy;A
- projektovat, realizovat, reflektovat a odborně obhájit obsahy školních kurikulárních dokumentů k vyučování výtvarné výchovy na středních školách v kontextech
požadavků Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultura.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAZUKOVÁ, H. Nová pojetí výtvarné výchovy, plán a výtvarné projekty. In Metodické listy pro předškolní vzdělávání. RAABE, 1999.
• HAZUKOVÁ, H. O činnostech viditelných a neviditelných. In Informatorium 3 - 8. 1996.
• HAZUKOVÁ, H. O podobách a prostředcích výtvarných činností. (Výtvarná tvorba explorační a hravá). In Informatorium 3 - 8. 1997.
• HAZUKOVÁ, H. Princip tvořivosti, výtvarná výchova a její didaktické kategorie. In : Božena Šupšáková a kol. Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy.

Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. ISBN 80-223 -1570 -2.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově II. Praha : PdF UK, 1995.
• KESNER, L. Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
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• KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: BRODY, 1999. ISBN 80-86112-16-0.
• SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-437-3.
• SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) I. díl. Praha : Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-066-8.
• SZTABLOVÁ, D. Dosahování učitelské způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy jako jedna z cest ke specifickému vědění učitele primární školy. In Univerzitní

vzdělání učitelů primární školy na přelomu století : sborník vybraných referátů z vědecké konference. Praha : UK PdF, 1999. ISBN 80-86039-76-5.
• SZTABLOVÁ, D. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělávání na 1. a 2. st. základního vzdělávání. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-558-4.
• SZTABLOVÁ, D. K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997.

ISBN 80-7042-121-5.
Rozšiřující literatura:

• CRICK, F. Věda hledá duši. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0633-6.
• GOODMAN, N. Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
• GOODMAN, N. Reconception in Philosophy and other Arts and Sciences. London: Routledge, 1988. ISBN 0-415-00813-1.
• HAZUKOVÁ, H. Profesní kompetence ve Vv II. In Vedení mateřské školy. RAABE, 1998.
• HAZUKOVÁ, H. Přetvářecí činnosti a výtvarná výchova v mateřské škole. In : Vedení mateřské školy. Praha : Odborné nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2001.

ISBN 80- 902189 2.
• JAGOŠOVÁ, LUCIE, VLADIMÍR JŮVA A LENKA MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010.

ISBN 978-80-7315-207-9.
• NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1.
• NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003.
• ŠOBÁŇOVÁ, P. A KOL. Užitečná symbióza. Olomouc: Saublau, 2013. ISBN 978-80-904512-1-6.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Muzejní expozice jako edukační médium: Výzkum současných českých expozic (2. díl). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN

978-80-244-4394-2.
Doporučená literatura:

• HAJDUŠKOVÁ, L., SLAVÍK, J. Vzdělávací a terapeutický motiv v pohledu artefiletiky In: Arteterapie. 2010.
• JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 978-80-7367-269-0.
• JANÍK, T. ET AL. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
• JIRÁSEK, I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. In: Gymnasion, 1(1) 6?16. 2004.
• KAŠČÁK, O. Je pedagogika připravená na změny perspektiv? Rekontextualizace pohledů na výchovně vzdělávací proces pod vlivem radikálního individuálního

konstruktivismu a postmoderního sociálního konstruktivismu. In: Pedagogika, 52(4) 388?414. 2002.
• KORTHAGEN, F. A. J. ET AL. Jak spojit praxi s teorií ? Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.
• SLAVÍK, J.; CHRZ, V.; ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
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KVV / 7PJD2 - 2018 : Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 8
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují vlastní řešení zadaného odborného problému; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: hodnotí se míra osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je konceptuální a systémové rozvíjení produktivních, projektivních a reflektivních kompetencí učitele výtvarné výchovy/výtvarného oboru. V
zážitkových dílnách budou studenti na základě reflektování výrazových výtvarných činností rozvíjet svoje psychodidaktické, ontodidaktické i neurodidaktické
způsobilosti. Artefakty vytvořené v rámci expresivních a relaxačních výtvarných činností budou východisky pro rozvoj konstruktivních profesních znalostí a dovedností
budoucích učitelů jako součásti jejich oborových profesní způsobilostí. Důraz je kladen na jejich dovednost systémově projektovat a uskutečňovat kulturně poznávací
obsahy žáků s vazbou na jejich gnozeologické a další psychosociální charakteristiky.

Obsah:
1.- 2. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 7. Poznávání a respektování individuálních schopností žáků na 2. stupni základních škol při
rozvíjení jejich individuálních tvůrčích zkušeností a znalostí v oblasti vizuální výtvarné komunikace. Profesní příprava na zážitkové poznávací zkušenosti a znalosti z
oblasti vizuální komunikace v prostředí galerií a výstavních síní. Potřeby rozvíjení aktivního poznávání obsahů a významů uměleckých děl. Jejich obsahy v kontextech
kurikulárních dokumentů. A
3.- 4. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 8. Poznávání zákonitostí přípravy podmínek učení a vyučování zaměřených na rozvoj aktivních
tvůrčích znalostí a dovedností žáků na 2. stupni základních škol a jejich dovedností užívat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem,
plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
spontánně i s vědomým porozuměním. Příjem účinků uměleckého díla v prostředí galerií a výstavních síní. Jejich obsahy v kontextech kurikulárních dokumentů. A
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7.- 8. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 9. Vizuálně obrazné znakové systémy jako dílčí problém a obsah vzdělávání žáků na 2. stupni
základních škol v rámci jejich celistvého osobnostního, sociálního a kulturního rozvoje s důrazem na otázky spojené s vizuální komunikací. Objasnění společného i
jedinečného ve znakových systémech, které jsou reprezentovány ve výtvarném uměleckém či mimouměleckém sdělení (v závislosti na postoji recipienta), znakové
systémy ve verbálních jazykových projevech, v hudbě, ve scénickém umění, v matematice, fyzice, chemii a dalších oblastech mezilidské komunikace. Jejich obsahy v
kontextech kurikulárních dokumentů. A
9.- 10. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 10. Strategie rozvoje spontánního i poučeného vizuálně obrazného sdělení, prostorových činností
včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i moderních technologií. Strategie a metody rozvoje rozumění dětí problému interpretace vizuálního všedního
(praktického) nebo estetického a uměleckého sdělení. Učební činnosti žáků a vzdělávací činnosti učitelů, které napomáhají rozvoji praktických a teoretických zkušeností
a znalostí žáků ve způsobu vizuálního vyjadřování, vizuální komunikace vůbec. Jejich obsahy v kontextech kurikulárních dokumentů. A
11.- 13. Psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti výtvarné výchovy 9. Role učitele. Lidskost a profesionalita učitele výtvarného oboru, charakteristiky jeho profesní
role, její dimenze, složky a potřeba jejich celoživotního rozvoje. Role učitele jako zprostředkovatele estetických hodnot přírody, estetické a umělecké recepce produkce ve
výtvarné kultuře s důrazem na výtvarnou kulturu a výtvarné umění v něm. Problém setkání jedinečných postojů učitele a žáka k vizuálnímu (výtvarnému) uměleckému
dílu a jeho řešení v procesu edukace. Jejich obsahy v kontextech kurikulárních dokumentů.

Vyučovací metody:
- DemonstraceA
- Prezentace (statická projekce)A
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výukaA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- zná psychodidaktické a ontodidaktické souvislosti rozvoje poznávání a individuálních schopností žáků středních a základních uměleckých škol při rozvíjení jejich
individuálních tvůrčích zkušeností a znalostí v oblasti vizuální výtvarné komunikace; A
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- umí profesionálně s oporou o expertní teoretické znalosti posoudit podmínky učení a vyučování zaměřených na rozvoj aktivních tvůrčích znalostí a dovedností žáků na
středních a základních uměleckých školách;A
- rozumí potřebám utváření dovedností žáků užívat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich vlastností a vztahů v autentických expresivních
sděleních i při jejich studiu literatuře;A
- zná charakteristiky receptivních a produktivních činností žáků středních a základních uměleckých škol, jejich podíl na výsledcích a účincích příjmu uměleckého díla v
prostředí galerií a výstavních síní;A
- umí transformovat otázky spojené s vizuálně obrazovými prvky ve výtvarných znakových systémech do podmínek potřeb a možností celistvého osobnostního, sociálního
a kulturního rozvoje žáků v podmínkách učení a vyučování ve výtvarném oboru na středních a základních uměleckých školách s důrazem na otázky spojené s vizuální
komunikací;A
- zná potřeby a principy respektování individuálních i skupinových podmínek učení žáků při poznávání obsahů spojených s rysy historického vývoje uměleckých slohů a
směrů;A
- rozumí potřebám přípravy vzdělávacího prostředí rozvíjejícího, posilujícího a upevňujícího motivovanost, zájmy a postoje žáků ke kulturním hodnotám s důrazem na
výtvarné umění;A
- s porozuměním rozboruje a připravuje obsahy kurikulárních dokumentů k vyučování výtvarného oboru na středních a základních uměleckých školách.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- komplexně, obsahově i strategicky rozvíjet poznávání a individuálních schopností žáků na středních a základních uměleckých školách v oblasti vizuální výtvarné
komunikace; A
- posoudit podmínky učení a vyučování zaměřených na rozvoj aktivních tvůrčích znalostí a dovedností žáků středních a základních uměleckých škol;A
- utvářet dovednosti žáků užívat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich vlastností a vztahů v autentických expresivních sděleních i při jejich
studiu v literatuře;A
- připravit podmínky receptivních a produktivních činností žáků středních a základních uměleckých škol, jejich podílu na výsledcích a účincích příjmu uměleckého díla v
prostředí galerií a výstavních síní;A
- transformovat otázky spojené s vizuálně obrazovými prvky ve výtvarných znakových systémech do podmínek potřeb a možností celistvého rozvoje žáků v podmínkách
učení a vyučování ve výtvarném oboru; A
- respektovat individuální i skupinové podmínky učení žáků při poznávání obsahů spojených s rysy historického vývoje uměleckých slohů a směrů;A
- reagovat na potřeby přípravy vzdělávacího prostředí rozvíjejícího, posilujícího A
a upevňujícího motivovanost, zájmy a postoje žáků ke kulturním hodnotám s důrazem na výtvarné umění;A
- připravit, uskutečnit, vysvětlit, hodnotit a obhájit procesy učení žáků ve vyučovací jednotce výtvarné výchovy;A
- projektovat, realizovat, reflektovat a odborně obhájit obsahy školních kurikulárních dokumentů k vyučování výtvarné výchovy na středních a základních uměleckých
školách v kontextech požadavků Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultura.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAZUKOVÁ, H. Nová pojetí výtvarné výchovy, plán a výtvarné projekty. In Metodické listy pro předškolní vzdělávání. RAABE, 1999.
• HAZUKOVÁ, H. O činnostech viditelných a neviditelných. In Informatorium 3 - 8. 1996.
• HAZUKOVÁ, H. O podobách a prostředcích výtvarných činností. (Výtvarná tvorba explorační a hravá). In Informatorium 3 - 8. 1997.
• HAZUKOVÁ, H. Princip tvořivosti, výtvarná výchova a její didaktické kategorie. In : Božena Šupšáková a kol. Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy.

Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. ISBN 80-223 -1570 -2.
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• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově II. Praha : PdF UK, 1995.
• KESNER, L. Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
• KUPKA, F. Tvoření v umění výtvarném. Praha: BRODY, 1999. ISBN 80-86112-16-0.
• SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-437-3.
• SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) I. díl. Praha : Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-066-8.
• SZTABLOVÁ, D. Dosahování učitelské způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy jako jedna z cest ke specifickému vědění učitele primární školy. In Univerzitní

vzdělání učitelů primární školy na přelomu století : sborník vybraných referátů z vědecké konference. Praha : UK PdF, 1999. ISBN 80-86039-76-5.
• SZTABLOVÁ, D. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělávání na 1. a 2. st. základního vzdělávání. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-558-4.
• SZTABLOVÁ, D. K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997.

ISBN 80-7042-121-5.
Rozšiřující literatura:

• CRICK, F. Věda hledá duši. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0633-6.
• FIŠER, ZBYNĚK, HAVLÍK, VLADIMÍR A HORÁČEK, RADEK. Slovem, akcí, obrazem - Příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova

univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5389-2.
• GOODMAN, N. Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
• GOODMAN, N. Reconception in Philosophy and other Arts and Sciences. London: Routledge, 1988. ISBN 0-415-00813-1.
• HAZUKOVÁ, H. Profesní kompetence ve Vv II. In Vedení mateřské školy. RAABE, 1998.
• HAZUKOVÁ, H. Přetvářecí činnosti a výtvarná výchova v mateřské škole. In : Vedení mateřské školy. Praha : Odborné nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2001.

ISBN 80- 902189 2.
• JAGOŠOVÁ, LUCIE, VLADIMÍR JŮVA A LENKA MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010.

ISBN 978-80-7315-207-9.
• NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1.
• NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Muzejní expozice jako edukační médium: Výzkum současných českých expozic (2. díl). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN

978-80-244-4394-2.
Doporučená literatura:

• JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 978-80-7367-269-0.
• JANÍK, T. ET AL. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
• KAŠČÁK, O. Je pedagogika připravená na změny perspektiv? Rekontextualizace pohledů na výchovně vzdělávací proces pod vlivem radikálního individuálního

konstruktivismu a postmoderního sociálního konstruktivismu. In: Pedagogika, 52(4) 388?414. 2002.
• NIEDERLE , R. Pojmy estetiky ? Analytický přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5307-6.
• SLAVÍK, J.; CHRZ, V.; ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
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KVV / 7PTIA - 2018 : Tvorba a interpretace výtvarného artefaktu

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tvorba a interpretace výtvarného artefaktu
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Tomáš Koudela (100%)
Vede seminář : Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o vztahu teoretického promyšlení a výtvarné praxe. Studenti získají praktickou dovednost ve vybraných
konceptuálních projevech soudobého umění a teoretický základ pro interpretaci konceptuálních děl.

Obsah:
1. Kulturně historický kontext od konce roku 1945 do počátku nového milénia.A
2.- 3. Minimal art, body art, land art, performance.A
4.- 5. Relační estetika, neokonceptuální přístupy, postprodukce.A
6.- 7. Konzultace konceptu studentské práce.A
8. Prezentace a obhajoba projektu.A
9.- 11. Praktická realizace projektu.A
12. Příprava kolektivní prezentace, volba konkrétního provozního řešení.A
13. Veřejná prezentace realizovaných projektů.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
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- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních myšlenek a pojmů utvářejících neokonceptuální charakter soudobého uměleckého provozu; A
- proměny pojetí kultury a umění, k níž došlo v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století;A
- kulturních a společenských důsledků postmoderny;A
- významu konceptuálního umění pro postmoderní globální kulturu;A
- proměny kulturního a společenského postavení výtvarného umění a role postmoderního umělce;A
základních praktických konceptuálních dovedností.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- srovnat moderní a postmoderní umění a jejich postavení ve společnosti; A
- objasnit význam multikulturní, respektive globální kultury pro výtvarné umění;A
- interpretovat konkrétní umělecká díla;A
- posoudit kulturní a společenský význam soudobé výtvarné produkce;A
- interpretovat konceptuální umění v širším hodnotovém kontextu evropské kultury;A
- uplatnit vybraná konceptuální řešení ve vlastním uměleckém projektu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALBERRO, ALEXANDER A BLAKE STIMSON. Conceptual art ? A critical anthology. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. ISBN 80-262-01173-5.
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• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha: Academia, 2005. ISBN

80-200-1390-3.
• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha: Academia, 2007. ISBN

978-80-200-1487-X.
• FOSTER, HAL. Umění po roce 1900. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-952-8.
• RUHRBERG, KARL, WALTHER, INGO F., ED. Umění 20. století: [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie]. Praha: Slovart, 2011. ISBN

978-80-7391-572-8.
Rozšiřující literatura:

• KLÍMOVÁ, BARBORA. Navzájem - Umělci a společenství na Moravě 70. ?80. let 20. století. Praha: tranzit.cz, 2013. ISBN 978-80-87259-21-4.
• LASOTOVÁ, DÁŠA, KAREL ADAMUS, RUDOLF SIKORA A JAN WOJNAR. Komentář k setkání s tvorbou: Karel Adamus, Rudolf Sikora, Jan Wojnar.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-211-4.
• PETŘÍČEK, MIROSLAV. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Praha, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
• REZEK, PETR. Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let. Praha: Jan Placák - Ztichlá klika, 2010. ISBN 978-80-903898-5-4.
• VALOCH, JIŘÍ. Slezský koncept ? Adamus, Klimeš, Lasota, Šigut, Wojnar. Ostrava: Galerie výtvarného umění, 2004. ISBN 80-85091-66-6.
Doporučená literatura:

• GÁBLIKOVÁ, S. Selhala moderna?. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-85885-20-4.
• GRYGAR. Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha : AMU, 2004. ISBN 80-7331-014-7.
• POSPISZYL, TOMÁŠ. Asociativní dějepis umění - Poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film).

Praha: Tranzit.cz, 2014. ISBN 978-80-87259-28-3.
• SRP, KAREL. Minimal & Earth & Concept Art. Praha: Jazzová sekce, 1982.
• VALOCH, JIŘÍ. Jiří Valoch: [texty Jiří Valoch, 1980/2013]. Velké Losiny: Papírenská manufaktura Velké Losiny pro spolek Biblios, 2013. ISBN 978-80-87466-16-2.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

879

KCL / 3TVOL - 2018 : Tvořivý přístup k literárnímu vzdělávání

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tvořivý přístup k literárnímu vzdělávání
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Plnění dílčích seminárních úkolů, jimiž se studenti se podílejí na průběhu jednotlivých seminářů. Odevzdání závěrečné seminární práce.
Garant předmětu doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvíjení schopnosti didaktické interpretace uměleckého textu a literární tvořivosti studentů. Jeho náplní je: zdůvodnění přínosu umělecké literatury
pro osobnostní rozvoj žáka; didaktická interpretace uměleckého textu; analýza a zdůvodnění hlavních úskalí při práci s básnickým textem; analýza recepce uměleckého
textu; navržení a obhájení vhodných metodických postupů zaměřených na práci s uměleckým textem, objasnění významu rozvíjení žákovské tvořivosti a kritického
myšlení; uplatnění metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost a schopnost většího vhledu do uměleckého textu; navržení projektové výuky vycházející z uměleckého
literárního textu.

Obsah:
1. Cíl a smysl výuky literatury. Didaktická znalost obsahu. Literární komunikace - autor, literární text, čtenář. A
2. Čtenářské strategie a jejich rozvíjení.A
3. Učebnice literatury pro SŠ a elektronická čítanka.A
4. Specifika pedagogické komunikace při interpretaci uměleckého textu.A
5. Metody práce s textem rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků I.A
6. Metody práce s textem rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků II.A
7. Specifika práce s básnickým textem I.A
8. Specifika práce s básnickým textem II.A
9. Výzkumy recepce poezie a jejich přínos pro výuku literatury.A
10. Interpretace uměleckého textu metodou ohniskové skupiny.A
11. Rozvoj kreativních schopností žákaA
12. Možnosti a úskalí psaní poezie ve výuce literatury.A
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13. Mezipředmětové vztahy a projektová výuka vycházející z literárního textu.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Seznámení s různými metodami interpretace literárních textů na střední škole.
Rozšíření oborově didaktických dovedností; posílení schopnosti tvořivě pracovat s učebnicemi pro střední školu a dalšími didaktickými pomůckami, stejně jako vést
projektovou výuku.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FIŠER, ZBYNĚK A KOL. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
• HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H&H, 2007. ISBN 978-80-7319-067-5.
• KOŠŤÁLOVÁ, HANA A KOL. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: Česká školní inspekce, 2010.
• VALA, JAROSLAV. Poezie, studenti a učitelé. Recepce, interpretace, výuka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
• VALA, JAROSLAV. Poezie v literární výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
Rozšiřující literatura:

• ISER, W. Apelová struktura textů. In Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické recepční estetiky. Brno: Host, 2001. ISBN 80-86055-92-2.
• REŽNÁ, M. Praktická estetika 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011. ISBN 978-80-8094-581-7.
• ZELEŇÁKOVÁ, H. Praktická estetika 6. O interpretácii literárního diela. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0557-3.
• ŽILKOVÁ, M.; ZELEŇÁKOVÁ, H.; REŽNÁ, M. Praktická estetika 5. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011. ISBN 978-80-8094-948-8.
• Výuka čtení v Evropě - souvislosti, politiky a praxe. Brusel: EACEA P9 Eurydice, 2011. ISBN 978-92-9201-189-5.
Doporučená literatura:

• BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 80-7238-182-2.
• HNÍK, ONDŘEJ. Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum, 2014.
• SLAVÍK, J.; CHRZ, V.; ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
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• VALA, J. A KOL. Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize a zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4481-9.
• VIEWEGH, J. Psychologie umělecké literatury. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-902653-1-6.
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KCH / 7PDC1 - 2018 : Vybrané problémy z didaktiky chemie 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 3s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studenti jsou průběžně hodnoceni za návrh, přípravu a realizaci projektu, badatelské úlohy a přípravu na vyučování. K získání zápočtu musí být produkty učebních
činností hodnoceny v rozmezí A-E.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět se zabývá didaktickým zpracováním vybraných modernizačních trendů ve vzdělávání chemii.

Obsah:
Projektová výuka A
Řízené objevováníA
Badatelsky orientovaná výukaA
Problémové výukové metodyA
Dramatizační metodyA
Počítačem podporované experimentyA
E-learningA
Příprava na vyučováníA
Modulární výuka.A
Převrácená třídaA
UnschoolingA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
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- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)A
- IIB23 - Poster
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.
• KIREŠ, M., JEŠKOVÁ, Z., GANAJOVÁ, M. A K. KIMÁKOVÁ. Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, časť A. Bratislava, 2016. ISBN

978-80-8118-155-9.
• KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VUP v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ, K. MM materiál - moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
• PACHMANN, E. A KOL. Speciální didaktika chemie
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-7367-427-4.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007.
• ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání
• TRNA, JOSEF A EVA TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Brno, 2015. ISBN 978-80-7315-252-9.
• Další studijní zdroje dle doporučení vyučujícího
• Rámcový vzdělávací progra pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha : VUP, 2007. ISBN 978-80-86034-89-8.
• Vybrané učebnice chemie pro základní školy a pro gymnázia
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KAA / 3VALF - 2018 : Výuka angličtiny jako lingua franca

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výuka angličtiny jako lingua franca
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Semináře probíhají v anglickém. Zkouška je podmíněna:A
1. 80% aktivní účastí na semináříchA
2. samostatnou (domácí) přípravou zadaných textů.A
A
A
Garant předmětu Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je seznámit studenty s oblastí angličtiny jako lingua franca (ELF) v souvislosti s výukou angličtiny na školách (SŠ, ZŠ). ELF bude představen jako
nově vznikající, samostatného kódu, který slouží jako interakční modalita mezi uživateli s různými rodnými jazyky (L1) a kterou tito mluvčí užívají jako nutný
komunikační kód. Angličtina jako lingua franca bude představena jako záležitost a výsledek jazykového kontaktu charakteristický pro diskurzní jazykové komunity,
které nejsou vázány na konkrétní geografickou lokalitu a interakce v nich je modifikována daným profesním, odborným či jiným situačním kontextem za účelem
dosažení konkrétního komunikačního cíle. Kurz představí vývojové etapy ELF v konfrontaci s teoreticko-metodologickým rámcem pro osvojování si cizích jazyků (Second
Language Acquisition) a tzv. žákovského jazyka (learner language), teorií bilingvismu a multilingvalismu, a soustředí se zejména na angličtinu jako lingua franca v
oblasti akademického diskurzu.

Obsah:
1.Lingva franca jako platforma jazykového kontaktu: Weinreichův (1953/1963) model jazykového kontaktu: pojem bilingvismu a přenos na úrovni jednotlivce (mluva) a
společnosti (jazyk).A
2. Lingva franca jako inherentně multilingvní prostředí (House 2003, Mauranen 2012).A
3. Pojem kontext v ELF: sociální prostředí a jazykové prostředí.A
4. Mimojazykové vlivy na úrovni jednotlivce a na rovině společnosti.A
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5. Koncept "rodilého" mluvčího a nerodilí mluvčí v rámci přístupu osvojování si cizích jazyků (Second Language Acquisition) a tzv. žákovského jazyka (learner
language).A
6. ELF jako prostor interakce mezi mluvčími, kteří mají rozdílné rodné jazyky (L1). Angličtina v ELF jako cizí a druhý jazyk.A
7. Pojetí ELF jako komunity vs. cizí jazyk a jinakost. Společné cíle vs. soustředění se na rozdíly: důraz na různost vs. různost jako deficitní stav.A
8. Imaginární diskurzní komunity a profesní komunity.A
9. Přepínání a mísení kódů v kontextu angličtiny jako lingua franca.A
10. Přepínání kódů repertoár pro bilingvismus v ELF vs. pojem chyby v EFL. A
11. Výzkumné a metodologické přístupy k postavení a funkci angličtiny v dnešním světě prostřednictvím přístupů "světové angličtiny".A
12. Osvojování si cizích jazyků (SLA) a ELF/EFL (angličtina jako cizí jazyk).A
13. Současné výzkumné projekty v oblasti ELF: English as an academic lingua franca (ELFA) subprojekty (SciELF, WrELFA, the ELFA corpus). VOICE the Vienna-
Oxford International Corpus of English.A

Vyučovací metody:
- A2 - Odborný referátA
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student dokáže vysvětlit pojmy lingua franca a angličtina jako lingua franca na pozadí přístupů bilingvismu a multilingvismu a dokáže je konfrontačně zařadit do
současných přístupů ke studiu mnohojazyčnosti. Student získá přehled o existenci ELF jako kontaktního jazyka, rozumí principům tohoto diskurzu jako kooperativní
interakce a je schopen aplikovat pojem kontext jako sociální a jazykový jev. Orientuje se v tradičních a moderních přístupech k chápání a vývoji ELF (ELFA, VOICE).
Student rozumí konceptu lingua franca a angličtina jako lingua franca na pozadí přístupů bilingvismu a multilingvismu a dokáže je konfrontačně zařadit do současných
přístupů ke studiu mnohojazyčnosti. Student má přehled o existenci ELF jako kontaktního jazyka, chápe principy tohoto diskurzu jako kooperativní interakce a je
schopen aplikovat pojem kontext jako sociální a jazykový jev. Orientuje se v tradičních a moderních přístupech k chápání a vývoji ELF (ELFA, VOICE).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• APPEL, R., & MUYSKEN, P. Language contact and bilingualism. London: Arnold, 2004.
• ELLIS, R. The study of second language acquisition. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
• ELLIS, R. Understanding second language acquisition. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
• HOUSE, J. English as a lingua franca: A threat to multilingualism? Journal of Sociolinguistics, 7(4), 556-78. 2003.
• JENKINS, J. English as a lingus franca in international university. The politics of academic English language policy. London: Routledge, 2014.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

886

B-III - Charakteristika studijního předmětu
• JENKINS, J. The phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford University Press, 2000.
• MAURANEN, A. Exploring ELF. Academic English Shaped by Non-native Speakers. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
• MAURANEN, A. Chunking in ELF: Expressions for Managing Interaction. Intercultural Pragmatics, 6(2), 217 ? 33. 2009.
• MAURANEN, A., & RANTA, E. (EDS.). English as a lingua franca. Studies and findings. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
• PENNYCOOK, A. Language as a local practice. London: Routledge, 2010.
• SCOTT, M., & TRIBBLE, C. Textual Patterns. Key Words and Corpus Analysis in Language Education. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing

Company, 2006.
• SEIDLHOFER, B. Understanding English as a lingua franca. Oxford: Oxford University Press, 2011.
• WEINREICH, U. Languages in contact: Findings and problems. New York: Linguistic Circle 1953. Reprinted: The Hague: Mouton, 1963., 1963.
• WIDDOWSON, H. The ownership of English. TESOL Quarterly 28(2). 1994.
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KCJ / 3UMYA - 2018 : Vývoj myšlení o spisovné češtině

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývoj myšlení o spisovné češtině
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je plnění zadaných seminárních úkolů (zejména příprava rozboru textů a četba zadané
odborné literatury), dále úspěšné zvládnutí seminární práce (ústní/písemná forma) a písemného testu min. na 70%.A
A
Seminární práceA
Průběžné plnění zadaných seminárních úkolů - četba a rozbor zadaných textů, zpracování dílčího tématu formou prezentace nebo psaného textu apod.A
A
Písemný testA
Písemný test prověří studentovu orientaci v látce předmětu, probíraných tématech, odborné literatuře a terminologii.A
A
Garant předmětu doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Tereza Klemensová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování předmětu, realizovaného formou přednášky a semináře, představí studentům na základě dobových textů (traktáty, slovníky, gramatiky, polemiky apod.)
vývoj myšlení o českém jazyce se zřetelem k dějinám jazyka, proměnám pojetí spisovné normy a plnění funkcí jazyka. A
Jednotlivá témata budou zasazena do společenského a kulturního kontextu dané epochy. Výklad se zaměří na období od středověku do současnosti.A
Náplní přednášek bude učivo zahrnující období cca do konce 18. století, cvičení se zaměří na témata z 19. a 20. století.A
Texty pro analýzu jsou voleny tak, aby studentům-budoucím učitelům, představili téma vývoje jazykové normy a kodifikace plasticky a se zřetelem k současným
problémům (spisovnost vs. nespisovnost, pravopis jako konvence, nikoliv jako součást gramatiky, kritéria hodnocení jazykové správnosti apod.).A

Obsah:
1. Úvodní seminář. Přehled literatury. Periodizace vývoje spisovné češtiny. Základní pojmy. A
2. Praslovanské dědictví. Jan z Holešova a jeho Výklad písně sv. Vojtěcha.A
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3. Staročeský překlad Bible - Klaretova družina. Emauzský klášter. Hus.A
4. Spory o češtinu v 16. století I - Humanismus. Evropský kontext (Lorenzo Valla, spor o Johanna Reuchlina).A
5. Spory o češtinu v 16. století II - Konfesní pojetí gramatik. A
6. Spory o češtinu v 16. století III - Tzv. náměšťská gramatika.A
7. Spory o češtinu v 16. století IV - Blahoslavova Gramatika česká.A
8. Barokní čeština I - Štejerův Žáček. A
9. Barokní čeština II - Brusiči. Zemské jazykové vlastenectví. Obrany.A
10. Nová čeština I - Jotisté a ypsilonisté. Dobrovský, Jungmann.A
11. Nová čeština II - Puristé. Naše řeč. Dobrý autor. A
12. Teze předložené prvému sjezdu slovanských filologů v Praze (1929). PLK. Spory a diskuze od 60. let 20. století do současnosti. Jazykové zákonodárství v kontextu
zemí střední Evropy.A
13. Zhodnocení semináře a plnění seminárních úkolů.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Znalost polemik o spisovné češtině na pozadí historického a kulturního vývojeA
Znalost pozadí vytváření spisovné normy současné češtinyA
Znalost vývoje českého mluvnictví
Schopnost pracovat z dobovými gramatografickými texty a interpretovat je
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (EDS.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2017.
• KOMÁREK, M. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012.
• KOUPIL, O. Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha: Karolinum, 2015.
• MARVAN, J. Jazyk. Jeho český příběh - prvních tisíc let (800-1800). Praha: Karolinum, 2015.
• PLESKALOVÁ, J. - KRČMOVÁ, M. - VEČERKA, R. - KARLÍK, P. (EDS.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007.
• ŠLOSAR, D. - VEČERKA, R. A KOL. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno: Host, 2009.
Rozšiřující literatura:
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• CVRČEK, V. Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum, 2006.
• DITTMANN, R. - ULIČNÝ, O. (EDS.). Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc: UP, 2013.
• TOMAN, J. Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek 1926-1948. Praha: Karolinum, 2011.
Doporučená literatura:

• ČEJKA, M. - ŠLOSAR, D. - NECHUTOVÁ, J. (EDS.). Gramatika česká Jana Blahoslava. Brno: MU, 1991.
• DOBROVSKÝ, J. Dějiny české řeči a literatury. Praha: Československý spisovatel, 1951.
• HAVRÁNEK, B. Vývoj spisovného jazyka českého. Československá jazykověda 3/II. Praha: Sfinx, 1936.
• KOUPIL, O. (EDS.). Jezuité Drachovius a Steyer. Gramatiky češtiny. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2012.
• KYAS, V. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1997.
• Studie v časopisech Naše řeč, Slovo a slovesnost a Listy filologické.
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KRO / 3UVTS - 2018 : Vývojové tendence současné francouzštiny

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vývojové tendence současné francouzštiny
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je ukončen písemným testem ve francouzském jazyce, při kterém student prokáže, že si osvojil poznatky získané na přednáškách a seminářích, vypracovaním
seminární práce v rozsahu 5 normovaných stran a studiem zadané literatury.
Garant předmětu doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem přednášek a seminářů je uvést studenty do problematiky vývojových tendencí současné francouzštiny. Tyto tendence budou představeny dle jednotlivých úrovní
jazyka. Pozornost bude rovněž věnována roli mluvčích při jednotlivých inovacích. Zmíněny budou také různé posuny a alternace mezi jednotlivými subkódy jazyka.

Obsah:
1. Le parlé et l'écrit. De quelques opérations cognitives différentes.A
2. Les discriminations propres a l'oral et a l'écrit : analyses de quelques turbulences.A
3. Les fautes du parlé qui n'en sont plus (fautes ´typantes´, âge des fautes).A
4. Les comportements des locuteurs : les inachevements, les auto-corrections, les effets des interlocuteurs.A
5. La morphologie : avec et sans orthographe.A
6. Les perturbations morphologiques. Différentes répartitions des marques.A
7. Les exemples des orientations récentes : le futur, le passif, les subordinations, les adjectifs et participes détachés, les nominalisations.A
8. La syntaxe, modes de production et cohérence.A
9. Les dispositifs syntaxiques (les constructions clivées, la tournure pseudo-clivée, les structures corrélatives).A
10. Le domaine limite de la syntaxe : les paroles rapportées.A
11. Le domaine de la prosodie.A
12. Les sous-codes : prestiges, connivences, parodies.A
13. La révision.A
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumné

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický test

Výsledky učení:
Student získává znalosti o vývojových tendencích francouzštiny od 50. let 20. století. Kriticky pracuje s autentickými materiály a je schopen identifikovat a interpretovat
nové jevy ve vývoji jednotlivých jazykových rodin.
Student se orientuje ve vývojových tendencích současné francouzštiny. Dokáže interpretovat a také užívat různé subkódy současné francouzštiny.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ANIS, J. Parlez-vous texto ?. Le cherche midi éditeur, 2001.
• BILLIER, J., POBILLARD, D. Cahiers du francais contemporain 8. ENS Éditions, 2003.
• BLANCHE-BENVENISTE, C. Approches de la langue parlée en français. Paris, 2000.
• BLANCHE-BENVENISTE, C. Le français : Usages de la langue parlée. Paris : PEETERS - LEUVEN, 2010.
• PICOCHE, J. Précis de lexicologie française. Paris, 1992.
• SABLAYROLLES, J.-F. Néologie et terminologie dans les dictionnaires. Paris : Honoré Champion éditeur, 2008.
Rozšiřující literatura:

• BACRY, P. Les figures de styles. Paris, 2000.
• DUBOIS, J., DUBOIS-CHARTIER, F. La dérivation suffixale en français. Paris, 1999.
• FOURATIER, CH. La sémantique. Paris, 2000.
• GADET, F. Le français populaire. Paris, 1992.
• GOUDAILLIER, J.-P. Comment tu tchatches ?. Paris, 1998.
• LEHMANN, A., MARTIN-BERTHET, F. Introduction a la lexicologie. Paris, 2000.
• MARTIN, R. Pour une logique du sens. Paris, 1992.
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Název studijního předmětu Alternat. a autor. koncepce vzdělávání
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- IIB23 Poster: student v rámci skupiny se podílí na vytvoření posteru dle zadání vyučujícího a následujících kritérií:A
PosterA
Úroveň AA
Poster je celkově obsahově a graficky precizně zpracován. Obsahuje všechny důležité informace k tématu, které jsou zpracovány přehledně a podle účelu posteru.
Množství informací je přiměřené vhledem k tématu, formátu posteru, grafickému zpracování a způsobu jeho prezentace. Informace a grafika se doplňují, působí zcela
vyváženě. Celkové zpracování je velmi kreativní, jednoznačně originální. Je zcela patrný autorův záměr a cíle posteru.A
Úroveň BA
Poster je celkově obsahově a graficky velmi dobře zpracován. Krom všech důležitých informací obsahuje příliš vedlejších detailů, které nejsou zásadní. Informace a
grafika působí vyváženě. Celkové zpracování je kreativní, zcela originální. Autorův záměr a cíle posteru jsou naprosto zřejmé.A
Úroveň CA
Celkové obsahové a grafické zpracování lze hodnotit dobře. Několik málo klíčových informací absentuje aA
pozorovatel má z tohoto důvodu složitější orientaci v tématu. Některá slova a grafické prvky se "bijí" nebo zdvojují, ale v míře, která neohrožuje celkovou grafickou a
informační vyváženost. Kreativita i originalita zpracování je patrná. Autorův záměr a cíle jsou zřejméA
Úroveň DA
Celkové obsahové a grafické zpracování je uspokojivé, nicméně pozorovatele nezaujme. Chybí několik klíčových informací, které způsobují, že pozorovatel není schopen
se v tématu bez velkých problémů sám zorientovat. Poster obsahuje větší množství slov a grafických prvků, které se "bijí" nebo zbytečně zdvojují. Kreativita ve
zpracování není příliš patrná, nicméně zpracování působí originálně. Autorův záměr a cíle jsou zřejmé.A
Úroveň EA
Celkové obsahové a grafické zpracování je akceptovatelné, nicméně je neúhledné. Chybí mnoho důležitýchA
informací, které se ztrácejí. Poster představuje nedůležité detaily. Pozorovatel se není schopen v tématu zorientovat bez dalšího vysvětlení. Je patrná nevyváženost mezi
grafickou a obsahovou části, které způsobují chaotický dojem. Kreativita není a originalita nejsou patrné. Poster je působí dojmem "pouze nutného splnění požadavků".
Autorův záměr není zřejmý, cíle ano.A
A
- IIB24 Reflektivní deník: student vytvoří reflektivní deník k tématům předmětu dle zadání vyučujícíhoA
- IC6 Ústní zkouška: hodnocení dle opatření rektoraA
Garant předmětu PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 80% přednášející, 80% seminářící
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Vyučující
Přednášející : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (20%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (80%)
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (20%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (80%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Tento předmět rozvíjí problematiku alternativních koncepcí výchovně-vzdělávacího procesu. Student je seznamován s jednotlivými autory a směry těchto alternativ.
Důležitou částí je kritická analýza studenta směrem k těmto koncepcím a reflektivní nahlížení na možnosti přenosu některých prvků do vlastní praxe studenta.

Obsah:
1. Role a funkce alternativních a autorských koncepcí vzdělávání v systému školství a v edukaciA
2. Způsoby kritické analýzy alternativních a autorských koncepcíA
3. Znaky a principy základních alternativních koncepcí (shrnutí, opakování)A
4. Svobodná škola A.S. NeillaA
5. Paulo Freire a jeho pedagogické koncepceA
6. Ivan Illich a koncepce odškodnění společnostiA
7. Kurikulum Basila BernsteinaA
8. Antipedagogické myšlení a antipedagogické přístupyA
9. Hubertus von Schoenebeck a jeho myšlenkový proud současnostiA
10.Současné teoreticky neukotvené pedagogické přístupy v edukaciA

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladu

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB23 - PosterA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- funkcí a rolí alternativních a autorských koncepcí,A
- jednotlivých autorských koncepcí dle témat předmětu,A
- antipedagogických směrů,A
- základní problémů sociologie výchovy.A
- kritické analýzy alternativních a autorských koncepcí,A
- pojmenovat kladné, záporné stránky a hrozby v oblasti edukace těchto směrů,A
- vyhodnotit, které dílčí části těchto koncepcí jsou vhodnou inspirací pro jeho praxi,A
- pojmenovat a vyhodnotit společenské souvislosti a lokální podmínky alternativních a autorských koncepcí při jejich původní realizaci.A
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• NEIL, A. S. Summerhill: A radical Approach to Education. London, 1973.
• PROKOP, J. ?Illich, I. Odškolnění společnosti? (překlad). Praha: Slon, 2001.
• PROKOP, J. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1008-6.
• RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: M. Zeman, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
• SCHOENEBECK, HUBERTUS VON. A pro děti svítá--: --podpora místo manipulace--. Přeložil Jana KAZÍKOVÁ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. ISBN

80-7194-889-6.
Doporučená literatura:

• BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
• DURKHEIM, E. Moral Education. New York, 1961.
• FREIRE, P. Pedagogy of the Oppressed. Penguin Books, 1972.
• HOLT, J. Proč děti neprospívají. Praha: Strom, 1994.
• MILLEROVÁ, A. Dětství je drama ? hledání cesty k pravému já. Praha: Nakladatelství lidových novin, 1995.
• SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha : SPN, 1992.
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CJP / 1AJ2N - 2018 : Anglický akademický jazyk 2N

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Anglický akademický jazyk 2N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Didaktický test: vědomostní test na základě doporučené literatury, minimálně 60% úspěšnost v testu. A
Aktivita ve výuce: aktivní účast, docházka 80%. A
Analýza odborného textu: student prokáže znalost odborné slovní zásoby ze svého oboru a schopnost interpretace odborného textu. A
Ústní zkouška: student prokáže jazykovou úroveň B2 dle SERRJ a schopnost napsat abstrakt své diplomové práce. A
Studenti jsou hodnoceni podle stupnice: A
91 - 100 A (1) A
81 - 90 B (1,5) A
71 - 80 C (2) A
61 - 70 D (2,5) A
51 - 60 E (3) A
0 - 50 F (4)
Garant předmětu Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 40% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D. (40%), Mgr. Slavomíra Klimszová (30%), Mgr. Michaela Trnová (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílová (výstupní) úroveň předmětu odpovídá stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je nejen neustálé prohlubování
znalostí jazykových prostředků a slovní zásoby tak, aby studenti spontánně, gramaticky správně a plynule komunikovali v obecných i méně běžných situacích, a to
ústní i písemnou formou, ale také příprava studentů na studium odborných předmětů v cizím jazyce. Pozornost tedy bude věnována také komunikaci v akademickém
prostředí, četbě jednodušších odborných textů a formálnímu akademickému jazyku. Předmět rovněž prohlubuje znalosti studentů týkající se evropských zemí, anglicky
mluvících zemí v Evropě a ve světě a upevňuje tak vědomí existence rozličných kultur a společností.

Obsah:
1. IntroductionA
2. FinancesA
3. Job interviewA
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4. Phrasal verbsA
5. Verb patternsA
6. have sth doneA
7. Health and wellbeingA
8. Passive voice, functions of the passive, other impersonal constructions.A
9. Coherence and cohesion, cohesive devicesA
10. Abstract of diploma thesis, ConferencesA
11. Citations, means and functions of citationsA
12. PresentationsA
13. Final TestA

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB22 - Abstrakt (resumé)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- gramatických jevů (frázová slovesa, verb patterns, have sth done, trpný rod)A
- slovní zásoby v rámci osvojovaných tematických okruhůA
- odborné slovní zásoby týkající se oboru, který studujeA
- výstavby textu, prostředků textové koheze.
Student dokážeA
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám slyšeného textu na obecné i méně běžné téma, ve vyslechnutém textu vyhledat konkrétní informaceA
- porozumět obsahu a hlavním bodům odborné prezentace ze svého oboruA
- v mluveném projevu na odpovídající jazykové úrovni identifikovat jednotlivé mluvčí, jejich postoje a názoryA
- porozumět rodilým mluvčím i mluvčím, jejichž rodným jazykem není angličtina, pokud hovoří srozumitelněA
- spontánně a plynule reprodukovat čtený či slyšený textA
- v multikulturním prostředí vyjádřit svůj názor, obhájit své myšlenky a stanoviska, přičemž používá vhodnou slovní zásobuA
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- plynule a gramaticky správně představit odborný článek ze svého oboru a reprodukovat jeho obsahA
- plynule a gramaticky správně představit téma své diplomové práceA
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám článku na obecné i méně běžné téma, v článku vyhledat konkrétní informaceA
- odvodit význam neznámých slov z kontextu nebo na základě znalosti tvoření slovA
- porozumět odbornému textu ze svého oboruA
- pracovat s výkladovým a odborným slovníkemA
- využívat odborné časopisy, periodikaA
- vytvořit koherentní text týkající se osvojovaných témat a správně použít prostředky textové kohezeA
- napsat abstrakt své diplomové práce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MCCARTHY, M., O'DELL, F. English vocabulary in use: upper-intermediate : vocabulary reference and practice : with answers. Third edition. Cambridge:
Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-60094-2.

• OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BOYLE, M. English File Intermediate Plus Third Edition: Student's Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN
9780194558099.

• OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BOYLE, M. English File Intermediate Plus Third Edition: Workbook with key. Oxford: Oxford University Press, 2014.
ISBN 9780194558112.

• SWAN, M. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780194202435.
• Oxford learner's dictionary of academic English. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780194333504.
Doporučená literatura:

• DE CHANZAL, E., MCCARTER, S. Oxford EAP Upper-Intermediate/B2. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN
978-0-19-400178-6.

• GAIRNS, R., REDMAN, S. Idioms and phrasal verbs: intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 9780194620123.
• GAIRNS, R., REDMAN, S. Oxford word skills: Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780194620079.
• HEWINGS, M. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers and CD-ROM. 3rd ed. Cambridge:

Cambridge Universiy Press, 2013. ISBN 978-1-107-69989-2.
• MCCARTHY, M., O'DELL, F. English vocabulary in use: advanced : vocabulary reference and practice : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge

University Press, 2013. ISBN 978-1-107-63776-4.
• MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge

University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
• SWAN, M., WALTER, C. Oxford English grammar course: intermediate : a grammar practice book for intermediate and upper-intermediate students of English :

with answers. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 9780194420822.
• Oxford advanced learner's dictionary of current English. Ninth edition. New York: Oxford University Press, 2015. ISBN 9780194798792.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba - materiálová tvorba
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Milan Cieslar, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je poskytnout studentům příležitost získat teoretické i praktické znalosti o povaze materiálů, které se běžně používají ve výtvarné tvorbě, a dovednost
samostatně jich využívat při vyučování výtvarného oboru. Praktickým výstupem je vytvoření souboru prací vzniklých v různých výtvarných materiálech.

Obsah:
Během kurzu se studenti seznámí s materiály, které se používají ve výtvarné výchově a ve výtvarném umění především v prostorové tvorbě. Cílem kurzu je rozvíjení
výtvarné zkušenosti, znalostí a dovedností studentů prostřednictvím práce s materiálem; studenti jsou vedeni k odpovědnému samostatnému rozhodování.A
A
1. Výběr materiálu pro klauzurní práci. Samostatné rozhodování.A
2.- 3. Praktická činnost - práce s papírem. A
4.- 5. Praktická činnost - práce s plasty.A
6.- 7. Praktická činnost - práce s přírodninami.A
8.- 9. Praktická činnost - práce v plenéru.A
9.- 10. Praktická činnost - práce s drátem. A
11.- 13. Významní představitelé soudobé české sochařské scény.A
A
Studijní pomůcky:A
Papír, nůžky, lepící páska, různé druhy plastů, řezák, lepidlo, přírodní materiály.A
A
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Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC18 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- materiální podmíněnosti výtvarné tvorby a jejích souvislostí;A
- povahy materiálů používaných ve výtvarné výchově;A
- tvorby vybraných předních českých sochařů a jejich přístupu k materiálům.A
- samostatně tvůrčím způsobem pracovat s různými materiály v prostorové tvorbě;A
- vhodně volit materiál pro různá témata;A
- vhodně kombinovat výtvarné materiály, experimentovat s nimi;A
- samostatně reflektovat znalosti i prožitky získané při teoretických i praktických výtvarných činnostech kursu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MALICH, KAREL. Dráty. Praha: AVU, 2005. ISBN 8023951599.
• OLIČ, JIŘÍ (ED.). Čestmír Suška. Praha: Gallery, 2012. ISBN 9788087405116.
• PTÁČEK, L. A KOL. Nauka o materiálu I. Brno: Cern, 2003. ISBN 80-7204-283-1.
• PTÁČEK, L. A KOL. Nauka o materiálu II. Brno: Cern, 2002. ISBN 80-7204-248-3.
• SLOUKA, JIŘÍ. Kámen ? Od horniny k soše. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024712581.
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Rozšiřující literatura:

• CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2002.
• KOMÁREK, STANISLAV. Příroda a kultura ? Svět jevů a svět interpretací. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1582-2.
• MOSZYNSKA, ANNA. Sculpture now. New York, New York: Thames & Hudson, 2012. ISBN 9780500204177.
• SCHAMA, SIMON. Krajina a paměť. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.
• SRP, KAREL. Karel Malich. Praha: Zdeněk Sklenář, 2013. ISBN 978-80-87430-22-4.
Doporučená literatura:

• FIELL, PETER. Design pro 21. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 978-80-7209-619-0.
• FIELLOVI, P. A CH. Design 20. století. Bratislava: Slovart : Taschen, 2006. ISBN 978-80-7209-560-5.
• GOLDSWORTHY, ANDY. Enclosure. London: Thames & Hudson, 2007. ISBN 9780500093368.
• GOLDSWORTHY, ANDY. Passage. London: Thames & Hudson, 2004. ISBN 9780500511916.
• VITVAR, JAN H. David Černý ? Fifty licks. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-792-6.
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KIP / 7BESI - 2018 : Bezpečnost informačních systémů

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Bezpečnost informačních systémů
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování samostatných úkolů v rámci praktických cvičení. Úkoly jsou bodovány. Součet bodů tvoří body pro udělení zápočtu.A
Hodnocení zápočtu v souladu s platným studijním a zkušebním řádem.
Garant předmětu RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 50% cvičící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (100%)
Cvičící : RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (50%), RNDr. Matej Zuzčák (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Seznámení s principy zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury a zdrojů v prostředí počítačových sítí s důrazem na praktické dovednosti.

Obsah:
1.Analýza hrozeb, typy útoků, ocenění rizikA
2.Úvod do aplikace kryptografie v moderních kryptosystémechA
3.Zabezpečení síťové infrastrukturyA
4.ACL - přístupové seznamyA
5.Autentizace, autorizace a účtováníA
6.Firewally a jejich aplikaceA
7.Systémy IDS a IPSA
8.Zabezpečení lokálních počítačových sítíA
9.Zabezpečení bezdrátových sítíA
10.Monitorování provozu v sítíchA
11.Certifikáty a jejich aplikace v zabezpečení komunikace v sítích. Certifikační autority. Digitální podpis.A
12.Legislativní aspekty bezpečnosti v počítačovém prostředíA
13.ISO normy týkající se bezpečnosti ITA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C4 - Instruktáž

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
Porozumění základním principům a mechanismům ochrany dat a digitálních aktiv v počítačových sítích.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• SOCHOR T. Bezpečnost v síťovém prostředí. Ostravská univerzita: 2014
Doporučená literatura:

• JIE WANG:. Computer Network Security: Theory and Practice. Springer, 2006. ISBN 3540796975.
• JOSEPH MIGGA KIZZA. Guide to Computer Network Security (Computer Communications and Networks). Springer, 2008. ISBN 184800916X.
• RAYMOND PANKO. Corporate Computer and Network Security (2nd Edition). Prentice Hall, 2009. ISBN 0131854755.
• YUSUF BHAIJI. Network Security Technologies and Solutions (CCIE Professional Development Series). Cisco Press, 2008. ISBN 1-58705-246-6.
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KCH / 7DAC1 - 2018 : Didaktické aspekty výuky chemie 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktické aspekty výuky chemie 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní činnost studenta při výuce, průběžné plnění zadaných úkolů - příprava ŠVP, materiálního zabezpečení laboratoře a organizačního zabezpečení exkurze. K
získání zápočtu musí být zadané úkoly hodnoceny v rozmezí A-E.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět přibližuje konkrétní problémy začínajících učitelů v praxi a jejich možná východika řešení. Nedílnou součástí výuky je i beseda se začínajícím/zkušeným
učitelem chemie, případně dalšími osobami z praxe. A
A

Obsah:
Pedagogická praxe, hospitaceA
RVP, ŠVP, týdenní, celoroční plánA
Dokumentace školy (třídní kniha, třídní výkaz, kniha úrazů)A
Bezpečnost a ochrana zdraví, školní řád, vnitřní řádA
Bezpečnost žáků v chemické laboratoři (hodinách chemie), první pomoc, práce s chemikáliemi, laboratorní řádA
Výuka chemie (příprava na výuku, školní a mimoškolní činnost učitele, předmětová komise, exkurze)A
Chemická laboratoř (učební pomůcky)A
Exkurze, výletyA
Soutěže, projekty, kroužky A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
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- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiA
Rozvíjení dovednosti řešit situace z pedagogické praxeA
Schopnost sestavit schéma vyučovací hodinyA
Orientace ve výběru konkrétního didaktického prostředkuA
Interpretace aktuálních problémů výukyA
Kompetence - komunikativní, studijní, k učení, k řešení problémůA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MÜLLER, L. Příručka pro začínající učitele chemie
• ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno, 1995.
Rozšiřující literatura:

• KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2001.
Doporučená literatura:

• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
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KCH / 7DAC2 - 2018 : Didaktické aspekty výuky chemie 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktické aspekty výuky chemie 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student předloží produkty didaktické činnosti, jejich popis a diagnostiku (dotazníky, testy, myšlenkové mapy, badatelskou úlohu). K získání zápočtu musí být zadané
úkoly hodnoceny v rozmezí A-E.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
V rámci předmětu jsou rozebírány konkrétní zkušenosti a výsledky učební činnosti z absolvované souvislé pedagogické praxe. Pomocí případových studií spolu s
vyučujícím nacházejí studenti řešení konkrétních problémových situací. A
A
A

Obsah:
Reflexe a sebereflexeA
Příprava didaktické pomůckyA
Praktické ověření a vyhodnocení učebních činností ze souvislé praxeA
Myšlenková mapaA
Badatelská úlohaA
TestA
DotazníkA
A
A
A
A
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Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiA
Rozvíjení dovednosti řešit situační metody z pedagogické praxeA
Schopnost sestavit schéma vyučovací hodinyA
Osvojit si základy moderních vyučovacích metodA
Orientace ve výběru konkrétního didaktického prostředkuA
Interpretace aktuálních problémů výukyA
Kompetence - komunikativní, studijní, k učení, A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno, 1995.
Rozšiřující literatura:

• KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2001.
Doporučená literatura:

• MÜLLER, LUKÁŠ A KOL. Příručka pro začínajícího učitele. Šumperk, 2009.
• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
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KTV / 7TDAT - 2018 : Didaktika atletiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika atletiky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných v průběhu semestru z ukázky techniky
jednotlivých atletických disciplín, testu teoretických znalostí, docházky (100-51 bodů (E) "započteno"; 50-0 bodů (F) "nesplnil/a"). A
Pro úspěšné zvládnutí předmětu je nutná min 80% aktivní účast na cvičeníA
A
Do bodového hodnocení spadá:A
-závěrečný test teoretických znalostí (max 30bodů)- Test v Moodle -60% úspěšnost testuA
-vypracování přípravy na hodinu a samotné vedení hodiny-didaktický výstup (max 10 bodů)A
- aktivní účast na výuce 100% (10 bodů)A
- Hodnocení techniky atletických disciplín. 50bodů max (viz níže)A
Skok daleký:10 bodůA
Rozběh: Stupňovaný skipinkový -1bA
Odraz: A
před těžištěm-1bA
z celého chodidla s co nejméně pokrčenou odrazovou DK -2b A
nasazení švihové DK-1bA
souhra HK -1bA
Let: skrčný zpusob-2bA
Závěsný způsob -2bA
Skok vysoký: 10 bodů, min výška ženy 115cmA
muži 135cmA
Rozběh: stupňovaný běh zakřivený do oblouku, skokanský způsob běhu s vysokým zvedáním kolen na pružných kotnících v posledních krocích příprava na odraz
odklonem těla nazad a od laťky-1bA
Odraz: A
aktivní dokročení odrazové DK (rázné nasazení do odrazu s předpětím) - odraz přec celé chodidlo (patu) 1bA
švihová práce HK - 1bA
nasazení a správná práce švihové DK-3bA
Let: přechod laťky technikou flop ramena, trup, pánev, stehna tvoří plynulý oblouk 3 bA
Dopad: dopad na horní polovinu zad, tak aby po dokončení kotoulu se výškař díval do směru, ze kterého vyběhl -1bA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Hod: 10 bodůA
Rozběh: A
držení kriketového míčku- 1bA
přenesení kriket. míčku horním obloukem do nápřahu- nabalení- 2bA
přeskok s předběhnutím dolních končetin a zaujmout vhodného odhodového postavení- oštěpařský luk-3bA
Odhod: A
Po celou dobu odhodu extenze opačné nohy než je odhodová paže, postupné zapojení segmentů těla (dolní končetiny, pánev, paže) - 4 bodyA
Vrh: 10 bodůA
Držení koule- správná výchozí pozice, váha na odrazové DK-2bA
Sun- odskok s dopadem současně na obě DK -3bA
Vrh- správné zapojení segmentů těla ( DK, pánev, trup, paže), správná práce opačné HK než je odhodová -5bA
Překážkový běh (přeběh 3 překážek)- hodnocení přechodu překážky: 10bodůA
Odraz na překážku směřuje dopředu (ne nahoru)-1bA
Správná práce švihové DK (ostré koleno, špička přitažena k bérci, při natažení bez bočního vychýlení bérce, aktivní zašlápnutí za překážkou) -4bA
Správná práce přetahové DK (aktivní přetažení v poloze skrčení únožmo, koleno o něco výš než pata, podržení kolena do dalšího běžeckého kroku-3bA
Správná práce paží nad překážkou-1bA
Zvládnutí mezery v tříkrokovém běžeckém rytmu ( ženy- mezery a výška př. pro mladší žactvo, muži mezery a výška pro starší žactvo)- 1bA
Garant předmětu doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 10% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Marie Valová, Ph.D. (90%), doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. (10%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na obsah učiva bc. studijního programu a rozšiřuje jej o další teoretické poznatky a dovednosti.

Obsah:
1. Úvod, metodika nácviku poh. doved. technika šlapavého a švihového způsobu běhu, starty, štafetová předávkaA
2. Metodika nácviku poh. doved. překážkový běhA
3. Metodika nácviku poh. doved. skok daleký, skok vysokýA
4. Metodika nácviku poh. doved. hody (hod míčkem, hod oštěpem), vrhA
5. Rozbor videozáznamu dětské techniky (běhy, skoky, hody, vrh)A
6. Didaktické výstupy studentů. (překážkový běh)A
7. Didaktické výstupy studentů. (skok daleký- nácvik skrčné techniky)A
8. Didaktické výstupy studentů. (skok vysoký- nácvik techniky flopA
9. Didaktické výstupy studentů. (hod míčkem- nácvik techniky)A
10. Didaktické výstupy studentů. (vrh koulí- nácvik sunu)A
11. Organizace soutěží v atletice na ZŠ. Ukázka Kid´s Athletic IAAF.A
12. Diagnostika zvládnutí technika atletických disciplín - hod kr. míčkem, vrh koulí, přek. běhA
13. Diagnostika zvládnutí technika atletických disciplín - skok daleký, skok vysoký.A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Vyučovací metody:
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovních

Hodnotící metody:
- IB4 - Test/zkouška pohybových dovednostíA
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Umí vysvětlit problematiku motorického učení didaktických postupů ve vztahu k procesu osvojování si atletických dovedností. Umí aplikovat didaktické postupy rozvoje
pohybových schopností a dovedností v atletice na různé věkové kategorie. Umí samostatně pracovat s dětmi a mládeží v souladu harmonické kultivace pohybového
rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity.
Student si osvojuje didaktické postupy a metody s ohledem na techniku atletických disciplín v rozsahu ZŠ a SŠ. Ovládá pohybové dovednosti v rámci základních
atletických disciplín. Naučené dovednosti student umí prakticky demonstrovat ve školních i sportovních podmínkách u zdravé populace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• JEŘÁBEK, P. Atletická příprava děti a dorost. Praha: GRADA, 2008.
• KAPLAN, A. & VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
• TVRZNÍK, A. & GERYCH, D. Velká kniha běhání. Praha: GRADA, 2014.
• VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. & METELKOVÁ, T. Atletika. Praha: Svoboda, 1998.
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KTV / 7TDGY - 2018 : Didaktika gymnastiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika gymnastiky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Celkové hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity a je tvořeno součtem bodů získaných z teoretického testu, přípravy a vedení rušné a
průpravné části a docházky (100-51 bodů (E) "započteno"; 50-0 bodů (F) "nesplnil/a"). A
Požadavky na studentaA
1. Aktivní účast na cvičeních (maximálně 2 absence povoleny) A
2. Vypracování semestrální práce - 25 bodůA
3. Úspěšné splnění závěrečného testu (75 %) - 25 bodůA
Dalších 50 bodů získá student za splnění obou výše uvedených zápočtových požadavků v jednom semestru. A
Garant předmětu Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Roman Farana, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností didaktické činnosti ve vyučovacích jednotkách gymnastiky na základních a středních
školách.

Obsah:
CvičeníA
1. Úvodní hodinaA
2. Vedení úvodní, rušné a průpravné části vyučovací jednotkyA
3. Motoricko - funkční příprava I.A
4. Motoricko - funkční příprava II.A
5. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (akrobacie) I.A
6. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (akrobacie) II.A
7. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (hrazda)A
8. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (kladina)A
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9. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (přeskok)A
10. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (kruhy)A
11. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (bradla)A
12. Metodika nácviku základních cvičebních tvarů (trampolína)A
13. Gymnastika hrou (gymnastické hry a překážkové dráhy)A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovních

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu mají studenti teoretické a praktické osvojení metodických postupů nácviku cvičebních tvarů akrobacie a cvičení na jednotlivých nářadích, znají
pravidla dopomoci a záchrany, umí terminologii cvičení na jednotlivých nářadích. Dokáží aplikovat organizační formy vedení cvičební jednotky a umí demonstrovat
dovedností potřebné pro pedagogickou praxi na ZŠ a SŠ.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FARANA, R. Základní gymnastika. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-985-8.
• MITCHELL, D., LOPEZ, R., DAVIS, B. Teaching Fundamental Gymnastics Skills. . Human Kinetics, 2002. ISBN 0-736-00124-7.
• ZÍTKO, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2005. ISBN 80-902509-7-.
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KTV / 7SDLY - 2018 : Didaktika lyžování

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika lyžování
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 7c + 0s DNU/SEM kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Výcvikový kurz
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (maximální počet bodů je 100, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 51 bodů).A
A
- Účast na metodické části výuky - 20 b.A
- Didaktické výstupy - 20 b.A
- Teoretický test - 20 b.A
- Příprava a realizace odpočinkového půldne pro žáky ZŠ - 20 b.A
- Příprava a realizace závodů pro žáky ZŠ - 20 b.A
A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je připravit studenta na práci s žáky v rámci lyžařských výcvikových zájezdů školní mládeže, na organizaci a vedení těchto kurzů.

Obsah:
Přednášky:A
1. Zásady bezpečnosti při vedení lyžařského výcviku a právní odpovědnost.A
2. Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu, předpisy MŠMT, zařazení v RVP.A
3. Didaktika sjezdového a běžeckého lyžování.A
4. Příprava, organizace a realizace turistické vyjížďky.A
5. Příprava, organizace a realizace lyžařských závodů.A
6. Základy biomechaniky lyžování.A
A
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Cvičení: A
1. Vstupní diagnostika (opakování lyžařských dovedností z 1. části postupu výuky základní etapy lyžování).A
2. Didaktické výstupy (vedení výcviku žáků ZŠ, SŠ).A
3. Průpravná cvičení pro zahájení a vedení oblouku.A
4. Využití pomůcek a lyžařského hřiště při výuce lyžování.A
5. Využití slalomových tyčí při výuce lyžování.A
6. Nácvik a zdokonalení lyžařských dovedností 2. části postupu výuky základní etapy lyžování.A
A
Didaktické výstupy:A
Nácvik všeobecné průpravyA
Nácvik přívratných obloukůA
Paralelní oblouk smýkaný - středníA
Carvingový oblouk - středníA
Oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickým pohybem pažíA
Navazování jednotlivých způsobů klasické technikyA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovníchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC12 - Výkon praxe v odborných zařízeních (školách, nemocnicích, odborných ústavech apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Student zná základy didaktiky a metodiky výuky lyžování dětí v podmínkách školních lyžařských kurzů, základní pravidla pro bezpečný pohyb s družstvem na
sjezdových a běžeckých tratích. Zná odbornou literaturu z oblasti výuky lyžování.
Umí vysvětlit problematiku motorického učení a didaktických postupů při výuce lyžařských dovedností.A
Student umí plánovat, organizovat a didakticky řídit výuku lyžování.A
Ovládá lyžařské dovednosti vyučované na lyžařských výcvikových zájezdech.A
Umí správně demonstrovat ukázky základních lyžařských dovedností.A
Umí diagnostikovat chybu lyžaře, vybrat a aplikovat vhodné průpravné cvičení pro její odstraněníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GNAD, T., & PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0995-9.
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• KUTÁČ, P. Lyžařský kurz v kostce. Olomouc: Hanex, 2009. ISBN 978-80-7409-026-4.
• TREML, J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0682-2.
Rozšiřující literatura:

• ČESKÁ CESTA. Lyžování, metodika výuky sjezdového lyžování. Špindlerův Mlýn: APUL, 2011.
• KEMMLER, J. Carving. České Budějovice: Koop., 2001. ISBN 80-7232-153-6.
• KUTÁČ, P., & NAVRÁTIKOVÁ, T. Lyžujeme na kraťasech (Metodika výuky a zásobník cvičení - nácvik carvingu). Olomouc: Hanex, 2005. ISBN 80-85783-45-2.
• MARŠÍK, J. Carving. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0594-X.
• REICHERT, J., & MUSIL, D. Lyžování od začátku k dokonalosti. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1724-1.
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KTV / 7SDPL - 2018 : Didaktika plavání

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika plavání
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (maximální počet bodů je 100, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 51 bodů).A
A
Účast na výuce:A
100 - 90 % - 100 bodůA
89 - 80 % - 90 bodůA
79 - 70 % - 60 bodůA
69 - 60 % - 40 bodůA
59 - 50 % - 30 bodů 49 - 0 % - 0 bodůA
A
Seminární práce na zadané téma (příprava vybrané vyučovací jednotky) - 10 bodů. Maximální počet seminárních prací - 3.A
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je studenty seznámit s didaktickými postupy výuky plavání od základních plaveckých dovedností, přes jednotlivé plavecké styly (kraul, znak, prsa,
motýlek) až po metody užitého plavání, jako je záchrana tonoucího, bez přístrojové potápění a podobně. Cílem je rovněž seznámit studenty s legislativními pravidly,
bezpečností a hygienou při výuce plavaní ve školách.

Obsah:
1.Seznámení s obsahem předmětu, specifikace zápočtových požadavků, diagnostické postupy a jejich aplikace.A
2.Základní plavecké dovednosti (splývání, plavecká poloha, nádechy a výdechy - plavecké dýchání) - didaktický postup výuky, specifické hry pro tyto cíle, diagnostika,
postupy nápravy chyb.A
3.Základní plavecké dovednosti (skoky, pády, orientace ve vodě) - didaktický postup výuky, specifické hry pro tyto cíle, diagnostika, postupy nápravy chyb.A
4.Základní plavecké dovednosti - zdokonalovací výuka (pocit vody, potápění) didaktický postup výuky, specifické hry pro tyto cíle, diagnostika, postupy nápravy chyb.A
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5.Plavecký způsob kraul - didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chyb - komplexní přístup.A
6.Plavecký způsob kraul - didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chyb - prvkové plavání analyticko - syntetický postup.A
7.Plavecký způsob znak - didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chyb, komplexní přístup i prvkové plavání včetně analyticko - syntetického postupu.A
8.Plavecký způsob prsa - analyticko syntetický didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chyb.A
9.Plavecký způsob motýlek - analyticko syntetický didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chyb.A
10.Startovní skoky, základní a kotoulové obrátky - didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chyb.A
11.Organizace a realizace plaveckých závodů, metody kondičního plavání.A
12.Užité plavání - základní prvky - didaktický postup výuky, diagnostika, postupy nápravy chybA
13.Záchrana tonoucího - postup výuky, postupy nápravy chyb.A

Vyučovací metody:
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovníchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student zná základní legislativní požadavky pro výuku plavání ve školním prostředí.A
Student zná pravidla bezpečnosti a hygieny při výuce plavání ve školním prostředí.A
Student zná didaktické postupy pro výuku plavání.A
Student umí prakticky demonstrovat základní plavecké dovednosti.A
Student umí prakticky demonstrovat jednotlivé plavecké styly.A
Student umí prakticky aplikovat didaktické postupy při výuce jednotlivých plaveckých stylů.A
Student umí prakticky demonstrovat a aplikovat základní prvky dopomoci a záchrany tonoucího.A
Student umí diagnostikovat chyby v plaveckých stylech a navrhnout cvičení k jejich nápravě.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BĚLKOVÁ, T. A KOL. Plavání - Zdokonalovací plavecká výuka. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0550-4.
• ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247- 9049.
• HOFER,Z. A KOL. Technika plaveckých způsobů. 1.vyd. Praha:Karolinum. 100 s., 2000. ISBN 80-246-0169.
Rozšiřující literatura:

• HOCH,M. Plavání.Teorie a didaktika.2.vyd. Praha:SPN.171s., 1987.
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KPD / 7DIDA - 2018 : Didaktika průřezových témat

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika průřezových témat
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na zapojování průřezových témat do výuky na středních školách. Přináší odpovědi na základní otázku "Jaké jsou možnosti implementace
průřezových témat ve škole?" a "Jak začlenit průřezová témata v mém oboru"?. Zvláštní důraz je kladen na propojení výchovy ke zdraví s průřezovými tématy. Předmět
připraví studenta na didaktickou práci s průřezovými tématy ve vlastním oboru, ukáže možnosti a cesty, jak k průřezovým tématům přistupovat. Cílem je, aby
student dokázal didakticky transformovat obsah průřezových témat do svého oboru. Nejprve studenti analyzují obsahy jednotlivých průřezových témat. Následně jsou
seznámeni s možnostmi realizace průřezových témat. V poslední části navrhují didaktickou transformaci obsahů průřezových témat a zpracovávají konkrétní vyučovací
jednotky, projekty a další aktivity, které mohou využít během své praxe na škole.

Obsah:
1. Vznik a geneze průřezových témat v českém kurikulu.A
2. Průřezová témata v RVP GV a dalších RVP SŠ a SOV.A
3. Funkce průřezových témat, cíle, se kterými byly do kurikula začleněny.A
4. Didaktický obsah průřezových témat.A
5. Možnosti realizace průřezových témat ve škole.A
6. Didaktická transformace průřezových témat ve výchově ke zdraví.A
7. Práce s cíli a s hodnocením při začlenění průřezových témat.A
8. Příprava vyučovací jednotky výchovy ke zdraví se začleněním průřezových témat.A
9. Projektové vyučování výchovy ke zdraví se začleněním průřezových témat.A
10.Osvědčené projekty současných škol, které naplňují cíle a obsahy průřezových témat.A
11.Strategie začlenění průřezových témat do školního vzdělávacího programu.A
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Vyučovací metody:
- Projekce (statická, dynamická)A
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- E6 - Projektová výukaA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Slovní hodnocení

Výsledky učení:
- v oblasti zpracování průřezových témat v kurikulárních dokumentech (RVP, vybrané ŠVP;A
- obsahů průřezových témat;A
- vysvětlí možnosti implementace průřezových témat napříč školou a ve vlastním oboru;A
- klasifikuje didaktické možnosti zpracování průřezových témat.A
- provede rozbor průřezových témat směrem k vlastním oborům a rozhodne o míře možnosti jejich začlenění;A
- definuje cíle pro realizaci průřezových témat ve svém oboru na konkrétním příkladu;A
- připraví výuku tématu svého oboru se začleněním průřezových témat;A
- naplánuje exkurzi/mimoškolní aktivitu s cílem naplnit vybrané výstupy průřezových témat;A
- připraví vyučovací jednotky, projekty a další aktivity, které mohou využít během své praxe na škole v souvislosti s průřezovými tématy.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČERVENKOVÁ, I. Výukové metody a organizace vyučování. Ostrava: PdF OU, 2013.
• DUBEC, M., HAUSENBLAS, O., ŠAFRÁNKOVÁ, K., VÁCLAVÍK, M., KOŠÁK, P., SOBOTKOVÁ , K. & KUBEŠOVÁ, M. Baví mě číst a hýbat světem [online]

[cit. 2013-04-08]. Praha, 2013. ISBN 80-87145-43-2.
• KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. (2. rozšířené a aktualizované vyd.). Praha: Grada, 2007.
• Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: NÚV, 2016.
Rozšiřující literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, M. Projektové vyučování v české škole. Praha: Karolinum, 2009.
• KOŠŤÁLOVÁ, H., MÍKOVÁ, Š., STANG, S. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. 1. vyd. 150 s. Praha: Portál, 2008. ISBN

978-80-7367-314-7.
• MAŇÁK, J., JANÍK, T. A ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole 127 s., Pedagogický výzkum v teorii a praxi, s. 12. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-807-3151-751.
• SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. 2. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.
• VÁCLAVÍK, M. Implementace průřezových témat do kurikula a výuky. Praha, 2015.
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Doporučená literatura:

• GINNIS,P. Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka = The teacher's toolkit : raise classroom achievement with strategies
for every learner. Ilustroval Les EVANS. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř. Praha:
EDUkační LABoratoř, 2017. ISBN 978-80-906082-6-9.

• KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
• SPILKOVÁ, V,. Jakou školu potřebujeme, 31 s. Praha: STROM, 1997. ISBN 80-901954-2-3.
• WHITCROFT, L. Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání: 1. díl ? Obecná charakteristika [online]. In: [cit. 2015-05-05]. 2010.
• WILIAM, D., LEAHY, S. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Druhé revidované vydání. Praha: ve spolupráci s

nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř. Praha: EDUkační LABoratoř, 2016. ISBN 978-80-906082-7-6.
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KTV / 7TDSH - 2018 : Didaktika sportovních her

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Didaktika sportovních her
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (maximální počet bodů je 100, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 51 bodů).A
A
Požadavky na studenta:A
1. Aktivní účast ve cvičení (docházka minimálně 80% z realizované výuky)A
2. 25 bodů Vypracování písemné přípravy na zadané témaA
3. 25 bodů Praktický didaktický výstupA
4. Při úspěšném splnění didaktického výstupu podloženého písemnou přípravou v jednom semestru získá student dalších 50 bodů.A
Garant předmětu doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 10% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Michal Sebera (90%), doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. (10%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými problémy výuky sportovních her v podmínkách školní praxe a rozšířit teoretické a praktické didaktické dovednosti,
získané v předcházejícím studijním programu, v komplexní systémový celek, který je předkládán v jednotlivých hrách jako model pro jejich praktickou činnost při výuce
tělesné výchovy na školách.

Obsah:
1. Manipulace s míčem, házení a chytání, kopání a zpracování míče, principy přihrávek, řízená hra, využití pomůcek.A
2. Principy hry, herních kombinací a herních systémů.A
3-13. Specifika výuky brankových a síťových sportovních her (basketbal, florbal, kopaná, házená, volejbal)A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
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- C4 - InstruktážA
- D2 - Nácvik a vytváření dovedností pohybových/sportovníchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IB4 - Test/zkouška pohybových dovednostíA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu student umí uplatnit teoretické didaktické znalosti při výuce sportovních her v rámci školní tělesné výchovy.
Po absolvování předmětu student umí uplatnit praktické didaktické dovednosti při výuce sportovních her v rámci školní tělesné výchovy. Umí aplikovat didaktické
postupy rozvoje pohybových schopností a dovedností na různé věkové kategorie.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HANÍK, Z. & LEHNERT, M. Volejbal 1. Praha: Český volejbalový svaz, 2004.
• PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: GRADA, 2004.
• TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená: herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. Praha: GRADA, 1999.
• VELENSKÝ, M. Házená: herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. 2002.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu eLearning
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Vytvořit eLearningový kurz v Moodle dle zvoleného tématu. Zápočet je udělen studentovi, který získal min. 51 bodů.
Garant předmětu Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Základní pojmy, výhody a nevýhody eLearningu, formy komunikace, prezentace učiva, hodnotící aktivity. Student se naučí vytvořit eLearningový kurz (struktura,
obsah, aktivizační prvky, úkoly, testy, atd.) včetně řízení výuky v prostředí eLearningu.

Obsah:
1. eLearning - základní pojmyA
2. kurzy, vzdělávací programyA
3. Výukové materiályA
4. Nástroje na tvorbu výukových materiálů pro eLearningA
5. Synchronní a asynchronní výukaA
6. Autor, tutor, examinátor, student eLearningového kurzuA
7. Řízení výukyA
8. Systémy pro řízení výukyA
9. Konkrétní systém - praktické příkladyA
10. Návrh eLearningového kurzuA
11. Tvorba eLearnigového kurzuA
12. Hodnocení eLearningového kurzuA

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
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- E6 - Projektová výukaA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC13 - Technické práceA
- IIA5 - PortfolioA
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
pochopení principů e-learninguA
znalost základních pojmů A
schopnost tvorby e-learningového kurzuA
uplatnění hodnocení e-learningového kurzu
Schopnost navrhnout a vytvořit eLearningový kurz.A
Schopnost učit s využitím eLearningového kurzu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ZDENKA TELNAROVÁ. eLearning, 2015
• ZDENKA TELNAROVÁ. Metodika vývoje eLearningového kurzu, 2016. 2016.
Rozšiřující literatura:

• KOLEKTIV AUTORŮ. e-Learning, INOFOR Lisboa, Portugal, 2002. ISBN 972-8619-38-3.
• KOLEKTIV AUTORŮ. Open and Distance Learning in Europe and Beyond Rethinking International Co-operation, University of Granada, Spain, 2002
Doporučená literatura:

• JIŘÍ ZOUNEK; LIBOR JUHAŇÁK. Kniha: E-learning - Učení (se) s digitálními technologiemi -- Kniha o online podporou! , 2016
• ZLÁMALOVÁ, H. Tutor distančního vzdělávání, Andragogé Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0283-1.
• ZLÁMALOVÁ, H. Úvod do distančního vzdělávání, Andragogé Olomouc, 2001. &, &. ISBN 80-244-0276-9.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Etologie
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet bude udělen, bude-li splněna následující podmínka:A
- úspěšné splnění písemné a/nebo ústní formy zápočtu
Garant předmětu RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Jan Pluháček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z oblasti etologie a metodami používanými při studiu chování zvířat. Chování je prezentováno jako jedna z
hlavních forem adaptace živých systémů na měnící se podmínky zevního a vnitřního prostředí a jako nástroj interakce organismu s vnějším světem. Přednášky jsou
koncipovány tak, aby studenti na konkrétních příkladech různých typů chování pochopili mechanismus a zákonitostí chování zvířat, zejména těch vzorů chování, jež
mají vrozený základ. Důraz bude kladen na druhově specifické chování živočichů, jeho adaptivnost a evoluci a porovnávání druhově i mezidruhově typických způsobů
reakcí při sledování jejich biologických funkcí.

Obsah:
1. Úvod, literatura, historie, metodika, základní typy chováníA
2. Fyziologie chování, nervové systémyA
3. Hormony, agrese a stresA
4. Učení a paměť, biorytmyA
5. Smysly, komunikace a orientaceA
6. Socialita, teritorialita, sociální hierarchieA
7. RozmnožováníA
8. Péče o potomstvoA
9. LateralitaA
10. Proximátní a ultimátní příčiny chováníA
11. Aplikovaná etologie
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student po úspěšném absolvování kurzu:A
- zná základní pojmy etologieA
- chápe principy chování živočichů na konkrétních příkladech
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ALCOCK J. Animal Behavior. An evolutionary approach. Sinauer Associates, Sunderland, MA, USA, 2013.
• BIČÍK,V., FRAŇKOVÁ, S. Srovnávací psychologie a základy etologie. Karolinum Praha., 1999.
• FRANCK, D. Etologie. Karolinum Praha, 1996.
• LORENZ, K. Základy etologie. Academia Praha, 1993.
• MARTIN, P., BATESON, P. Measuring Behavior: An Introductory Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
• VESELOVSKÝ, Z. Etologie (Biologie chování zvířat). Academia Praha, 2005.
Rozšiřující literatura:

• DRVOTA, S. Od zvířete k člověku. Panorama Praha, 1979.
Doporučená literatura:

• GAISLER, J. Zoologie obratlovců. Praha, 1983.
• HERÁŇ, I. Etologie. SPN Praha, 1982.
• LORENC K. Takzvané zlo. Praha: Academia, 2003.
• MORRIS, D. Lidský živočich. Knižní klub Balios, 1998.
• VESELOVSKÝ, Z. Chováme se jako zvířata. Panorama Praha, 1992.
• ZICHÁČEK, V. Zoologie. Učebnice pro gymnázia. Nakladatelství a vydavatelství FIN Olomouc, 1995.
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KPD / 7PEVA - 2018 : Evaluace ve školství

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Evaluace ve školství
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student vypracuje seminární práci, která má vyučujícím zadanou strukturu. Nezbytnou součástí práce je komparativní nebo empirický průzkum, interpretace jeho
výstupů a formulace podnětů pro praxi. Student vyhledá nebo vytvoří vhodný evaluační nástroj pro určitou oblast evaluace a tento uplatní v rámci průzkumu ve
vybrané škole. Prostuduje základní literaturu ke zkoušce.
Garant předmětu doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Přednášející : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (50%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen na formování diagnosticko-evaluační kompetence budoucích učitelů. Zajišťuje osvojení terminologie pedagogické evaluace a dovednosti vybrat, nebo
vytvořit a aplikovat v edukační praxi vhodné evaluační postupy a nástroje vhodné k zamýšlenému účelu. Přispívá k sebereflexi a sebehodnocení žáků i učitelů.

Obsah:
1. Pedagogická evaluace jako věda, její kategoriální systém, účel, aktéři evaluace, subsystémy evaluace (evaluace vzdělávacích potřeb, vzdělávacích programů, učebnic,
reálné výuky, edukačního prostředí, výsledků, efektivnosti škol, autoevaluace škol, pedagogického výzkumu).A
2. Evaluace jako proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Kritéria evaluace (správné metodické
provedení, pravidelnost, řízení podle předem stanovených kritérií, použitelnost pro rozhodování a další plánování. A
3. Funkce evaluace, nástroje evaluace, metody evaluace (pozorování, rozhovor, dotazník, analýza dokumentů, didaktické testy).A
4. Kvalita vzdělávání a výchovy jako předmět evaluace, modely kvality, faktory kvality, systémy zajišťování kvality, výstupy projektu Cesta ke kvalitě.A
5. Evaluace školy, vnitřní evaluace (tj. autoevaluace jako nepovinná aktivita školy), (cíle a provádění), vnější (externí) evaluace (cíle, instituce, provádění).A
6. Česká školní inspekce jako národní autorita pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity počátečního vzděláván (externí evaluace): právní zakotvení, hlavní úkoly
(a)získávání a analýza informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, sledování a hodnocení efektivnost vzdělávací soustavy, b)
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, c)
zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, d) výkon kontroly dodržování
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, e) výkon veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků), inspekční činnost
na školách, tematická šetření. A
7. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok, hodnotící škály, hodnotitelé, hodnotící protokoly.A
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8. Evaluace výsledků vzdělávání (národní plošné testování, výběrová šetření, mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, PIAAC).A
9. Evaluace učitelů a podmínek výkonu učitelských profesí (výzkumy TALIS, zprávy a statistiky OECD (Raporty Education at a Glance), profesní portfolio učitele.A
10.Produkty společností a firem napomáhají evaluaci a autoevaluaci (SCIO, SPKŠ, Kalibro aj.). A
11.Výsledky projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) a jejich uplatnění ve školství.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IIA2 - Zpráva / protokol z laborování a terénního cvičeníA
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)

Výsledky učení:
- teoretického základu pedagogické evaluace, tj. jejího předmětu, výzkumných metod, pojmů, konceptů, zdrojů a relevantních výzkumných dat,A
- právních, metodických a etických norem regulujících evaluační činnosti, A
- principů, etap a aktérů pedagogické evaluace a způsobů formulace (auto)evaluační zprávy. A
- vybrat, modifikovat nebo vytvořit nástroje (metody) pro evaluaci podmínek, procesů a výstupů z učení, A
- interpretovat evaluační data a formulovat evaluační závěry a vhodně je komunikovat,A
- akceptuje oblast pedagogické evaluace do svého pojetí základních činností učitele a bude usilovat o její účinné uplatňování při plánování, realizaci a vyhodnocování
veškerých vzdělávacích aktivit.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MALČÍK, M. HUDEC, T. Vlastní hodnocení školy. Ostrava: Společnost pro kvalitu školy, o.s., 2010.
• PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno : MU, 1996. ISBN 80-210-1333-8.
• SEBEROVÁ, A. Evaluace školy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7464-371-2.
• STRAKOVÁ, J. Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: UK PdF, 2016. ISBN 978-80-7290-884-4.
• VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do pedagogické evaluace a jejích metod: studijní texty pro distanční vzdělávání : projekt Školský management. 1. vyd. 75 s. Olomouc,

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2681-5.
Rozšiřující literatura:

• GÚBEROVÁ, M., KNEJZLÍKOVÁ, O. (EDS.). Sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference PEDAGOGICKÁ EVALUACE 2010. Ostrava: Ostravská
univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-912-4.
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• CHVÁL, M., PROCHÁZKOVÁ, I., STRAKOVÁ, J. Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce.
• MALACH, J., KNEJZLÍKOVÁ, O. (EDS.). Sborník příspěvků XI. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-651-5.
• MALACH, J., MATÝSKOVÁ, G. (EDS.). Sborník příspěvků XII. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-863-2.
• MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. (EDS.). Sborník příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2012. ISBN 978-80-7464-167-1.
Doporučená literatura:

• MALČÍK, M., HUDEC, T. Vlastní hodnocení školy - střední školy 2010 : metodická část, pracovní sešit se souborem ukazatelů. Ostrava: Společnost pro kvalitu školy,
o.s., 2010.

• MALČÍK, M., HUDEC, T. Vlastní hodnocení školy - základní školy 2010 : metodická část, pracovní sešit se souborem ukazatelů. Ostrava: Společnost pro kvalitu
školy, o.s., 2010.

• NEZVALOVÁ, D., KUNČAROVÁ, J. Vlastní hodnocení školy. Hlavní oblasti - soubor ukazatelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80- 7368-197-8.84.
• NEZVALOVÁ, D., KUNČAROVÁ, J. Vlastní hodnocení školy. In Klíč k vyhodnocení ukazatelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-245-1. 85.
• NEZVALOVÁ, D.; KUNČAROVÁ, J. Ověřování kvality školy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 80-7368-198-6. 83.
• RYŠKA, R. Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2009.
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KIP / 7EXSY - 2018 : Expertní systémy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Expertní systémy
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Schopnost práce s počítačem PC, základy matematické logiky, základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, základy fuzzy množinové matematiky a fuzzy
logiky.A
A
Aktivní účast na cvičeních - 20 bodůA
Projekt - 30 bodůA
Zkouška - 50 bodů
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (100%)
Cvičící : prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je zaměřen do oblasti umělé inteligence - počítačové podpory rozhodování. Náplní je formalizace mentálních expertních modelů, jazykové modelování,
pravidlová fuzzy a pravděpodobnostně orientovaná technologie reprezentace znalostí. Diagnostické a plánovací expertní systémy. Teorie fuzzy množin, základy fuzzy
logiky, inferenční mechanizmy typu Mamdani a Takagi-Sugeno. Cílem předmětu je ovládnutí informatické technologie a praktické aplikace fuzzy expertních systémů
včetně základů znalostního inženýrství.

Obsah:
1. Umělá inteligence a její přístupy, počítačová podpora rozhodováníA
2. Principy a teoretické zdroje expertních systémůA
3. Programovací jazyky umělé inteligenceA
4. Struktury a funkce diagnostických a plánovacích expertních systémůA
5. Expertní systémy v jazyku PROLOGA
6. Pravděpodobnostní expertní systémy, MYCIN a PROSPECTORA
7. Fuzzy množiny, základy terie fuzzy množinové matematikyA
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8. Reprezentace znalostí, přibližné usuzování A
9. Fuzzy modely Mamdani a Takagi-SugenoA
10. Metodika dedikace expertního systémuA
11. Vývojová prostředí pro dedikaci expertních systémů, LFLCA
12. Znalostní inženýrství, principy ladění a testování expertních systémůA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C4 - InstruktážA
- C7 - Počítačová simulace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB25 - Seminární práce / referátA
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
Znalost základů logikyA
Znalost teorie pravděpodobnostiA
Znalost základů fuzzy množinové matematikyA
Znalost základů fuzzy logikyA
Znalost editace, ladění a testování fuzzy expertních systémůA
Znalost editace, ladění a testování pravděpodobnostně orientovaných expertních systémůA
Dovednost návrhu a odladění fuzzy expertního systému LMPSA
Dovednost vypracovat semestrální práciA
Student prokáže dovednosti v oblasti návrhu expertního systému a používání fuzzy logiky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANÍČEK, PŘEMYSL, MAREK, JIŘÍ. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4127-7.
• POKORNÝ, MIROSLAV. Expertní systémy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.
Rozšiřující literatura:

• BUCKLEY, J. J, SILER, W. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Theory and Applications, John Wiley & Sons Inc. United States, 2005. ISBN
9780471388593.

• LUGER,G.F., STUBBLEFIELD,W.A. Artificial Intelligence. The Benjamin/Cummings Publishing Company, 2009. ISBN 978-0-321-54589-3.
Doporučená literatura:
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• LUKASOVÁ, A., HABIBALLA, H., TELNAROVÁ, Z., VAJGL, M. Formální reprezentace znalostí. Ed. UNIVERSUM, Ostravská universita v Ostravě, 2010. ISBN

978-80-7368-900-1.
• NOVÁK,V., KNYBEL, J. Fuzzy modelování. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Filmové umění
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 3s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost
v testu.A
A
Garant předmětu doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat komplexní poznatky o filmovém médiu a možnostech jeho využití k uměleckému vyjadřování. Studenti
získají komplexní představu o svébytné technologické povaze audiovizuálního filmového média, charakteru a pravidlech filmového jazyka, nejdůležitějších událostech
dějin a teorie filmu, kulturním a společenském významu filmu a dovednost využít těchto znalostí k poučené interpretaci konkrétních filmových děl.

Obsah:
1.- 2. Obraz a zvuk ve filmu technologie, umění, "ideologie". A
3.- 4. Znaková povaha filmu. A
5.- 6. Nástin milníků kinematografie.A
7.- 8. Základní filmové, kulturální a mediální teorie a jejich vliv na proměny filmového média.A
9.- 10. Digitální revoluce a film.A
11.- 12. Film v kultuře a společnosti 20. století. A
13. Film v soudobé digitální kultuře a společnosti. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
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- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- znakové povahy filmového jazyka a jeho syntaktických pravidel;A
- určujících událostí dějin filmu;A
- nejvlivnějších teorií filmu a teorií kulturálních a mediálních, které uvažování o filmu ovlivnily;A
- komplexních vztahů filmu a masových médií;A
- jevů spojených s proměnami filmového média (vznik televize, internetu, vliv digitalizace).
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- na základě porozumění znakové povaze filmového jazyka a jeho syntaxi poučeně interpretovat filmová díla;A
- srovnat charakter výrazových prostředků filmu v jednotlivých etapách jeho existence;A
- objasnit podstatu nejvlivnějších filmových, kulturálních a mediálních teorií a jejich význam pro vývoj filmového média;A
- vysvětlit jevy spojené s tzv. digitální revolucí (digitalizace, multimédia, virtuální realita, kyberprostor, technologická a mediální konvergence) a jejich vliv na filmové
médium;A
- objasnit výsadní kulturní, společenské a umělecké postavení filmu ve 20. století s ohledem na politické, ekonomické a estetické souvislosti.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• BORDWELL, DAVID. Dějiny filmu. Praha: AMU a NLN, 2011. ISBN 978-80-7331-207-2.
• BORDWELL, DAVID A THOMPSONOVÁ, KRISTIN. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
• DVOŘÁK, TOMÁŠ (ED.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8.
• MONACO, JAMES. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6.
Rozšiřující literatura:
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• CASETTI, FRANCESCO. Filmové teorie 1945?1990. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-143-8.
• ČIHÁK, MARTIN. Ponorná řeka kinematografie. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-283-1.
• MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000. ISBN 9788072171286.
• MICHALOVIČ, PETER A ZUSKA, VLASTIMIL. Znaky, obrazy a stíny slov. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-129-2.
• VIRILIO, PAUL. Válka & film. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. ISBN 978-80-86818-38-2.
Doporučená literatura:

• BAUDRILLARD, JEAN. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001. ISBN 80-902836-7-5.
• CARTWRIGHT, LISA A STURKEN, MARITA. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-556-1.
• JENKINS, HENRY. Convergence Culture. New York: New York University Press, 2008. ISBN 978-0814742952.
• MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9.
• POSTMAN, NEIL. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Filozofie výchovy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IC6 - ústní zkouška - ústní ověření vědomostí a znalostí dle stanovených požadavkůA
IC7 - písemná zkouška: požadována určitá konkrétní úroveň vědomostí, ověřitelných správností odpovědí v rámci písemné zkouškyA
IC11 - aktivita ve výuce v rámci diskuse a zadaných úkolů dle tématA
IIB16 - esej/úvaha/ polemika: schopnost samostatného projevu na dané témaA
IIB24 - písemná sebereflexe: schopnost zpracovat daná témata, směřující k vlastnímu sebepoznání, k vlastní zkušenosti s danými filosofickými tématy na základě
každodenního prožívání světaA
IIB25 - seminární práce hodnocení úrovně sepsání seminární práce dle formálního i myšlenkového zpracování textuA
Garant předmětu PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními otázkami nejen filosofie výchovy, (antinomie výchovy, výchova jako péče o duši,) ale také s filosofickým pohledem
na otázky podstaty a smyslu světa, bytí, života a pochopení postavení člověka v rámci historického i současného kontextu společnosti a její doby. Hlavními tematickými
okruhy jsou: filosofie výchovy a její pojmové vymezení, pojetí člověka z hlediska antropologických paradigmat, pojetí současného světa, pojetí dítěte z filosofického
hlediska a otázky výchovy pro 21. století (spolubytí v zodpovědnosti).

Obsah:
1. Filosofie, její předmět a pojetí, hlavní filosofické směry z historického i současného hlediska.A
2. Postmodernismus a moderna a jejich vymezení. R. Descartes, jeho vliv a význam pro filosofii a rozvoj věd.A
3. Současný svět a jeho charakteristika z hlediska filosofie: "prométheovský spád", "oběti boha Molocha", "circumambulantio", "panem et circences", aj.A
4. Paradigmata (Mýthos, logos, Theos, Mechanos), jejich vliv a pojetí z hlediska historického i z hlediska ontogeneze člověka. A
5. Antropologicko-filosofické pojetí člověka (člověk mýtický, animal rationale, imago Dei, res cogitans a pojetí A. Gehlena, A. Köstlera, M. Schelera, P. Teilhard de
Chardina, P. Ricouera a dalších. Člověk jako bytost nedokonalá a jako vznešená transcendence. Počítačový člověk. Člověk jako křehká bytost, utkaná ze svých smutků a
vzpomínek. A
6. Dítě, dětství a tajemství mýtů a pohádek, tajemství mluveného slova. Jungovo pojetí dítěte, zakotvenost a odpoutanost.A
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7. Nástin pojetí dítěte (bytost milující, bytost budoucího smutku a vzpomínek, bytost bezmocně mocná aj.)A
8. Pojetí lásky (indické, řecké a křesťanské), vymezení rozdílnosti těchto pojetí. Láska, sympatie a výchova. Pojetí empatie (Dilthey) a sympatie (Scheler) ve výchově.
Mateřská (bytostná) láska a její pojetí.A
9. Řecké, slovanské a hebrejské pojetí duše a těla. Trojnost člověka tělesnost, duševno a duchovno, jejich pojetí z hlediska historie i současnosti. Výchova jako péče o
duši. A
10. Dobro a zlo, síla protikladů. Dobro a zlo v pojetí různých náboženských systémů (křesťanství, zoroastrismus aj.) Morálka a mravnost.A
11. Chuť k životu (Teilhard de Chardin). Typologie člověka v závislosti na chuti k životu (unavení pesimisté, poživační světáci, naivní nadšenci). Pojetí dvojí naivity (A.
Schweitzer). Pojetí příčin zla. (Teilhard de Chardin). Symbolika zla. A
12. J. A. Komenský a jeho pojetí člověka a světa. Náprava věcí lidských (scire, velle, posse). Člověk jako bytost tří světel. Člověk jako křehká bytost. A
13. Člověk, příroda a živočichové, vztah člověka k přírodě z pohledu historie. Člověk, Vesmír a životní zdatnost.A
14. Radost jako úcta a chuť k životu. Pojetí radosti, výchova jako cesta k naději. Hledání životního smyslu.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deníkA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- základního přehledu z oblasti filozofie výchovy, A
- "vědomí souvislostí" některých filosofických pojmů z hlediska historie i současnosti dokáže.
- orientovat se ve filosofickém pohledu na otázky podstaty a smyslu světa, bytí, života, A
- pochopit postavení člověka v rámci historického i současného kontextu společnosti a její doby, A
- propojit pojetí současného světa (moderního a postmoderního) s antropologicko-filosofickým pojetím člověka, dítěte, A
- propojit náhled na filosofické vnímání každodenní skutečnosti ne z hlediska teoretického, ale životní praxe, A
- sebereflexí dojít k sebepoznání, A
- dojít k možnému uchopení smyslu jako základu seberozvoje a tím také veškeré pedagogické činnosti.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FINK, A. Bytí, pravda, svět. Praha: Oikumené, 1996.
• PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991.
• PATOČKA, J. Péče o duši I. Praha: Oikumené, 1996.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

937

B-III - Charakteristika studijního předmětu
• PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010.
• PROKEŠOVÁ, M. Dítě v nás. Ostrava: PdF OU, 2011.
Rozšiřující literatura:

• BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.
• BUBER, M. Problém člověka. Praha: Kalich, 1997. ISBN 80-7017-109-X.
• CARROL, J. Humanismus: zánik západní kultury. Brno: CDK, 1996.
• FUNDA, O. A. Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum, 1996.
• MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha: Oikumené, 1996.
• PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990.
Doporučená literatura:

• ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha : SPN, 1990.
• FROMM, E. Anatomie lidské destruktivity: můžeme ovlivnit její podstatu a následky?. Praha: Lidové noviny, 1997.
• FUNDA, O. A. De Profundís. Praha: Knižnice filosofických textů PdF UK, 1997.
• KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995.
• PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0076-5.
• PETŘÍČEK, M. Úvod do (současné) filosofie. 4. upr. vyd. Praha: Herrmann & synové, 1997.
• PROKEŠOVÁ, M. Filozofie výchovy. Ostrava: PdF OU, 2004.
• SCHELER, M. Řád lásky. Praha: Vyšehrad, 1971.
• SOKOL, J. Malá filosofie člověka: slovník filosofických pojmů. Praha: PdF UK, 1996.
• TEILHARD DE CHARDIN, P. Chuť žít: výbor studií a meditací. Praha: Vyšehrad, 1970.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Francouzský jazyk 2N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Úspěšné absolvování písemného testu, který prokáže znalosti probrané slovní zásoby a gramatiky. Úspěšné absolvování ústní zkoušky, která obsahuje probrané
komunikační situace a ověřuje úroveň výslovnosti.
Garant předmětu dr Jan Mlčoch
Zapojení garanta do výuky předmětu 5% cvičící
Vyučující
Cvičící : dr Jan Mlčoch (5%), Mgr. Karel Střelec (95%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student navazuje na dosavadní znalosti, které si výrazně prohloubí ve všech oblastech jazyka. Získá potřebné gramatické i lexikální znalosti k samostatnému užívání
jazyka v ústní i psané formě. Cílem je osvojení si jazykových a komunikačních kompetencí studenta na úrovni B1 dle SERRJ.

Obsah:
1. Opakování, nákupy.A
2. Svátky ve Francii a v ČR. Zájmena y, en. Číslovky nad 100.A
3. Sporty. Počasí. Budoucí čas prostý.A
4. Budoucí čas procvičování. Sloveso croire. A
5. Vyjádření omluvy, důvodu. Imperfektum. A
6. Imperfektum použití, nepravidelná slovesa. A
7. Opakování.A
8. U lékaře, lidské tělo. A
9. Subjonctif přítomný.A
10. Bydlení. Subjonctif po spojkách, použití.A
11. Kondicionál. Komunikační situace dle zájmu studentů.A
12. Opakování.A
13. Zápočtový test.A

Vyučovací metody:
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- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
- gramatických jevů (zájmena en, y, imperfektum, odvozování slov, subjonctif přítomný, nepravidelné stupňování, složený infinitiv, budoucí čas prostý)A
- slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům (gastronomie, zdraví a nemoci, svátky, nakupování, volný čas)A
Student dokážeA
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám slyšeného textu na známé téma, např. rodina, dovolená, práce v zahraničí, životní prostředíA
- ve vyslechnutém textu na známé téma vyhledat konkrétní informaceA
- vyjádřit srozumitelně svůj názor na známé téma, např. cestování, práce, rodinaA
- podrobně popsat sebe, svou rodinu, přátele, místo, kde bydlí, své koníčky a zájmyA
- v rámci známých tematických okruhů zahájit, udržet a ukončit konverzaciA
- pomocí své slovní zásoby se vyjádřit v rámci běžných situacíA
- v textu vyhledat konkrétní informaceA
- odvodit význam neznámých slov z kontextu nebo na základě znalosti tvoření slovA
- podrobně popsat sebe, svou rodinu, přátele, místo, kde bydlí, své koníčky a zájmyA
- napsat souvislý text na jemu známá témataA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Praha: SPN, 1991.
• PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha: LEDA, 1991.
• VELÍŠKOVÁ, O., ŠPINKOVÁ, E. Parlons français!: francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi. Praha: Leda, 1998. ISBN 80-85927-40-3.
Doporučená literatura:

• HENDRICH, J. Francouzská mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
• LAZAR, J. Exercices de grammaire. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7368-797-7.
• MAURICE GREVISSE ET ANDRÉ GOOSSE. Le bon usage: grammaire française : Grevisse langue française. Bruxelles: De Boeck, 2008. ISBN 9782801114049.
• MCBRIDE, N. Francouzská gramatika abecedně. Plzeň: Fraus, 2000. ISBN 978-80-7238-100-5.
• TAIŠLOVÁ, J. On y va! 1: francouzština pro střední školy. Voznice: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-203-5.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Galerijní edukace
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 3s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Esej: text představující osobní pokus studentů myšlenkově prozkoumat některý ze zadaných problémů. A
Písemná zkouška: teoretická část: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; praktická část: dovednostní test
ověřující interpretační dovednosti; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu.A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Galerijní edukace je studentům představit široké spektrum uměleckých aktivit (výtvarných, hudebních, literárních, dramatických) v kontextu
muzejní a galerijní pedagogiky. Předmět galerijní edukace prezentuje tvorbu kreativních animačních a edukačních programů určených různým věkovým kategoriím
návštěvníků. První část předmětu je zaměřena na základní pojmy z prostředí muzea a galerie. Dále se předmět věnuje interpretaci a zprostředkování výtvarného
umění s důrazem na roli muzejního pedagoga a galerijního animátora. Předmět rovněž nastíní roli návštěvníka jako vnímatele uměleckého artefaktu. Následně
bude představena problematika a fáze plánování edukačních aktivit, vzdělávací obsah v kontextu muzejní a galerijní pedagogiky. V poslední části předmětu budou
prezentovány aktuální probíhající výstavy, které umožní studentům diskuzi, interpretaci a reflexi.

Obsah:
1. Zprostředkování umění jako součást dějin uměníA
2. Muzejní a galerijní pedagogika v literatuřeA
3. Společenská úloha galerijních animacíA
4. Artefakt jako podnět ke komunikaciA
5. Interpretace výtvarného díla jako tvůrčí procesA
6. Vzdělání a dovednosti galerijního pedagogaA
7. Zážitek jako jedinečná forma poznávání uměníA
8. Typologie programů v muzeích a galeriíchA
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9. Aktivizující programy na výstavách výtvarného uměníA
10. Cíle edukačních aktivit muzeaA
11. Strategické plánování edukačních aktivitA
12. Umělec v roli animátora a v roli průvodce-teoretikaA
13. Animace jako hra: zásady práce s dětským publikem

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- EsejA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- terminologie vztahující se k muzejní pedagogice a galerijní animaci;A
- problematiky vzdělávacího obsahu v kontextu muzejní pedagogiky a galerijní animace;A
- způsobů interpretace výtvarného umění;A
- strategických fází a modelů příprav animačních a edukačních programů;A
- metod, forem a prostředků v animačním programu;A
- variant a možností uměleckých technik využívaných v muzejní pedagogice a animačních programech.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- stanovit dlouhodobé a celospolečenské cíle;A
- formulovat strategie, vybrat a vytvořit strategický plán pro tvorbu edukačního programu;A
- implementovat zvolené strategie do edukačního programu;A
- interpretovat výtvarné umění;A
- zapojit do edukačních aktivit různé výtvarné, literární, hudební a dramatické techniky;A
- realizovat vytvořenou animaci.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Olomučany: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.
• HORÁČEK, RADEK A ZÁLEŠÁK, JAN (EDS.). Aktuální otázky zprostředkování umění ? Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova.

Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4371-8.
• JIROUTOVÁ, JANA. Muzejní a galerijní pedagogika pohledem zahraničních odborníků [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4195-5.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3034-8.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA A ŠOBÁŇ, MAREK. Muzejní edukace - Rozšířená interaktivní verze [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN

978-80-244-3130-7.
Rozšiřující literatura:

• - FIŠER, ZBYNĚK, HAVLÍK, VLADIMÍR A HORÁČEK, RADEK. Slovem, akcí, obrazem: příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova
univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5389-2.

• DOLÁK, JAN ET AL. Základy muzejní pedagogiky. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.
• JAGOŠOVÁ, LUCIE, VLADIMÍR JŮVA A LENKA MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010.

ISBN 978-80-7315-207-9.
• ŠOBÁŇOVÁ .P., JOHMOVÁ - ČAPKOVÁ, M. Plánování edukačních aktivit v muzeu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4626-4.
• ZHOŘ, I. Škola výtvarného myšlení II: Met. materiál pro práci v zájmové výtvarné činnosti. Brno: OKS, 1989. ISBN 80-85027-00-3.
Doporučená literatura:

• KESNER, L. ML. Muzeum umění v digitální podobě. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha : Argo a Národní galerie, 2000.
• MRÁZOVÁ, LENKA. Tvorba pracovních listů: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-403-2.
• SEITLOVÁ, PAVLA A TLACHOVÁ, KATEŘINA (EDS). Děti, mládež, a muzea - Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, uspořádané v Moravském

zemském muzeu ve dnech 12. a 13. ledna 1995. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. ISBN 80-7028-074-3.
• - Programy pro školy a zájmové skupiny ve stálých expozicích Národní galerie v Praze / výtvarné umění, literatura, hudba, multimédia, drama. Praha: Národní

galerie, 2011. ISBN 978-80-7035-444-5.
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Název studijního předmětu Galerijní edukace
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 3s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Esej: text představující osobní pokus studentů myšlenkově prozkoumat některý ze zadaných problémů. A
Písemná zkouška: teoretická část: vědomostní test ověřující míru osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; praktická část: dovednostní test
ověřující interpretační dovednosti; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu.A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu Galerijní edukace je studentům představit široké spektrum uměleckých aktivit (výtvarných, hudebních, literárních, dramatických) v kontextu
muzejní a galerijní pedagogiky. Předmět galerijní edukace prezentuje tvorbu kreativních animačních a edukačních programů určených různým věkovým kategoriím
návštěvníků. První část předmětu je zaměřena na základní pojmy z prostředí muzea a galerie. Dále se předmět věnuje interpretaci a zprostředkování výtvarného
umění s důrazem na roli muzejního pedagoga a galerijního animátora. Předmět rovněž nastíní roli návštěvníka jako vnímatele uměleckého artefaktu. Následně
bude představena problematika a fáze plánování edukačních aktivit, vzdělávací obsah v kontextu muzejní a galerijní pedagogiky. V poslední části předmětu budou
prezentovány aktuální probíhající výstavy, které umožní studentům diskuzi, interpretaci a reflexi.

Obsah:
1. Zprostředkování umění jako součást dějin uměníA
2. Muzejní a galerijní pedagogika v literatuřeA
3. Společenská úloha galerijních animacíA
4. Artefakt jako podnět ke komunikaciA
5. Interpretace výtvarného díla jako tvůrčí procesA
6. Vzdělání a dovednosti galerijního pedagogaA
7. Zážitek jako jedinečná forma poznávání uměníA
8. Typologie programů v muzeích a galeriíchA
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9. Aktivizující programy na výstavách výtvarného uměníA
10. Cíle edukačních aktivit muzeaA
11. Strategické plánování edukačních aktivitA
12. Umělec v roli animátora a v roli průvodce-teoretikaA
13. Animace jako hra: zásady práce s dětským publikemA

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- EsejA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- terminologie vztahující se k muzejní pedagogice a galerijní animaci;A
- problematiky vzdělávacího obsahu v kontextu muzejní pedagogiky a galerijní animace;A
- způsobů interpretace výtvarného umění;A
- strategických fází a modelů příprav animačních a edukačních programů;A
- metod, forem a prostředků v animačním programu;A
- variant a možností uměleckých technik využívaných v muzejní pedagogice a animačních programech.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- stanovit dlouhodobé a celospolečenské cíle;A
- formulovat strategie, vybrat a vytvořit strategický plán pro tvorbu edukačního programu;A
- implementovat zvolené strategie do edukačního programu;A
- interpretovat výtvarné umění;A
- zapojit do edukačních aktivit různé výtvarné, literární, hudební a dramatické techniky;A
- realizovat vytvořenou animaci.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.
• HORÁČEK, RADEK A ZÁLEŠÁK, JAN (EDS.). Aktuální otázky zprostředkování umění ? Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova.

Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4371-8.
• JIROUTOVÁ, JANA. Muzejní a galerijní pedagogika pohledem zahraničních odborníků [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4195-5.
• ŠOBÁŇOVÁ .P., JOHMOVÁ - ČAPKOVÁ, M. Plánování edukačních aktivit v muzeu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4626-4.
Rozšiřující literatura:

• DOLÁK, JAN ET AL. Základy muzejní pedagogiky. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.
• FIŠER, ZBYNĚK, HAVLÍK, VLADIMÍR A HORÁČEK, RADEK. Slovem, akcí, obrazem - Příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova

univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5389-2.
• JAGOŠOVÁ, LUCIE, VLADIMÍR JŮVA A LENKA MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010.

ISBN 978-80-7315-207-9.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Muzejní expozice jako edukační médium: Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace (1. díl). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

ISBN 978-80-244-4302-7.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Muzejní expozice jako edukační médium: Výzkum současných českých expozic (2. díl). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN

978-80-244-4394-2.
• ZHOŘ, I. Škola výtvarného myšlení II: Met. materiál pro práci v zájmové výtvarné činnosti. Brno: OKS, 1989. ISBN 80-85027-00-3.
Doporučená literatura:

• KESNER, L. ML. Muzeum umění v digitální podobě. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha : Argo a Národní galerie, 2000.
• MRÁZOVÁ, LENKA. Tvorba pracovních listů: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-403-2.
• SEITLOVÁ, PAVLA A TLACHOVÁ, KATEŘINA (EDS). Děti, mládež, a muzea - Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, uspořádané v Moravském

zemském muzeu ve dnech 12. a 13. ledna 1995. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. ISBN 80-7028-074-3.
• ŠOBÁŇOVÁ, PETRA. Škola muzejní pedagogiky 1 - Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN

978-80-244-1866-7.
• ZHOŘ, I. Škola výtvarného myšlení. Brno : Krajské kulturní středisko, Okresní kulturní středisko, 1989.
• - Programy pro školy a zájmové skupiny ve stálých expozicích Národní galerie v Praze / výtvarné umění, literatura, hudba, multimédia, drama. Praha: Národní

galerie, 2011. ISBN 978-80-7035-444-5.
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KVV / 7PIEP - 2018 : Interdisciplinární edukační programy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Interdisciplinární edukační programy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují vlastní řešení zadaného odborného problému; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Písemná zkouška: hodnotí se míra osvojení znalostí získaných ve výuce a studiem odborné literatury; ke složení zkoušky je nutná alespoň 60 % úspěšnost v testu. A
Garant předmětu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je završení dosavadních výtvarně oborových psychodidaktických, ontodidaktických i neurodidaktických praktických i teoretických znalostí a dovedností
studentů podmiňujících jejich odbornou způsobilost k vyučování výtvarnému oboru na střední škole. Předmět má upevnit profesní předpoklady budoucích učitelů
ke vztažnému interdisciplinárnímu myšlení nad možnostmi a potřebami jedinečné výtvarně tvůrčí seberealizace žáků ve věkovém stupni mladších adolescentů s
důrazem na výtvarnou kulturu. Obsah předmětu uzavírá rozvoj dovednosti mentální psycho-onto-neurodidaktické projekce studenta učitelství do podmínek výtvarně
vzdělávacích situací, kterým se v průběhu svého pregraduálního studia učil rozumět, které se učil připravovat, uskutečňovat a reflektovat.

Obsah:
1.- 2. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících
výtvarné expresivní činnosti v kresbě, malbě, grafice na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
3. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících výtvarné
expresivní činnosti v prostorové tvorbě na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
4. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících akční
tvorbu, enviromentální tvorbu, instalaci na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
5.- 6. Příprava, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek provázejících
komunikaci žáka s uměleckým dílem. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem
vzdělávání.A
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7.- 8. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění starověku a středověku. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na 2.
stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
9.- 10. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických
otázek provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění novověku (renesance - 19. století). Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování
umění na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
11. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění moderny. Strategie učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na 2. stupni základní
školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
12. Příprava, realizace a reflexe vzdělávací situace se vzdělávacím obsahem zaměřeným na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a neurodidaktických otázek
provázejících zprostředkování a poznávání dějin výtvarného umění od 60. let minulého století do současnosti - intermediální tvorba, fotografie, nová média. Strategie
učebních činností vhodných ke zprostředkování umění na na 2. stupni základní školy ve vztahu k ostatním oblastem vzdělávání.A
13. Kolokviální rozprava nad stupněm dosažených kompetencí absolventa oboru Učitelství na 2. stupni základní školy k přípravě, realizaci a reflexi vzdělávací situace v
prostředí muzea umění.

Vyučovací metody:
- Prezentace (statická projekce)A
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- E2 - Metody situačníA
- E4 - Didaktické hryA
- E6 - Projektová výukaA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB18 - Analýza uměleckého díla

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
Student v průběhu a závěru kurzu prokazuje kvality integrativního profesního myšlení s uplatněním praktických a teoretických psychodidaktických, ontodidaktických,
neurodidaktických znalostí a dovedností jako podmínek úspěšného uplatnění své učitelské role ve vzdělávací praxi:A
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- zná teoretické zázemí nezbytné pro odbornou přípravu, realizaci a reflexi vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a
neurodidaktických otázek provázejících výtvarné expresivní činnosti v kresbě, malbě, grafice na 2. stupni základní školy;A
- ví, že věkové charakteristiky žáků na 2. stupni základní školy a obsahy jejich poznávacích a výtvarně tvůrčích možností se vzájemně a zákonitě ve všech směrech
podmiňují;A
- zná principy přípravy, realizace a reflexe expresivní tvorby žáků, rozvoje jejich tvůrčích zkušeností, výtvarně kulturních znalostí a dovednosti v plošné, prostorové,
časoprostorové tvorbě na 2. stupni základní školy;A
- rozumí principům přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků na 2. stupni základní školy;A
- rozumí principům, charakteristikám a specifikám transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Výtvarná výchova na 2. stupni základní
školy;A
- chápe a uplatňuje vztažnost dosažného výtvarně oborového psychodidaktického, ontodidaktického a neurodidaktického poznání a uplatňuje jejich funkce v
integrovaném profesním myšlení nad obsahy vzdělávání ve výtvarném oboru na 2. stupni základní školy;A
- zná principy projektování vzdělávacího prostředí a vzdělávacích situací expresivní výtvarné tvorby žáků a poznávání obsahů a hodnot výtvarné kultury;A
- umí vysvětlit charakteristiky projektování intergrovaných výtvarných zážitkových situací spojených s obsahovými (významovými), expresivními, konstruktivními a
empatickými koncepty ve vztahu k obsahům a významům artefaktů výtvarné kultury;A
- informovaně se orientuje v teoretických informačních zdrojích zadaných ke studiu v průběhu aktuální psychodidaktické, ontodidaktické a neurodidaktické profesně
oborové učitelské přípravy;A
- zná etické principy integrovaného psychodidaktického, ontodidaktického, neurodidaktického zázemí projektování, jeho realizace a reflexe.
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
Student prokazuje v průběhu a závěru studia předmětu dovednost své znalosti a zkušenosti z oblasti svého psychodidaktického a ontodidaktického poznání uplatnit.
Dokáže: A
- vysvětlit obsahy teoretického zázemí odborné přípravy, realizace a reflexe vzdělávacích situací se zaměřením na integritu psychodidaktických, ontodidaktických a
neurodidaktických otázek provázejících výtvarné expresivní činnosti v kresbě, malbě, grafice na 2. stupni základní školy; A
- obhájit integritu cílů obsahů poznávacích a tvůrčích činností žáků ve vztahu k věkovým charakteristikám a speciálním dispozicím žáků na 2. stupni základní školy; A
- zná principy přípravy, realizace a reflexe expresivní tvorby žáků, rozvoje jejich tvůrčích zkušeností, výtvarně kulturních znalostí a dovednosti v plošné, prostorové,
časoprostorové tvorbě na 2. stupni základní školy; A
- vysvětlit a uplatnit principy přípravy, realizace a reflexe zprostředkování výtvarného umění žáků na 2. stupni základní školy; A
- obhájit a uplatnit principy, charakteristiky a specifika transmisivního a konstruktivního pojetí učení a vyučování v předmětech Výtvarná výchova a Výtvarný obor na
2. stupni základní školy; A
- umí uplatnit vztažnost výtvarně oborového psychodidaktického, ontodidaktického a neurodidaktického poznání a jejich funkce v integrovaném profesním myšlení nad
obsahy projektů vzdělávání ve výtvarném oboru na 2. stupni základní školy; A
- respektovat a uplatňovat etické principy integrovaného psychodidaktického, ontodidaktického, neurodidaktického zázemí projektování, jeho realizace a reflexe na 2.
stupni základní školy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KULKA, J. Psychologie umění. Praha : GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.
• LIESSMANN, K.P. Filozofie moderního umění. Olomouc: VOTOBIA, 2000. ISBN 80-7198-444-2.
• PEREGRIN, J. Význam a struktura. Praha : OIKYMENH, 1993. ISBN 80-86005-93-3.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

949

B-III - Charakteristika studijního předmětu
• SLAVÍK, J., WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) 2.díl. Praha : Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-130-3.
• SZTABLOVÁ, D., CIESLAR, M. Proicio 1 - Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,

2017. ISBN 978-80-87427-75-0.
Rozšiřující literatura:

• ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1997.
• ČAČKA, O. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno : Doplněk, 1999.
• DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova na prvním stupni I. Pracovní sešit pro 1. a 3. ročník. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1996. ISBN 80-7068-066-0.
• DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova na prvním stupni II - pracovní sešit pro 4. - 5. ročník. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 80-858-59-5.
• GRAHAM, G. Filosofie umění. Brno: Barristel & Principal, 2004. ISBN 80-85947-53-6.
Doporučená literatura:

• HANDLÍŘ, J. Identifikace a umělá inteligence. Brno: VUT, 1992. ISBN 80-214-0397-7.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. Praha : PdF UK, 1994.
• HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově II. Praha : PdF UK, 1995.
• CHVATÍK, K. Strukturální estetika - Řád věcí a řád člověka. Praha: Victoria Publishing. ISBN 8085865.
• PROKOP, D. Obecná uměnověda. Praha, 1994. ISBN 80-85829-04-5.
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KCH / 7INVC - 2018 : Internet a výuka chemie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Internet a výuka chemie
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Práce studentů bude v průběhu semestru kontrolována prostřednictvím následujících aktivit:A
1) Korespondenční úkoly 1 - 5 (úkoly jsou součástí studijních textů pro samostatnou práci) za každý max. 10 bodů = max. 50 bodůA
2) Korespondenční úkol č. 6 - zpracování pracovního listu pro studenty k vybranému tematickému celku chemie na ZŠ nebo SŠ; k řešení úloh bude využíváno internetu
max. 30 bodůA
3) Korespondenční úkol č. 7 - zpracování úvahy na téma: "Jaké možnosti přináší internet do vzdělávání v chemii" max. 20 bodůA
A
Každý korespondenční úkol musí být splněn na min. 55%.A
A
Celkové hodnocení předmětu probíhá v souladu s aktuálním zněním Studijního a zkušebního řádu OU.A
A
A
Garant předmětu doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je orientován na přípravu budoucích učitelů chemie pro práci s Internetem a jeho službami.

Obsah:
1 Internet jako zdroj informací pro výuku chemieA
2 - 3 Vybrané služby internetu (elektronická pošta, elektronické diskusní skupiny, diskusní kluby, elektronické konference, služby fungující v reálném čase, aj.)A
4 - 5 Internet jako zdroj informací v oblasti vzděláváníA
6 - 9 Internet jako zdroj informací pro učitele chemieA
10 Chemické databáze na internetuA
11 Virtuální a vzdálená laboratořA
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12 - 13 Internet a projektová výuka v chemie A

Vyučovací metody:
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
dovednost vyhledávat informace v základních informačních zdrojíchA
dovednost získané informace třídit, zpracovávat, prezentovatA
dovednost využívat Internet jako zdroj informací a vzdělávací prostředí A
dovednost připravit problémopvé úlohy pro žáky, k jejichž řešení je možno využit InternetA
rozšíření znalostí a dovedností přip práci se základním uživatelským softwarem (MS Office)A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KRIČFALUŠI, D. Internet ve výuce chemie (studijní opora)
Doporučená literatura:

• BARANOVIČ, R., MORAVČÍKOVÁ, L., ŠNAJDER, L. Internet pro střední školy. Praha : Computer Press, 1999.
• BÍLEK, M. Chemické databáze na Internetu pro učitele chemie. Hradec Králové, 2003.
• BRÁZA, J. Internet.cz - jak hledat a najít. Praha : Grada Publishing, 2001.
• BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova, 2003.
• BRDIČKA, B. Technologie ve škole 21. století. Dostupný z WWW: http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace, 2010.
• BROŽA, P. Tvorba www stránek pro úplné začátečníky. Praha : Computer Press, 2001.
• KUSALA, J. Internet ve škole. Fortuna, 2000.
• LAPÁČEK, J., KLÍMA, M. Jak najít na Internetu. Praha : Computer Press, 2001.
• MUCHA, M. - KRIČFALUŠI, D. Informační a komunikační technologie v chemii. Ostrava, 2013.
• RŮŽIČKA, O. Internet pro učitele. Praha : Computer Press, 2001.
• SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Efektivní práce s informacemi ve škole. Praha : Portál, 1997.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kariérové poradenství
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Povinná účast na seminářích. A
Zpracování kariérového plánu (osobního/studenta střední školy): posouzení předpokladů na základě diagnostických metod a návrh možného dalšího profesního vývoje s
konkretizací postupu k dosažení stanovených cílů. A
Zpracování seznamů informačních zdrojů týkajících se plánování kariéry (týmová práce). A
Garant předmětu PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (50%), PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. (50%)
Vede seminář : PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Seznámení s životní dráhou člověka, především dráhou profesionální, s jejím rozvojem, specifiky jednotlivých etap, posuzovacími kritérií, s kariérovým pohybem. Důraz
je kladen na předpoklady pro realizaci profesní kariéry, na metodiku plánování kariéry jako nástroje personální práce - výběru povolání, osobního rozvoje pracovníků,
jejich hodnocení a kariérového postupu, případně pomoci při uskutečňování profesní změny v rámci kariérního poradenství.

Obsah:
1. Teorie kariérního poradenství (Hollandův model typů osobnosti, Teorie životních stadií D. Supera, klasifikační systém Roeové).A
2. Teorie kariérního poradenství (McClellandovy typy potřeb, Scheinovy kariérní kotvy, Typy osobnosti Myersové a Briggsové).A
3. Faktory důležité v kariérním poradenství (Schopnosti, Minulé výkony, Zájmy a výběr povolání, Pracovní hodnoty, Osobnostní vlastnosti, Temperament).A
4. Klasifikace zaměstnání pro potřeby kariérního poradenství. A
5. Diagnostika v kariérním poradenství.A
6. Typy nerozhodnosti v kariérním poradenství.A
7. Změna nerealistických aspirací při volbě studia a povolání.A
8. Kariérní cykly: Kariérové problémy přípravného období. Etapy vývoje kariéry. A
9. Plánování kariéry, individuální kariérní plán.A
10. Kariéra v zaměstnání: organizační struktura, dynamika organizačních vztahů.A
11. Různé typy organizačních kultur. Organizační kultury různých zemí. A
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12. Kariérní dráha ženy a muže. Problémy dvoukariérních manželství.A
13. Motivy pracovní činnosti. Motivování. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- naučí se řídit osobní kariérní rozvojA
- rozvíjí selfmanagement -autodiagnostikou, sebereflexí a sebeprezentací A
- student zpracovává, třídí a integruje informace A
- studenti si osvojí postup plánování kariéry při zpracování svého individuálního kariérového plánu A
- učí se plánovat, prognózovat a intervenovat vzdělávací, tréninkovou, poradenskou aj. formouA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
• BĚLOHLÁVEK, F. Jak vybrat správného člověka na správné místo. Praha: Grada Publishing, 2016.
• HRONÍK, F. Jak najít zaměstnání. . Brno: MotivPress, 2009.
• MONROE, J. Ideální kariéra. Praha: Grada, 2007.
• VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008.
Rozšiřující literatura:

• HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.
• HRONÍK, F. Poznejte své zaměstnance. Brno: ERA Group, 2002.
• HŘEBÍČEK, L. Teorie kariérního vývoje a poradenství. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
• MILLER, J. Opravdu správná otázka. Brno: Motiv Press, 2014.
• NEENAN, M., PALMER, S. Kognitivně - behaviorální koučink v praxi. Brno: Management Press, 2015.
Doporučená literatura:
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• BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000.
• BERNÝ, L., CIPROVÁ, J., MERTIN, V. Poradce k voblě povolání: pro výchovné poradce a učitele ZŠ. Praha: Raabe, 2002.
• HRONÍK, F. Manažerská integrita. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-904133-0-6.
• MILLER, J.G. Vynikněte!. Brno: Motiv Press, 2016.
• ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Motiv Press, 2017.
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KVV / 7PKDI - 2018 : Klasická a digitální fotografie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Klasická a digitální fotografie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu MgA. Jiří Žižka
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : MgA. Jiří Žižka (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o estetické a obrazové stránce fotografie, vztahu vytváření obrazu a jeho chápání, rozdílu mezi
informativním a emotivním sdělováním, mezi pojmy stavba a skladba snímku; seznamují se s informativní složkou fotografie, mediální povahou černobílé i barevné
digitální fotografie, jednotlivými typy fotografických přístrojů a videokamer, s jejich funkcemi a příslušenstvím; kurs se rovněž věnuje zpracování, exportu a optimalizaci
digitálního videa z různých druhů digitálních videokamer a (bez)zrcadlovek.

Obsah:
1.- 3. Základní teorie fotografie.A
4.- 6. Fotografická témata a žánry.A
7. Základy teorie optiky a mechaniky fotopřístrojů a videokamer.A
8. Exponometrie.A
9. Principy osvětlování.A
10. Stavba a skladba fotografického obrazu.A
11. Emotivní a informativní fotografie.A
12. Barevná skladba.A
13. Fotografie jako vizuální umění.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
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- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA2 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních technologických daností fotografického média a jejich výrazových a významových možností;A
- základních principů záznamu statického obrazu (fotografie) a jeho úpravy (editace);A
- základních principů záznamu dynamického obrazu (videa) a jeho úpravy (editace) včetně jeho dokončení;A
- multimediálních záznamových zařízení a jejich softwarové podpory;A
- teoretických východisek a základů střihové skladby;A
- pojmů z fotografické techniky, souvislostí a vztahů určujících vznik audiovizuálního nebo fotografického díla s výchovně vzdělávacím přesahem;A
- teoretických základů praktické ekonometrie a jejich metod (stanovení správné expozice snímku).
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- objasnit určující význam technologické povahy fotografie pro její umělecké možnosti;A
- pomocí základních pravidel srozumitelně vizuálně sdělovat myšlenky a vyprávět příběhy;A
- formulovat a obhájit obsahové záměry vlastních prací formou diskuse;A
- vhodně využívat osvětlení pro různé druhy snímků a správně nastavit expozici;A
- zpracovávat fotografie z digitálního záznamu;A
- aplikovat kompoziční zásady tvorby obrazu;A
- volit vhodné stanoviště a úhel záběru; A
- volit vhodný druh fotografické techniky pro různé fotografické situace;A
- vhodně používat různé druhy objektivů;A
- aplikovat jednotlivé tvůrčí složky střihové skladby; A
- využívat základních principů audiovizuálního vyprávění a filmové řeči;A
- aplikovat v praxi základní principy exponometrické analýzy fotografované scény.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BARTHES, ROLAND. Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005.
• CÍSAŘ, KAREL (ED.). Co je to fotografie?. Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6.
• FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.
• FRIZOT, M. New History of Photograpfy. Kolín nad Rýnem: Könemann, 1998. ISBN 978-3829013284.
• SONTAGOVÁ, SUSAN. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.
Rozšiřující literatura:

• BIRGUS, V., MLČOCH, J. Česká fotografie 20. století : průvodce. Praha : KANT, 2005. ISBN 80-86217-89-2.
• GRYGAR. Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha : AMU, 2004. ISBN 80-7331-014-7.
• KROUTVOR, JOSEF. Fotografie jako mýtus. Praha: Pulchra, 2013. ISBN 978-80-87377-53-6.
• MOUCHA, JOSEF. Zážitek arény - Eseje o historii fotografie a technických obrazech. Praha: Fotofo, 2004. ISBN 80-85739-38-0.
• SILVERIO, R. Postmoderní fotografie. Fotografie jako umění na konci dvacátého století. Praha : AMU, katedra fotografie, 2007. ISBN 978-80-7331-083-7.
Doporučená literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• BORDWELL, DAVID A THOMPSONOVÁ, KRISTIN. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
• MONACO, JAMES. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6.
• MRÁZKOVÁ, D. Příběh fotografie. Praha: Mladá Fronta, 1985.
• SCHEUFLER, P. Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-85883-57-0.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

958

KVV / 7PJKD - 2018 : Klasická a digitální fotografie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Klasická a digitální fotografie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 3c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu MgA. Jiří Žižka
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : MgA. Jiří Žižka (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o estetické a obrazové stránce fotografie, vztahu vytváření obrazu a jeho chápání, rozdílu mezi
informativním a emotivním sdělováním, mezi pojmy stavba a skladba snímku; seznamují se s informativní složkou fotografie, mediální povahou černobílé i barevné
digitální fotografie, jednotlivými typy fotografických přístrojů a videokamer, s jejich funkcemi a příslušenstvím; kurs se rovněž věnuje zpracování, exportu a optimalizaci
digitálního videa z různých druhů digitálních videokamer a (bez)zrcadlovek.

Obsah:
1.- 3. Základní teorie fotografie.A
4.- 6. Fotografická témata a žánry.A
7. Základy teorie optiky a mechaniky fotopřístrojů a videokamer.A
8. Exponometrie.A
9. Principy osvětlování.A
10. Stavba a skladba fotografického obrazu.A
11. Emotivní a informativní fotografie.A
12. Barevná skladba.A
13. Fotografie jako vizuální umění.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
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- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIB26 - Klauzurní práce (analýza práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních technologických daností fotografického média a jejich výrazových a významových možností;A
- základních principů záznamu statického obrazu (fotografie) a jeho úpravy (editace);A
- základních principů záznamu dynamického obrazu (videa) a jeho úpravy (editace) včetně jeho dokončení;A
- multimediálních záznamových zařízení a jejich softwarové podpory;A
- teoretických východisek a základů střihové skladby;A
- pojmů z fotografické techniky, souvislostí a vztahů určujících vznik audiovizuálního nebo fotografického díla s výchovně vzdělávacím přesahem;A
- teoretických základů praktické ekonometrie a jejich metod (stanovení správné expozice snímku).
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- objasnit určující význam technologické povahy fotografie pro její umělecké možnosti;A
- pomocí základních pravidel srozumitelně vizuálně sdělovat myšlenky a vyprávět příběhy;A
- formulovat a obhájit obsahové záměry vlastních prací formou diskuse;A
- vhodně využívat osvětlení pro různé druhy snímků a správně nastavit expozici;A
- zpracovávat fotografie z digitálního záznamu;A
- aplikovat kompoziční zásady tvorby obrazu;A
- volit vhodné stanoviště a úhel záběru; A
- volit vhodný druh fotografické techniky pro různé fotografické situace;A
- vhodně používat různé druhy objektivů;A
- aplikovat jednotlivé tvůrčí složky střihové skladby; A
- využívat základních principů audiovizuálního vyprávění a filmové řeči;A
- aplikovat v praxi základní principy exponometrické analýzy fotografované scény.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BARTHES, ROLAND. Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005.
• CÍSAŘ, KAREL (ED.). Co je to fotografie?. Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6.
• FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.
• FRIZOT, M. New History of Photograpfy. Kolín nad Rýnem: Könemann, 1998. ISBN 978-3829013284.
• SONTAGOVÁ, SUSAN. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9.
Rozšiřující literatura:

• BIRGUS, V., MLČOCH, J. Česká fotografie 20. století : průvodce. Praha : KANT, 2005. ISBN 80-86217-89-2.
• GRYGAR. Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha : AMU, 2004. ISBN 80-7331-014-7.
• KROUTVOR, JOSEF. Fotografie jako mýtus. Praha: Pulchra, 2013. ISBN 978-80-87377-53-6.
• MOUCHA, JOSEF. Zážitek arény - Eseje o historii fotografie a technických obrazech. Praha: Fotofo, 2004. ISBN 80-85739-38-0.
• SILVERIO, R. Postmoderní fotografie. Fotografie jako umění na konci dvacátého století. Praha : AMU, katedra fotografie, 2007. ISBN 978-80-7331-083-7.
Doporučená literatura:

• BENDOVÁ, HELENA A STRNAD, MATĚJ (EDS.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
• BORDWELL, DAVID A THOMPSONOVÁ, KRISTIN. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
• MONACO, JAMES. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6.
• MRÁZKOVÁ, D. Příběh fotografie. Praha: Mladá Fronta, 1985.
• SCHEUFLER, P. Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-85883-57-0.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Klavirní repetitorium pro sbormistry
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce 80%;A
interpretace hudebního díla (umělecký výkon instrumentální): průběžné plnění úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška: student předvede u zápočtu připravený klavírní výtah dvou sborových skladeb z tvorby V. Nováka, B. Martinů a P. Ebena. Interpretace
připravených skladeb se realizuje z původní sborové partitury. Student partituru upraví tak, že je schopen bezproblémové a plynulé hry. Klavírní výtah sborové
partitury musí být totožný s původní verzí sborové skladby. A
Garant předmětu PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět završuje studium studentů sbormistrovství v oblast klavírních dovedností, konkrétně v čtení a klavírní hře sborových partitur. Cílem předmětu je rovněž
připravit studenty v instrumentální oblasti na realizaci závěrečného magisterského koncertu. Předmět se blíže zaměřuje na tvorbu a následnou interpretaci klavírního
výtahu ze sborové tvorby V. Nováka, B. Martinů a P. Ebena.

Obsah:
1. V. Novák: Ze života, op. 60 (č. 1 - 10).A
2. V. Novák: Ze života, op. 60 (č. 11 - 20).A
3. V. Novák: Dvanáct ukolébavek, op. 61 (č. 1 - 6).A
4. V. Novák: Dvanáct ukolébavek, op. 61 (č. 7 - 12).A
5. B. Martinů: Písničky pro dětský sbor (První část)A
6. B. Martinů: Písničky pro dětský sbor (Druhá část)A
7. B. Martinů: Písničky pro dětský sbor (Třetí část)A
8. B. Martinů: Písničky pro dětský sbor - Ptačí hody.A
9. B. Martinů: Česká říkadla (První část).A
10. B. Martinů: Česká říkadla (Druhá část).A
11. B. Martinů: Česká říkadla (Třetí část).A
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12. P. Eben: Láska a smrt (První část).A
13. P. Eben: Láska a smrt (Druhá část).A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokazuje znalost:A
- tvorby klavírního výtahu ze sborových partitur V. Nováka, B. Martinů a P. Ebena;A
- bezproblémového čtení a hry partitur na klavír;A
- principů hry partitur;A
- principů koncentrace na praktický výkon.A
Student dokáže: A
- číst sborovou partituru V. Nováka, B. Martinů a P. Ebena, s následnou hrou na klavír;A
- na základě aplikace získaných nástrojových dovedností hrát partitury bez předchozí přípravy;A
- hrát koncentrovaně a plynule předloženou partituru na klavír;A
- zvládat trému v souvislosti s hrou z listu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURGHAUSER, JARMIL. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960.
• EBEN, PETR. Čtení a hra partitur. Praha: Supraphon, 1990.
• TROJANOVÁ, JAROMÍRA. Vítězslav Novák: (5.12.1870-18.7.1949) : soupis díla z fondů SVK [v Brně]. Brno: Státní vědecká knihovna, 1980.
• VODROVICOVÁ, KATEŘINA. Petr Eben. 2. vyd. (1. vyd. v Pantonu). Praha: Panton, 1995. ISBN 80-7039-218-5.
• ZOUHAR, ZDENĚK. Sborové dílo Bohuslava Martinů. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0693-1.
Rozšiřující literatura:

• EBEN, PETR. Láska a smrt: cyklus sborů pro smíšený sbor a capella na slova lidové poesie. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964.
• MARTINŮ, BOHUSLAV. Písničky pro dětský sbor: dětský sbor a cappella : partitura. Praha: Supraphon, 1976.
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• MARTINŮ, BOHUSLAV. Písničky pro dětský sbor: Ptačí hody : (1959). 2. rev. vyd. Praha: Panton, 1995. ISBN 80-7039-191-X.
• MARTINŮ, BOHUSLAV A ZDENĚK ZOUHAR. Česká říkadla: coro femminile a capella: partitura. Praha: Panton, 1977.
• NOVÁK, VÍTĚZSLAV. Ze života, op. 60: dvacet mužských sborů na slova lidové poesie moravské: partitura. Sešit 1-5. Praha: Hudební matice Umělecké besedy,

1933.
Doporučená literatura:

• EBEN, PETR. O vlaštovkách a dívkách: devět lidových písní pro tříhlasý ženský sbor a cappella. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966.
• EBEN, PETR. What shall we do?. Praha: Talacko editions, 2005.
• NOVÁK, VÍTĚZSLAV. Dvanáct ukolébavek, op. 61: na slova lidové kolíbavky moravské pro ženský sbor: partitura. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1938.
• ŠAFRÁNEK, MILOŠ. Bohuslav Martinů: život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961.
• VÍTOVÁ, EVA. Petr Eben: sedm zamyšlení nad životem a dílem. Praha: Baronet, 2004. ISBN 80-7214-743-9.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Management třídy a školy
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Průběžné plnění úkolů v e-learninguA
Aktivita ve výuceA
Prezentace ve výuceA
80% účastiA
A
Průběžné hodnocení výstupů studentů v e-learninguA
Student v průběhu semestru vypracovává dílčí úkoly v e-learningové podpoře na základě studia zdrojů a obsahu přednášek a seminářů, které mají různorodý charakter.
Zároveň se vyžaduje, aby student na jednotlivé semináře dopředu nastudoval potřebný obsah dle zadání vyučujícího, na který se bude v průběhu prezenčních setkání
navazovat.A
A
Kritéria hodnocení: úroveň zpracování průběžných úkolů dle zadaných kritérií a hloubka studia zdrojů.A
A-B: Vztahová úroveň: poznatky jsou sjednocené v komplexní celek, student prokázal schopnost vybírat a posuzovat informace, vyhodnocovat praktické přesahy a řešit
modelové situace založené na praktických problémech, schopnost používat odborný jazyk oboru a dovednost používat poznatky v nových kontextech;A
C-D: Multistrukturální úroveň: je zřejmé pochopení mnoha aspektů tématu, plné pochopení souvislostí a vztahů, ale nízká schopnost aplikace na modelových situacích a
v kontextech, reprodukce je především encyklopedická;A
E: Dvoustrukturální úroveň: pochopení základních myšlenek tématu, vyjádření základních souvislostí, velmi nízká schopnost aplikačního přesahu;A
F: Jednostrukturální úroveň: pochopení několika základních myšlenek tématu, reprodukce; nebo Reprodukční úroveň: nízká úroveň reprodukce bez pochopení vztahů a
aspektů tématu.A
A
Prezentace ve výuce: dle výše uvedených kritériíA
A
Didaktický test: vědomostní test s aplikačním přesahem a řešení konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují. Test je založen na základě prostudovaných pramenů
a zdrojů v e-learningu a na základě samostudia odborné literatury a zdrojů. K získání zápočtu je nutná minimálně 60% úspěšnost v testu. A
Kritéria hodnocení:A
100 b: 91-100 % správných odpovědíA
90 b: 81-90 % správných odpovědíA
80 b: 71-80 % správných odpovědíA
70 b: 61-70 % správných odpovědíA
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0-50 b: 60 a méně % správných odpovědíA
Garant předmětu PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 25% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Iva Červenková, Ph.D. (25%), PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (25%), PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (25%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (25%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět předkládá studentům klíčová témata školského managementu a témata spojené s managementem třídy. Vedle důležitých legislativních norem poskytuje
základní informace o procesech řízení školy a třídy. Nedílnou součástí předmětu je problematika sebeřízení, timemanagementu, týmové práce či inspekční činnosti
na školách. Předmět také propojuje didaktickou část práce učitele. Řeší téma přípravy učitele na výuku a organizační formy výuky. Předmět tak reaguje na současné
podmínky a nároky učitelské profese v praxi, kterou netvoří pouze část vyučování, ale další nezbytné aktivity učitele.

Obsah:
Část A Učitel v prostoru managementuA
Organizační struktura řízení školstvíA
Manažerské procesy ve škole:A
- Řízení školy - organizační struktura školy, ředitel školyA
- Řízení pedagogického procesuA
- Třídní učitelA
- Učitel jako manažer třídyA
- Vztah učitele a žákaA
A
SebeřízeníA
TimemanagementA
Příprava učitele na výuku. Didaktická analýza učiva - charakteristika jejích jednotlivých fází.A
Organizační formy výuky podle převažujícího typu interakce. Důsledky hromadné výuky, možnosti využití skupinového vyučování, přednosti a nedostatky individuální
výuky, týmové vyučování.A
Sdílení pedagogického procesuA
Týmová práceA
Profesní rozvojA
A
Část B Učitel v prostoru legislativy a školní dokumentaceA
Zákon 561/2004 Sb. v aktuálním znění (Školský zákon)A
Zákon 563/2004 Sb. v aktuálním znění (Zákon o pedagogických pracovnících)A
Zákon 262/2006 v aktuálním znění (Zákoník práce)A
Vyhláška 263/2007 (Pracovní řád pro zaměstnance škol)A
Vnitřní směrnice školyA
Školní řádA
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Pedagogická dokumentaceA
Inspekční činnost České školní inspekceA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Rozbory děl duševního charakteru (korespondenční úkol, prezentace, výukový list, seminární práce)A
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník

Výsledky učení:
- organizační struktury a principů řízení školství v ČR, A
- legislativních norem směrem k výkonu učitelského povolání, A
- základních modelů organizační struktury školy, A
- základních manažerských funkcí, A
- cílů inspekční činnosti a vyvodí závěry směrem ke své budoucí praxi.
- adaptuje principy sebeřízení, timemanagementu a týmové práce na svou osobu a na jeho výkon učitelského povolání,A
- kategorizuje organizační formy výuky a vyhodnotí jejich uplatnění vzhledem k cílům a obsahu vyučování,A
- analyzuje legislativní dokumenty a vyvodí závěry pro vlastní praxi,A
- práce s pedagogickou dokumentací,A
- navrhne vlastní postup přípravy výuky, který využije v praxi,A
- aktivně sdílí své pedagogické zkušenosti s ostatními,A
- realizuje principy týmové práce na vybraném úkolu a následně v praxi.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BOUDA, T. Teorie a praxe školského managementu. Ostrava : OU, 2012. ISBN 978-80-7464-107-7.
• ČESKÁ REPUBLIKA. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z

pozdějších změn.
• EICHHORN, CH. Manažment triedy: ako môžu učitelia, rodičia a žiaci zvýšiť efektívnosť vyučovania. Přeložil Ľubica KREMPOVÁ, přeložil Anna

CHELEMENDIKOVÁ. Bratislava: Raabe, 2014. ISBN 978-80-8140-109-1.
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• SLAVÍKOVÁ, L. A KOL. Řízení pedagogického procesu (texty pro distanční vzdělávání). Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze, 2005.
• TROJAN, V., TROJANOVÁ, I., TRUNDA, J. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,

2015. ISBN 978-80-7290-868-4.
Doporučená literatura:

• BOUDA, T. Vzdělávací politika a vzdělávací soustavy. 1.vydání. Ostrava: CDV PedF OU, 2000.
• EDERSHEIM, E. H. Management podle Druckera: odkaz zakladatele moderního managementu. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-181-2.
• FEŘTEK, T. Ředitelská kuchařka, aneb, Jak udělat vaši školu přitažlivější pro děti a jejich rodiče. Kladno: Občanské sdružení AISIS, 2002. ISBN 80-238-8600-2.
• HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.
• LEVIN, B. How to change 5000 schools: a practical and positive approach for leading change at every level. Massachusetts: Harvard education press camridge, 2008.

ISBN 789-1-934742-08-2.
• POL, M. Škola v proměnách. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.
• POLÁKOVÁ, H. Zákon o pedagogických pracovnících a předpisy související - s výkladem. 3., aktualiz. vyd. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2015. ISBN 87986-00-4.
• PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
• TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
• TROJAN, V. Řízení pedagogického procesu v současné škole. Praha: PedF UK, 2017. ISBN 978-80-7290-961-2.
• TROJANOVÁ, I. Hodnocení učitelů. Náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení. Wolters Kluwer Praha, 2017. ISBN 978-80-7552-869-8.
• VALENTA, J. Právní rámec řízení škol a školských zařízení: základy práva pro školský management. 2., upr. a dopl. vyd. Karviná: Paris, 2013. ISBN

978-80-87173-23-7.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Metody analytické chemie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 4c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zisk minimálně 80 % bodového hodnocení úloh za semestr.A
A
A
Garant předmětu doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Martin Mucha, Ph.D. (50%), doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Náplní laboratorního cvičení je praktická výuka základních chemických operací v analytické laboratoři, klasických metod chemické kvalitativní a kvantitativní analýzy
(gravimetrie, volumetrie) a vybraných instrumentálních metod.

Obsah:
A
I. Kvalitativní analýza A
Orientace ve vzorku vybranými skupinovými činidly - HCl, H2SO4, NH3, NaOH. A
Důkazové reakce vybraných kationtů - I., II., III. analytická třída.A
Důkazové reakce vybraných aniontů.A
II. Kvantitativní analýzaA
Kalibrace pipety.A
Gravimetrické stanovení Fe. A
Alkalimetrie, acidimetrie - standardizace odměrných roztoků, standardizace dle Bruhnse, A
stanovení kyseliny octové v octu, kyseliny borité. A
Chelatometrie - současné stanovení Ca, Mg v minerální vodě, stanovení tvrdosti pitné vody. A
Chelatometrie - stanovení obsahu Zn v zinkové masti.A
Argentometrie - stanovení chloridů v pitné vodě a ve vzorku minerální vody (dle Mohra).A
Manganometrie - stanovení čistoty šťavelanu. A
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Potenciometrická indikace bodu ekvivalence.A
Stanovení obsahu Fe spektrometrií ve viditelné oblasti.A

Vyučovací metody:
- D9 - Experiment/laborování

Hodnotící metody:
- IC14 - Laborování / laboratorní práceA
- IIA2 - Zpráva / protokol z laborování a terénního cvičení

Výsledky učení:
získává praktické zkušenosti s klasickými analytickými metodamiA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• MUCHA M., NAVRÁTILOVÁ Z. Návody k laboratornímu cvičení. 2016.
• PÁNEK P. Návody k laboratornímu cvičení z analytické chemie I, Ostravská univerzita 1993.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Modelování a simulace
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušku student absolvuje v souladu s platným Studijním řádem OU.A
V průběhu semestru zpracuje student semestrální práci s maximálním bodovým ziskem 20 bodů. Ústní část zkoušky je pak hodnocena 80 body.A
A
A
Garant předmětu RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Michal Janošek, Ph.D. (100%)
Cvičící : RNDr. Michal Janošek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Po absolvování tohoto kurzu se student bude orientovat v základních pojmech dynamických systémů ve spojitém i diskrétním oboru, bude schopen sestavit jednoduché
simulační modely a tyto modely použít a správně vyhodnotit. A

Obsah:
1. Základní pojmy (systém, model, modelování, simulace)A
2. Komplexní systémyA
3. Matematické prostředky a metody pro modelování a simulaciA
4. Organizace simulačního modeluA
5. Základy teorie diskrétních dynamických systémůA
6. Algoritmizace diskrétních simulačních modelůA
7. Generování pseudonáhodných číselA
8. Základy teorie spojitých dynamických systémůA
9. Algoritmizace spojitých simulačních modelůA
10. Modely hromadné obsluhyA
11. Programovací prostředky pro modelování a simulaciA
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12. Organizace simulační studie, metody jejího vyhodnocení

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- E2 - Metody situační

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Zná základní pojmy z oblasti spojitých a diskrétních dynamických systémů.A
Zná princip řízení diskrétní simulace pomocí kalendáře událostí.A
Získává schopnost studia a orientace v odpovídající odborné literatuře.A
Identifikuje známé typy chování dynamických systémů.A
Dokáže řešit některé typy úloh hromadné obsluhy.A
Dokáže sestavit simulační studii a vyhodnotit její výstupy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANOŠEK, M.,FARANA, R. Modelování a simulace. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
• PELÁNEK, R. (2012):. Modelování komplexních systémů. PřF MU Brno, 236 s. ISBN: 978-80-210-5318-2
Rozšiřující literatura:

• I.KŘIVÝ, E.KINDLER. Simulace a modelování. distanční opora, PřF, OU, Ostrava, 2001.
• KINDLER, E. Algoritmizace v jazyku SIMULA. distanční opora, PřF, Ostrava, 2004.
• LAW, AVERILL M. Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0073401324.
• MALÍK. Programovací jazyk SIMULA.
Doporučená literatura:

• E.KINDLER. Simulační programovací jazyky. SNTL, Praha.
• KŘIVÝ, I. Modely v populační biologii a ekologii
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KCH / 7NALA - 2018 : Návykové látky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Návykové látky
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Plnění průběžně zadávaných úkolů. K získání zápočtu musí být projekt a poster hodnocen v rozmezí A-E.
Garant předmětu RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející, 50% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Vede seminář : Mgr. Jana Prášilová, Ph.D. (50%), RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastěji užívanými návykovými látkami ve společnosti, s důrazem na chemickou stránku problematiky, a upozornit na
případná rizika a možnosti odhalování užívání návykových látek u žáků na ZŠ a SŠ.

Obsah:
Úvod do problematiky, rozdělení látekA
Alkohol, tabák a kouřeníA
Drogy kanabisového typuA
HalucinogenyA
StimulantyA
SedativaA
OpiátyA
Analgetické směsiA
Těkavé a inhalační látkyA
LegislativaA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
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- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)A
- IIB23 - Poster

Výsledky učení:
Student A
- přiřadí jednotlivé návykové látky do odpovídající skupiny dle účinkuA
- rozpozná typické příznaky užívání nejběžnějších návykových látek A
- orientuje se v základní legislativě týkající se návykových látek
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BEČKOVÁ, I., VIŠŇOVSKÝ, P. Farmakologie drogových závislostí. Praha: Karolinum, 1999.
• DREHER JAN. Psychofarmakoterapie. Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0133-7.
• MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8.
• PÁLENÍČEK, T., KUBŮ, P., MRAVČÍK, V. Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, 2004.
• PELCLOVÁ DANIELA. Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha, 2009. ISBN 978-80-7262-603-8.
• WENKE, M. Farmakologie. Avicenum, 1986.
• Další zdroje dle doporučení vyučujícího.
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CJP / 1NJ2N - 2018 : Německý jazyk 2N

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Německý jazyk 2N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Didaktický test: Vědomostní test na základě doporučené literatury. Minimální úspěšnost 50 %.A
Ústní zkouška, kde student prokáže jazykovou úroveň B1 dle SERRJ. A-E.A
Aktitivita ve výuce: Aktivní účast, docházka 80%.
Garant předmětu Mgr. Michaela Trnová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Michaela Trnová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Vstupní úroveň předmětu je A2, výstupní úroveň odpovídá stupni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je neustálé
prohlubování znalostí jazykových prostředků a slovní zásoby tak, aby studenti srozumitelně a přiměřeně gramaticky správně komunikovali v běžných situacích, a to
ústní i písemnou formou. A
Předmět rovněž prohlubuje znalosti studentů týkající se německy mluvících zemí a upevňuje tak vědomí existence rozlišných kultur a společností.

Obsah:
1.-3. Thema: Familie und persönliche Beziehungen. Grammatik: Infinitiv mit"zu", Nebensatz mit "dass", Präteritum.A
4.-6. Thema: Natur und Umwelt. Grammatik: Konstuktionen mit "es", Relativpronomen, Relativsatz.A
7.-8. Thema: Urlaub, Im Ausland arbeiten. Grammatik: "lassen", "zum" + Infinitiv, Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit "um zu", Nebensatz mit "damit".A
9.-12. Thema: Nachrichten, Politik, alte Menschen. Grammatik: Präpositionen, Ausdrücke mit Präpositionen, Reflexive Verben, unbetonte Akkusativ- und
Dativergänzungen, Reziprokpronomen.

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
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- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost A
- gramatických jevů (např. přídavná jména, minulý čas modálních sloves, vedlejší věty, trpný rod) A
- slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům (např. popis osoby, vzdělání a zaměstnání, zábava)
Student dokáže A
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám slyšeného textu na známé téma, např. rodina, dovolená, práce v zahraničí, životní prostředíA
- ve vyslechnutém textu na známé téma vyhledat konkrétní informaceA
- v mluveném projevu na odpovídající jazykové úrovni identifikovat jednotlivé mluvčí, jejich postoje a názoryA
- porozumět rodilým mluvčím i mluvčím, jejichž rodným jazykem není němčina, pokud hovoří srozumitelně a na jemu známé témaA
- vyjádřit srozumitelně svůj názor na známé téma, např. dovolená, práce v zahraničí, rodina, životní prostředíA
- podrobně popsat sebe, svou rodinu, přátele, místo, kde bydlí, své koníčky a zájmyA
- sdělit svůj názor na známé témaA
- obhájit své myšlenky a stanoviska, přičemž používá vhodnou slovní zásobuA
- v rámci známých tematických okruhů zahájit, udržet a ukončit konverzaciA
- pomocí své slovní zásoby se vyjádřit v rámci běžných situacíA
- porozumět hlavním bodům a myšlenkám článku na téma, které je mu blízké, např. každodenní činnosti, volnočasové aktivity, dovolená, práce v zahraničí, rodina,
životní prostředíA
- v textu vyhledat konkrétní informaceA
- odvodit význam neznámých slov z kontextu nebo na základě znalosti tvoření slovA
- pracovat se slovníky, vč. výkladového slovníkuA
- využívat média, např. internetA
- podrobně popsat sebe, svou rodinu, přátele, místo, kde bydlí, své koníčky a zájmyA
- napsat souvislý text týkající se známých témat, např. email z dovolené, z pracovního pobytu v zahraničíA
- využívat slovník, vč. výkladového, a to především při práci na méně známém tématuA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AUFDERSTRASSE, H. A KOL. Themen Aktuell 2: Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2013.
• AUFDERSTRASSE, H. A KOL. Themen Aktuell 2: Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2013.
• BILLINA, A., BRILL, L. M., TECHMER, M. Němčina: slovíčka a gramatika pro začátečníky. Praha: Grada.
• HÖLDRICH, B. Němčina: čtení a psaní pro začátečníky. Praha: Grada.
• TSCHIRNEN, E. Němčina: 4000 slovíček podle témat. Praha: Grada.
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Doporučená literatura:

• BRILL, L. M., TECHMER, M. Němčina: velká cvičebnice slovní zásoby. Praha: Grada.
• CZMERO, J., VESELÁ B. Sprechen Sie mit!. Brno: Edika.
• DINSEL, S., GEIGER, S. Němčina: velká cvičebnice gramatiky. Praha: Grada.
• HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch im Gespräch. Praha : Scientia, 2004.
• REIMANN, M., DINSEL, S. Němčina: 15000 slovíček ve 126 tématech. Praha: Grada.
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KFG / 7PLAB - 2018 : Planeta Země pro obor biologie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Planeta Země pro obor biologie
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem uzavření předmětu je vykonání písemné zkoušky. S bodovým hodnocením a obsahem zkoušky budou studenti seznámeni na úvodní přednášce.A
Garant předmětu doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : RNDr. Jan Lenart, Ph.D. (50%), doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Planeta Země. Strukturní geologie - primární a sekundární geologické struktury, hlubinné zlomy, styl tektonické stavby. Stavba litosféry, dynamika litosférických desek
a její endogenní geologické projevy (Wilsonův cyklus, diastrofismus, magmatogenní a metamorfogenní procesy, geneze sedimentárních pánví, geologické morfostruktury
pevnin a oceánů a jejich vývoj). Základy historické geologie - přehled vývoje zemské kůry (stratigrafie, geochronologie, paleogeografie, paleoklimatologie),
charakteristika geologických period a jejich regionální rozšíření. Pozice ČR v geologické stavbě Evropy a přehled regionálně geologických jednotek ČR.

Obsah:
Obsah přednášekA
A
1. Stavba a vlastnosti ZeměA
2. Úvod do strukturní geologieA
3. Globální desková tektonikaA
4. Diastrofismus, tektogeneze, endogenní geotektonické cyklyA
5. Magmatismus, vulkanismusA
6. Exogenní procesyA
7. Metody historické geologieA
8. Regionální geologie, postavení ČR v Evropě, regionální jednotky ČR; Prekambrium - vývoj ve světě, krystalinikum Českého masívu (kadomský cyklus)A
9. Prvohory - vývoj života, vývoj ve světě a v Českém masívu (variský cyklus)A
10. Druhohory - vývoj života, vývoj ve světě, v Českém masívu a Západních Karpatech (alpinský cyklus)A
11. Třetihory - vývoj života, vývoj ve světě, v Českém masívu a Západních Karpatech (alpinský cyklus)A
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12. Čtvrtohory - vývoj života, člověka, glaciály a interglaciály a jejich dopad na krajinotvorné procesy na území ČR, kvartérní sedimentyA
13. Geohazardy a geologické predispozice pro rozvoj lidské činnostiA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
orientuje se v základních pojmech z geologieA
orientuje se v historické geologii a ovládá její pravidlaA
získává znalosti ze stavby a vlastnosti ZeměA
orientuje se v regionální geologii ČM a ZK
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CHLUPÁČ, I., BRZOBOHATÝ R., KOVANDA J., STRÁNÍK Z. Geologická minulost České republiky. Academia Praha 2002. 436 pp.
• JAKEŠ, P. Geologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií
• KACHLÍK, V., CHLUPÁČ, I.:. Základy geologie. Historická geologie. Karolinum. Praha 2000.
• KACHLÍK,V. Geologický vývoj území České republiky, SURAO Praha 2003, 65p.
• KOČÁREK, E. Úvod do všeobecné didaktiky geologie : Určeno pro posl. Pedag. fak. v Čes. Budějovicích, 1990
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KFY / 7PSTP - 2018 : Práce s talenty v přírodních vědách a v matematice

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Práce s talenty v přírodních vědách a v matematice
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student zpracuje seminární práci/projekt na individuálně zvolené téma:A
A
1. Kazuistika přírodovědně nebo matematicky nadaného žáka s návrhem na jeho intervenci.A
2. Mapování projevů přírodovědně nebo matematicky nadaného žáka v kolektivu třídy.A
3. Zpracování přípravy na vyučovací hodinu, ve které je přítomen přírodovědně nebo matematicky nadaný žák (libovolné téma).A
4. Vytvoření portfolia pro přírodovědně nebo matematicky nadaného žáka s návrhy na jeho individuální aktivity z libovolného přírodovědné disciplíny nebo z
matematiky (hlavolamy, křížovky, rébusy).A
A
Poznámka: Student si může téma práce zvolit dle oblasti svého zájmu, což je přínosné jak pro něho samotného, tak pro ostatní posluchače. A
Student projekt představí individuálním výstupem ve výuce.A
A
"Pokud student náležitě splní všechny požadavky udělení zápočtu, získá 100 bodů. Výsledný počet bodů se převede na klasifikační stupeň podle platné směrnice rektora
OU".
Garant předmětu doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (100%)
Cvičící : doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studijní předmět vychází z aktuálních přístupů k edukaci přírodovědně a matematicky nadaných žáků na základních a středních školách, jejichž přítomnost je také
legislativně zakotvena v současných kurikulárních školských dokumentech. Předmět studentům nabízí seznámení sAedukačními činnostmi, nutnými pro zvládnutí
výchovných a vzdělávacích specifik práce sApřírodovědně a matematicky nadanými žáky. Studenti budou seznámeni A
s metodami identifikace nadaných žáků ve třídách, které se opírají o klíčové evropské koncepce talentu a nadání. Po absolvování předmětu bude student schopen
identifikovat přítomnost přírodovědně a matematicky nadaného žáka ve třídě, využívat moderní vzdělávací strategie pro jeho výuku, vytvořit individuální studijní plán
pro nadaného žáka, respektovat specifika nadaného žáka a efektivně využívat edukační nabídku pro jeho vzdělávání. Požadavky na studenta Student se aktivně účastní
přednášek/cvičení , diskutuje nad vybranými tématy.A
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Obsah:
1. Pojmy talent a nadání z historického a současného pohledu.A
2. Definice, modely a koncepce nadání, inteligence, tvořivost, Gaussova křivka hodnot A
IQ v současné populaci. A
3. Vliv dědičnosti a prostředí na nadání.A
4. Identifikace přírodovědně a matematicky nadaných žáků.A
5. Charakteristické projevy přírodovědně a matematicky nadaných žáků ve třídě.A
6. Specifické přístupy učitele k přírodovědně a matematicky nadaným žákům, vzdělávací potřeby přírodovědně a matematicky nadaných žáků.A
7. Sociálně-emocionální problémy nadaných dětí.A
8. Příprava učitele na vyučovací hodinu, ve které je přítomen přírodovědně a matematicky nadaný žák. A
9. Inkluze přírodovědně a matematicky nadaného žáka v tradičním třídním kolektivu A
z pohledu pedagogické praxe.A
10. Nácvik pedagogických dovedností pro práci s přírodovědně a matematicky nadanými žáky - praktické použití aktivizačních vyučovacích metod, tvorba materiálů pro
přírodovědně a matematicky nadané žáky, tvorba IVP pro přírodovědně a matematicky nadaného žáka.A

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Projekce (statická, dynamická)A
- Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)A
- Projektová výukaA
- Skupinová a kooperativní výuka

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- Rozbor jazykového projevu studentaA
- RozhovorA
- Slovní hodnoceníA
- Rozbory děl duševního charakteru (korespondenční úkol, prezentace, výukový list, seminární práce)

Výsledky učení:
Student si osvojí:A
- dovednost identifikovat přírodovědně a matematicky nadaného žáka, A
- znalost specifik přírodovědně a matematicky nadaných žáků a zvládnutí odpovídajících pedagogických přístupů, A
- schopnost vytvořit IVP pro přírodovědně a matematicky nadaného žáka, A
- znalost aktivizujících vyučovacích metod pro přírodovědně a matematicky nadané žáky, A
- schopnost využít přítomnosti přírodovědně a matematicky nadaného žáka pro zvýšení efektivity edukačních činností,A
- dovednost vhodně použít přiměřené vyučovací metody, aktivizující a motivující přírodovědně a matematicky nadané žáky, A
- schopnost zvládnout přítomnost přírodovědně a matematicky nadaného žáka ve třídě a přizpůsobit výukové strategie jeho potřebám (s ohledem na cíl výuky). A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.
• LANDAU, E. Odvaha k nadání. Praha : Nakladatelství Akropolis s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86903-48-4.
• LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava : IRIS, 2001. ISBN 80-88778-32-8.
• MÖNKS, F. J., YPENBURGOVÁ, I. H. Nadané dítě. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0445-5.
• ŠKRABÁNKOVÁ, J. Žijeme s nadáním. Ostrava, 2001. ISBN 978-8-7464-137-4.
• ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., JANDA, M., NOVOTNÁ, M., KUBIŠTOVÁ, I. Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách.

Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. ISBN 978-80-254-8122-6.
Rozšiřující literatura:

• DALRYMPLE, T. Život na dně. Světový názor, který vytváří spodinu společnosti. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1337-7.
• HAYDEN, T. L. Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-375-8.
• MACKINTOSH, N. J. IQ a inteligence. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-9489.
• SACKS, O. Antropoložka na Marsu. Sedm paradoxních příběhů. Praha : Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0635-2.
Doporučená literatura:

• BEAN, R. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-035-9.
• SÍTNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.
• ŠKRABÁNKOVÁ, J. Návrh vybraných pravidel pro učitele nadaných žáků. Výstup VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní

vzdělávání. Brno : Masarykova univerzita, 2010.
• ŠKRABÁNKOVÁ, J. Pedagogické přístupy k nadaným žákům (Se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech.). In ŠIMONÍK, O. (ed.).

Vzdělávání nadaných žáků. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5349-6.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Presentation skills for teachers
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: Studenti plní dílčí úkoly při nácviku prezentačních dovedností již během samotné výuky a zapojují se do aktivit během výuky. Studenti se také doma
průběžně připravují na výuku dle zadání vyučujícího. Je nutná minimálně 80% aktivní účast ve výuce.A
Prezentace ve výuce: Student si připraví prezentaci na předem vybrané oborové téma v rozsahu 15-20 minut. A
Studenti jsou hodnoceni podle stupnice:A
91 - 100 A (1)A
81 - 90 B (1,5)A
71 - 80 C (2)A
61 - 70 D (2,5)A
51 - 60 E (3)A
0 - 50 F (4)A
A
Garant předmětu Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět je vyučován v angličtině a je zaměřen na systematické zlepšování prezentačních dovedností. Sylabus cvičení je zaměřen na teoretickou část prezentačních
dovedností, tj. jak postupovat již při samotném výběru tématu, přes náplň obsahové stránky, až po formální úpravu a správné načasování prezentace. Studenti si své
poznatky ověřují formou praktických cvičení a prezentacemi na vybrané téma. Dozví se jak pracovat s hlasem, jak využívat řeč těla, jak předcházet nervozitě, jak
reagovat na dotazy z řad posluchačů a žáků v publiku a jak vést rozhovor či diskusi s ohledem na jejich potřeby. Naučí se pracovat s informacemi, organizovat je a
následně prezentovat, naučí se používat nezbytné základní fráze používané při prezentacích, ale také tomu, jak vytvářet a jak pracovat s přehlednými tabulkami, grafy,
obrázky a odkazy běžně užívanými při prezentacích. Nezbytnou součástí je také práce s audiovizuální technikou při samotném prezentování.

Obsah:
1. Preparing your presentationA
2. Equipment for presentationsA
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3. Structuring your presentation A
4. Making transitions within your presentationA
5. Using descriptive language A
6. Introducing your presentationA
7. Delivering your messageA
8. Referring to charts, graphs, diagrams, pictures and short videos A
9. Using visual aids A
10. ConcludingA
11. Handling questionsA
12. Bringing it alive A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústní

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
- gramatických jevů nezbytných při prezentování různých tematických okruhů;A
- slovní zásoby nezbytné při prezentování různých tematických okruhů;A
- postupů při tvorbě prezentace;A
- nástrojů nezbytných k formální úpravě prezentace (software a formální úprava, správné načasování atp.);A
- formálních jazykových prostředků při verbální komunikaci.A
Student dokáže:A
- správně zvolit a používat gramatické jevy nezbytné při prezentování tématu;A
- správně zvolit a používat vhodnou slovní zásobu vztahující se ke zvolenému tématu;A
- správně postupovat při tvorbě prezentace od samotného výběru tématu, přes obsahovou a formální stránku, až po její vlastní prezentování;A
- používat adekvátní nástroje nezbytné při tvorbě prezentace (vhodné aplikace a software, např. PowerPoint);A
- aktivně užívat správnou slovní zásobu při následné diskusi vztahující se k vlastní prezentaci.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
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• FINKELSTEIN, E. & SAMSONOV, P. PowerPoint for Teachers: Dynamic Presentations and Interactive Classroom Projects. Jossey-Bass, 2007. ISBN

978-0787997175.
• GRUSSENDORF, M. English for Presentations. Oxford: OUP, 2008. ISBN 0-19-457936-0.
• HUGHES, J. & MALLETT, A. Successful Presentations. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.
• MCINTOSH C. Cambridge Advanced Learner?s Dictionary. Cambridge: CUP, 2013. ISBN 978-1107035157.
Doporučená literatura:

• AYTO, J. From the horse?s mouth. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0-019954379-3.
• BIBER, D. & CONRAD S. & LEECH G. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 2003. ISBN

0-582-237262.
• BRADBURY, A. Successful presentation skills. Philadelphia: Kogan Page, 2006. ISBN 978-0749445607.
• DAVIES, G. The presentation coach: bare knuckle brilliance for every presenter. Chichester: Capstone, 2010. ISBN 978-0857080448.
• Oxford Advanced Learner?s Dictionary. Oxford: OUP, 2010. ISBN 978-0-19-479879-2.
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KIP / 7PROJ - 2018 : Projektové vyučování s ICT

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projektové vyučování s ICT
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro udělení zápočtu musí student splnit tyto požadavky:A
1. Aktivní účast na cvičení minimálně 60 procent. V případě vyšší absence je student povinen vypracovat náhradní úkoly.A
2. Zpracování dvou semestrálních prací - projektů (každá s výsledkem minimálně 51% ze stanovených bodů).A
První projekt - zpracování tématu dle návrhu - 20 bodů.A
Druhý projekt - zpracování samostatného návrhu projektu (včetně návrhu organizačního zabezpečení, definování mezioborových vztahů, návrhu hodnocení), včetně
ukázkového zpracování výstupů a prezentace projektu - 40 bodů.A
3. Zápočtový test (s výsledkem minimálně 51% ze stanovených bodů) - 40 bodů.A
Garant předmětu Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Ing. Eva Burianová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem tohoto předmětu je seznámení se s problematikou projektového vyučování, využitím ICT a hlavními zásadami přípravy, zadávání a hodnocení projektů s
uvedením jednotlivých příkladů. Studenti v rámci předmětu zpracovávají vlastní návrh projektu pro žáky/studenty.A

Obsah:
1) Projekt, projektové vyučování jako výuková metoda.A
2) Začátky projektového vyučování, využití v současnosti. Diskuze.A
3) ICT v projektovém vyučování. Nové informační technologie a jejich využití.A
4) Tablety ve školách i doma. A
5) Druhy projektů, rozdělení projektů, vhodnost využití.A
6) Organizační formy výuky s využitím ICT v předmětech IVT.A
7) Organizace výuky s využitím IVT v projektovém vyučování.A
8) Krátkodobé projekty s ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech.A
9) Zpracování vlastních návrhů projektů, výstupy projektů a jejich hodnocení.A
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A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- C7 - Počítačová simulaceA
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
objasnit principy projektové výukyA
definovat fáze tvorby projektuA
zpracování vlastního návrhu projektuA
Začlenit projektové vyučování jako formu výuky, vytvořit předpoklady pro práci žáků v týmech.A
Zavazovat mezipředmětové vztahy v rámci komplexních řešení úkolů.A
Využívat nové možnosti informačních technologií při přípravě, realizaci a při zpracování výstupů projektu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURIANOVÁ, E. Jak využít ICT v projektovém vyučování. OU, 2014.
• BURIANOVÁ, E. Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80-7042-870-8.
Doporučená literatura:

• PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-978-X.
• PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ. http://www.projektovevyucovani.cz/



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

987

KCH / 7PRCH - 2018 : Průmyslová chemie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průmyslová chemie
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška je složena z písemné a ústní části. V písemné části jsou ověřovány znalosti formou příkladů a rovnic z oblasti chemických výrob. K úspěšnému absolvování
písemné části je potřeba získat více než 50% bodů z možných. V ústní části jsou ověřovány teoretické znalosti v rozsahu probíraného učiva.
Garant předmětu doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět přibližuje zpracování základních chemických surovin a velkotonážní způsoby příprav nejdůležitějších chemických produktů. Zahrnuje oblast od výroby kovů,
přes koksárenství, petrochemii, základní organickou chemii, kvasnou chemii, přípravu makromolekulárních látek až po přípravu pesticidů.

Obsah:
1. Technologie vody (získávání a úprava vody pro různé způsoby použití). A
2. Výroba technických plynů (kyslík, dusík apod.)A
3. Průmysl síry (získávání síry a výroba nejdůležitějších produktů - kyselina sírová, sirouhlík apod.). A
4. Průmysl dusíku (získávání dusíku a výroba nejdůležitějších produktů - amoniak, kyselina dusičná, močovina, kyanovodík apod.). Získávání a zpracování chloridu
sodného (výroba sody, vodíku, chloru, hydroxidu sodného, chlorovodíku a kyseliny chlorovodíkové). A
4. Výroba železa. A
5. Výroba neželezných kovů (Cu, Al, Zn, Pb). A
6. Výroba silikátů (cement, sklo, keramika apod.). Výroba anorganických hnojiv. A
7. Výroba anorganických pigmentů. Elektrotermické výroby.A
8. Koksárenství. Petrochemie (výroba alkenů, dienů, acetylenu, aromatických uhlovodíků, syntézních plynů, methanolu, oxosyntéza apod.). Výroba základních
organických sloučenin (acetaldehyd, kyselina octová a acetanhydrid, ethanol, vinylchlorid, fenol, aceton, anilin apod.).A
9. Makromolekulární sloučeniny (rozdělení, příprava a použití). A
10. Tenzidy (rozdělení, příklady a použití). Výroba celulózy a papíru.A
11. Pesticidy (rozdělení, příklady a použití herbicidů, fungicidů, insekticidů). Výroba výbušin (střeliviny, trhaviny, třaskaviny)A
12. Technologie potravinářského a kvasného průmyslu (cukr, bramborový škrob, slad, pivo,ethanol, droždí, kyselina octová apod.).A
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13. Organická barviva (vztah mezi barevností a strukturou, rozdělení barviv a příklady A
jednotlivých typů barviv). Výroba léčiv.A

Vyučovací metody:
- A1 - Přednáška

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Učící se má přehled o základních postupech chemické technologie.A
Zná postupy úpravy a čištění vody.A
Orientuje se v problematice průmyslu síry a dusíků.A
Umí popsat výrobu technických plynů a anorganických kyselin.A
Dokáže popsat základní postupy při výrobě železa i neželezných kovů.A
Orientuje se v problematice organické technologie, petrochemie koksárenství apod.A
Má základní představu o výrobě tenzidů, hnojiv, výbušnin, barviv, pesticidů aj.A
Umí se orientovat v odpovídající odborné literatuře.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• GREENWOOD N.N, EARNSHAW A. Chemie prvků (I + II), Informatorium, Praha 1993.
• JOHN A. TYRELL. Fundamentals of Industrial Chemistry: Pharmaceuticals, Polymers, and Business. 2014. ISBN 978-1-118-617564.
• MARK ANTHONY BENVENUTO. Industrial Chemistry. 2013. ISBN 978-3110295894.
• MOHAMMAD FARHAT ALI, BASSAM M. EL ALI, JAMES G. SPEIGHT. Handbook of Industrial Chemistry: Organic Chemicals. 2005. ISBN 9780071410373.
• NEISER,J. A KOL. Obecná chemická techologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981. &, &.
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KHV / 7PMKO - 2018 : Příprava magisterského koncertu

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Příprava magisterského koncertu
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce 80%;A
interpretace hudebního díla (umělecký výkon sbormistrovský): A
průběžné plnění úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška: student v rámci zápočtu předvede závěrečný magisterský koncert.A
Garant předmětu PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět shrnuje veškeré poznatky získané studiem sbormistrovských disciplín v magisterském studijním programu s následnou aplikací do závěrečného magisterského
koncertu. Upevňuje studentovu sbormistrovskou jistotu při řešení problematiky dramaturgie koncertu, interpretace sborové literatury, sbormistrovské techniky a
zvyklostí veřejné produkce. Příprava sborových skladeb různých typů a kompozičních slohů je rovněž zaměřena na hudební výraz a představou skladby jako celku z
hlediska frázování, dynamiky a s vytvářením gradačního oblouku s dynamickým vrcholem.

Obsah:
1. Specifika interpretace sborových skladeb, literatura, požadavky ke studiu.A
2. Interpretace sborových skladeb, vyjadřovací prostředky hudby a jejich vztah k nácviku sborových skladeb.A
3. Interpretační analýza sborových skladeb, teorie hudebně výkonného umění.A
4. Interpretace sborových úprav lidové písně I.A
5. Interpretace sborových úprav lidové písně II.A
6. Sborová interpretace vybraných skladeb období renesance.A
7. Sborová interpretace vybraných skladeb období baroka. A
8. Sborová interpretace skladeb období klasicismu. A
9. Sborová interpretace skladeb období romantismu I. A
10. Sborová interpretace skladeb období romantismu II.A
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11. Sborová interpretace hudby 20. a 21. století I.A
12. Sborová interpretace skladeb hudby 20. a 21. století II.A
13. Sborová interpretace skladeb hudby 20. a 21. století III. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokazuje znalost:A
- kontinuity historického vývoje sborového zpěvu od středověkých chorálů po současnost;A
- sborových kompozic jednotlivých historických období (gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. století, současnost);A
- architektury sborového díla, jejího celkového pojetí a výrazu.A
Student dokáže:A
- řešit problematiku celkové výstavby sborové skladby; A
- sestavit dramaturgii magisterského koncertu, připravit a řídit pěvecký sbor; A
- konstruktivně a vhodně sestavit repertoár pěveckého sboru se zřetelem na typ a kvalitu tělesa se zdůrazněním stylových specifik jednotlivých hudebněhistorických
období a žánrů a interpretovat jej.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HONS, MILOŠ. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru II. 1. Základní problémy sborové interpretace. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-18-0.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru II. 2. Příklady interpretačních analýz. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-19-7.
• KOLÁŘ, JIŘÍ, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru II. 3. Přílohy k interpretačním analýzám. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-20-3.
• ZICH, JAROSLAV. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987.
Rozšiřující literatura:

• KVĚCH, OTOMAR. Základy klasické hudební kompozice. Praha: Togga, 2013. ISBN 978-80-7476-023-5.
• ROB, JOSEF, ŠTÍBROVÁ, IVANA. Sborový zpěv a řízení sboru I. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8071845574.
• SADIE, SADIE, TYRRELL, JOHN. (EDS.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Grove; New York: Macmillan, 2001. ISBN 1-56159-239-0.
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• ŠTEFKOVÁ, MARKÉTA. Teória hudobnej interpretácie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-89439-19-5.
• TICHÝ, VLADIMÍR. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.
Doporučená literatura:

• COOK, NICHOLAS. A Guide to Musical Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1995. ISBN 978-039396255.
• LOUDOVÁ, IVANA. Moderní notace a její interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1998. ISBN 80-85883-31-7.
• MARTINÁKOVÁ, ZUZANA. Modalita ve vzťahu k hudbe 20. storočia. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, 2000. ISBN 8085182696.
• TICHÝ, VLADIMÍR. Úvod do studia hudební kinetiky. K systematice hudebního rytmu, metra a tempa. Praha: AMU, 1992. ISBN 80-85467-07-0.
• VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, JARMILA. Sborový zpěv. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.
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KHV / 7PSHV - 2018 : Psychologické aspekty hudební výchovy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Psychologické aspekty hudební výchovy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zpracování seminární práce: volba tématu z oblasti hudební psychologie. Hudebněpsychologické téma seminární práce bude zvoleno na základě domluvy s vyučujícím
předmětu. Seminární práce bude také obsahovat reflexi jedné odborné publikace /studie české nebo zahraniční provenience.A
Rozsah seminární práce: 8 normostran.A
Garant předmětu doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Koncepce discipliny je zaměřena na problematiku aktuálních hudebněpsychologických témat a psychologických aspektů hudební výchovy se zřetelem k
hudebněvýchovné praxi na střední škole; dále na vybraná témata hudebněpsychologické teorie a praxe.

Obsah:
1. Úvod do problematiky hudební psychologie, dílčí hudebněpsychologická literatura domácí a zahraniční provenience, odborné společnosti a instituce zaměřující se na
hudební psychologii.A
2. Hudební psychologie jako vědní disciplina v systému muzikologie, předmět zkoumání hudební psychologie, vztah hudební psychologie a obecné psychologie,
psychologie umění, základní hudebněpsychologické pojmy.A
3. Metody výzkumu v hudební psychologii.A
4. Aktuální trendy současné české i zahraniční hudební psychologie, základní složky a funkce psychiky, klasifikace hudebních schopností.A
4. Hudební ontogeneze, hudebnost, elementarizovaný test hudebnosti. Nadání, talent.A
5. Psychologická podstata hudebně-komunikačního procesu, funkce hudby.A
6. Hudební výchova a rozvoj nehudebních nehudebních schopností z hlediska hudební psychologie, behaviorální a sociální vliv hudby, amuzie, hudební činnosti z
hlediska hudebněpsychologického.A
8. Hudba v obchodním prostředí, výsledky empirických výzkumů.A
9. Hudební preference, vkusová skupina, socioekonomické postavení a hudební preference, vkusová setrvalost, proměny hudební preference s věkem, hudební preference
a osobnostní faktory, dimenze hudební preference, tendence sensation-seeking, klidová aktivace, hudba - agresivní a asociální chování.A
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10. Akustická ekologie, proměny akustického prostředí člověka, soundscape, citlivost na hluk (noise sensitivy), osobní a sociální proměnné, citlivost na hluk a vztah k
hudbě.A
11. Background music při učení a duševní práci, metakognitivní dovednosti, výsledky výzkumů.A
12. Významné hudebněpsychologické výzkumy v ČR a zahraničíA
13. Shrnutí problematikyA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Student prokáže znalostA
- definice hudební psychologie jako vědní disciplinu v rámci muzikologie;A
- v aktuálních trendech hudební psychologie, metodách výzkumu hudební psychologie;A
- vybraných hudebněpsychologických témat souvisejících s hudební ontogenezi, hudební komunikací, hudebními preferencemi, rozvojem nehudebních schopností,
hudbou v obchodním prostředí, akustickou ekologii, background music;A
- významných hudebněpsychologických výzkumů v ČR a zahraničí.A
A
Student dokáže:A
- identifikovat a analyzovat vybrané problémy z oblasti hudební psychologie;A
- popsat dílčí části elementarizovaného testu hudebnosti pro hudebněvýchovnou praxi na střední škole.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FRANĚK, MAREK. Hudební psychologie, 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0965-7.
• HOLAS, MILAN. Hudební nadání. Praha, 1994.
• HOLAS, MILAN. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 1998. ISBN 80-85787-25-3.
• POLEDŇÁK, IVAN. Stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984.
• SEDLÁK, FRANTIŠEK A HANA VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2.
Rozšiřující literatura:

• DOUBRAVOVÁ, JARMILA. Dialog a imaginace. Interpersonální diagnóza umění(m). 1. vyd. Praha: Supraphon, 1998. ISBN 80-7058-471-8.
• KEMP, ANTHONY. E. The Musical Temperament: Psychology and Personality of Musicians. Oxford: Oxford University Press, 1996. ISBN 978-019-8523-62-8.
• KULKA, JIŘÍ. Psychologie umění. Grada, Praha, 2008. ISBN 80-04-23694-4.
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• KUSÁK, JIŘÍ. Axiologické aspekty folkloru (jako intersubjektivního a intrasubjektivního hudebního komunikátu). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

Filozofická fakulta. ISBN 978-80-8094-331-8.
• SEDLÁK, FRANTIŠEK. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha, 1989.
Doporučená literatura:

• HOLAS, MILAN. Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. Praha, 2001.
• KOZEL, DAVID, KUSÁK, JIŘÍ A ŠEVČÍKOVÁ, VERONIKA. Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013.

ISBN 978-80-7464-450-4.
• KUSÁK, JIŘÍ. Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents. Opole: Wydawnictwo Instytut

Śląski, 2016. ISBN 978-83-62683-77-2.
• LINKA, ARNE. Kapitoly z muzikoterapie. Rosice u Brna, 1997.
• MÁTEJOVÁ, ZLATICA A SILVESTER MAŠURA. Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,

1992. ISBN 80-08-00315-4.
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KPE / 1PSZD - 2018 : Psychologie zdraví

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Psychologie zdraví
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Esej / úvaha / polemika ; Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace): podmínkou je vypracování písemné práce v návaznosti na jednoho z odborných témat
z obsahu předmětu či jiné příbuzné odsouhlasené pedagogem některou z výše uvedených forem. A
Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.): minimálně 80% docházka, zapojení se do řešení skupinové diskuze či práce.A
A
Garant předmětu PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (50%), Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky uceleného systému psychologie zdraví tak, jak se konstituoval v posledních desetiletích a vést je k
aktivnímu osvojení těchto poznatků. Tento systém se opírá o bio-psycho-sociální (resp. i spirituální) přístup ke zdraví, zabývá se rizikovými a protektivními faktory
zdraví, problematikou stresu a specifikami lidského stresu i dalšími psychologickými faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví, resp. kvalitu života.

Obsah:
1. Předmět psychologie zdraví, jeho zařazení do většího celku, jeho smysl a cílA
2. Pojmy zdraví, nemoc, životní scénář, význam rodinných vzorců.A
3. Životní úroveň a prožitková kvalita života, životní styly současnosti, konzumní společnost.A
4. Stres, krize, trauma a způsoby zvládání náročných životních situací.A
5. Výživa, zdravá výživa, závislost na zdravé výživě jako realita konzumní společnostiA
6. PsychosomatikaA
7. Techniky deskripce osobních dispozic k zátěžiA
8. Možnosti uvolňování prožívaného fyzického, psychického napětíA
9. Možnosti učitele v pomoci žákovi zvládat náročné situaceA
10. Kořeny sociálně patologických jevů versus společenské mýtyA
11. Sebereflexe jako základ pomoci sobě samému, autoregulační a jiné techniky zvládání zátěžeA
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- E3 - Metody inscenační a simulační

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- autoplastického náhledu na nemocA
- diagnostických metod, které mohou používat samostatně, nebo ve spolupráci s psychologemA
- podstaty traumatu a krizíA
- projektů podpory zdravíA
- získat informace pro přípravu výše uvedených projektů a ověřit jejich účinnostA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- aktivně využívá základní uvolňovací techniky (práce s dechem, svalovým napětím, cíleným uvolňováním částí těla)A
A
A
- orientovat se v základních diagnostických metodách pro zjišťování úrovně zdravíA
- používat autoregulační techniky v rámci psychohygienyA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Academia, 2005.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.
• LEVINE, A.P.,KLINEOVÁ,M. Prevence traumatu u dětí. Maitrea, 2014.
• TRAPKOVÁ, I., CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-561-5.
Rozšiřující literatura:

• KELEMAN, S. Anatomie emocí. Praha: Portál, 2013.
• KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 3. vyd. Praha: Portál, 2000.
• LOWEN, A. Jazyk těla - Tělesná dynamika charakterových struktur. Praha:Portál, 2017.
• MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha: SNP, 1986.
• MOHAPL, P. Úvod do psychologie nemoci a zdraví. Olomouc, 1992.
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Doporučená literatura:

• BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
• KRATOCHVÍL, S.:. Jak žít s neurózou. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1988.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994.
• KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-835-X.
• LEVINE, P., KLINEOVÁ, M. Trauma očima dítěte. Praha:Maitrea, 2012.
• PLANTE, G., T. Současná klinická psychologie. Praha: Grada, 2001.
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KHV / 7REKP - 2018 : Repetitorium klavírní přípravy sbormistra s metodikou

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Repetitorium klavírní přípravy sbormistra s metodikou
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce 80%;A
interpretace hudebního díla (umělecký výkon instrumentální): průběžné plnění úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška: student předvede u zápočtu připravený klavírní výtah dvou sborových skladeb z tvorby A. Dvořáka, B. Smetany, J. B. Foerstera nebo J. Suka.
Interpretace připravených skladeb se realizuje z původní sborové partitury. Student partituru upraví tak, že je schopen bezproblémové a plynulé hry. Klavírní výtah
sborové partitury musí být totožný s původní verzí sborové skladby. A
Garant předmětu PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Výuka předmětu určeného pro studenty sbormistrovství je zaměřená na prohlubování dovedností zaměřených na oblast čtení a klavírní hry sborových partitur. Hlavním
cílem předmětu je předložit studentům metodiku a nácvikové postupy potřebné k upevňování schopnosti orientace ve čtení a následné klavírní hře partitur sborových
skladeb. Předmět se blíže zaměřuje na tvorbu a následnou interpretaci klavírního výtahu ze sborové tvorby A. Dvořáka, B. Smetany, J. B. Foerstera a J. Suka.

Obsah:
1. A. Dvořák: Sborové písně pro mužské hlasy.A
2. A. Dvořák: Čtyři smíšené sbory, op. 29.A
3. A. Dvořák: Pět sborů pro mužské hlasy na slova litevských národních písní, op. 27.A
4. B. Smetana: Tři jezdci.A
5. B. Smetana: Česká píseň.A
6. J. B. Foerster: Devět mužských sborů, op. 37.A
7. J. B. Foerster: Pět zpěvů pro dětský nebo ženský sbor a klavír.A
8. J. B. Foerster: Nové dětské sbory na slova J. V. Sládka.A
9. J. B. Foerster: Tři sbory pro ženské hlasy a klavír, op. 178.A
10. J. Suk: Deset zpěvů pro ženský sbor.A
11. J. Suk: Čtyři zpěvy, op. 18.A
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12. J. Suk: Tři zpěvy, op. 19. A
13. Příprava na zápočet.A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokazuje znalost:A
- metodiky tvorby klavírního výtahu ze všech druhů partitur;A
- metodiky čtení a hry partitur na klavír;A
- principů v souvislosti s hrou partitur;A
- principů koncentrace na praktický výkon.A
Student dokáže: A
- za pomoci předložené metodiky číst partituru s následnou hrou na klavír;A
- hrát partitury bez předchozí přípravy, a to na základě aplikace získaných nástrojových dovedností;A
- hrát koncentrovaně a plynule předloženou partituru na klavír;A
- zvládat trému v souvislosti s hrou z listu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BURGHAUSER, JARMIL. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960.
• DVOŘÁK, ANTONÍN. Čtyři sbory, op. 29: pro smíšené hlasy. [partitura]. Praha: Emanuel Starý, 1940.
• DVOŘÁK, ANTONÍN. Pět sborů pro mužské hlasy na slova litevských národních písní, op. 27: partitura. Praha: Orbis, 1952.
• DVOŘÁK, ANTONÍN. Sborové písně pro mužské hlasy: partitura a hlasy. 2. vyd. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1929.
• SMETANA, BEDŘICH. Tři jezdci: ballada od J. V. Jahna: mužský sbor. Praha: Barvitius, 1924.
Rozšiřující literatura:

• EBEN, PETR. Čtení a hra partitur. Praha: Supraphon, 1990.
• FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV. Devět mužských sborů, op. 37. [partitura]. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.
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• FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV. Pět zpěvů pro dětský nebo ženský sbor a klavír, op. 166: sborová partitura. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947.
• FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV A JOSEF VÁCLAV SLÁDEK. Nové dětské sbory na slova J. V. Sládka, op. 152. 3. vyd. Praha: Hudební Matice Umělecké

Besedy, 1948.
• SMETANA, BEDŘICH. Česká píseň Kantáta pro smíšený sbor a orchestr. Praha: Orbis, 1951.
Doporučená literatura:

• FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV. Česká píseň, op. 90: smíšený sbor na slova Jaroslava Kvapila. Praha: Hudební nakladatelství Pěvecké obce československé,
1947.

• FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV. Tři sbory pro ženské hlasy a klavír, op. 178: partitura. Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy, 1946.
• SUK, JOSEF. Čtyři zpěvy, op. 18: pro mužský sbor (a cap.) : na slova arabských písní lidových. Praha: M. Urbánek, 1915.
• SUK, JOSEF. Tři zpěvy, op. 19: pro smíšený sbor: s prův. klavíru ad libitum. Praha: Mojmír Urbánek, 1904.
• SUK, JOSEF A JAN LEDEČ. Deset zpěvů pro ženský sbor, op. 15: na slova lidových písní slovenských s doprovodem klavíru na 4 ruce. Praha: Státní hudební

vydavatelství, 1964.
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Název studijního předmětu Repetitorium pěvecké a instrumentální profesionality učitele hudební výchovy 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce 80%.A
interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální), umělecká improvizace: průběžné plnění úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška: student prokáže rozšířené znalosti z oblastí pěveckých a nástrojových dovedností. Interpretuje pěvecký repertoár obsahující lidové písně, písně
nebo interpretačně náročnější operní árie z období baroka a klasicismu. Student předvede klavírní repertoár složený ze skladeb období baroka a klasicismu. Zazpívá
elementární píseň z listu. V rámci výkonu přednese dvě české nebo zahraniční lidové písně určené pro žáky SŠ s transpozicí. Písně doprovodí na klavír a zároveň
zazpívá. Prostřednictvím prvků improvizace vytvoří k vybrané písni předehru, mezihru a dohru. Celkový rozsah výkonu interpretovaného zpaměti, kromě doprovodu
písní, je v rozmezí 13 - 15 minut. A
Garant předmětu PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (50%), PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Struktura vyučovaného předmětu je zaměřena na prohlubování vokálních a instrumentálních odborných znalostí a dovedností potřebných v následné studentově
hudebněvýchovné praxi na středních školách. Výuka navazuje na předchozí studium pěveckých a instrumentálních dovedností. Orientuje se především na interpretaci
písňového a klavírního repertoáru období baroka a klasicismu. Cílem předmětu je dále rozvíjet pěvecké, nástrojové a improvizační dovednosti studentů s použitím prvků
zpěvu z listu a klavírního doprovodu písní. Student si v průběhu semestru připraví pěvecký a klavírní repertoár z období baroka a klasicismu v rozsahu 13 15 minut,
který u zápočtu předvede zpaměti. Repertoár bude doplněný o klavírní doprovod českých nebo zahraničních lidových písní určených žákům SŠ s transpozicí spolu se
zpěvem a dále o elementární klavírní improvizaci a o zpěv z listu.

Obsah:
1. Představení a nácvik technicky správného zpěvního projevu. Respirační, fonační a artikulační cvičení. Vokalízy a solfeggie.A
2. Zásady interpretace lidové písně, charakteristika a specifika české, moravské a slovenské lidové písně.A
3. Baroko - interpretace vokálních skladeb barokního období (C. Monteverdi, G. Caccini, A. Scarlatti, F. Cavalli, G. F. Händel, J. S. Bach).A
4. Klasicismus - vokální interpretace skladeb a árií W. A. Mozarta a Ch. W. Glucka. Dopad operní reformy na pěveckou interpretaci.A
5. Zpěv z listu - interpretace nenáročných vokálních skladeb bez předchozí přípravy.A
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6. D. Scarlatti: Sonáty. Úvod do problematiky klavírního stylu D. Scarlattiho, srovnání s díly J. S. Bacha a G. F. Händela. A
7. Klavírní interpretace skladeb barokního období. J.S. Bach: Anglické a Francouzské suity, Partity, Preludia a fugy z TK, G. F. Händel: Suity.A
8. Interpretační specifika písní období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven), skladatelé Mannheimské školy.A
9. Vývoj klasické sonáty a variační formy v díle J. Haydna. A
10. Vývoj klavírní sonáty v díle W. A. Mozarta. Forma variační a fantazijní v díle W. A. Mozarta. A
11. Klavírní sonáty L. van Beethovena. A
12. Klavírní doprovody českých i zahraničních písní určených žákům SŠ.A
13. Klavírní improvizace melodie, tvorba předeher, meziher a doher s využitím materiálu lidových písní. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- zásad interpretace lidové písně, A
- postup vytvoření správné harmonizace a doprovodného stylu předložených písní;A
- problematiky interpretačních zvláštností lidových písní v souvislosti s historickým specifikem regionu, ve kterém píseň vznikla;A
- problematiky správné techniky zpěvního projevu, principů využití pěvecké techniky v budoucí pedagogické praxi;A
- komplexních souvislostí principů správné pěvecké techniky a instrumentální hry;A
- interpretačních zvláštností studovaného stylového období a principů klavírní interpretace daného hudebního slohu.A
Student dokáže: A
A
- používat odpovídající pěveckou techniku;A
- interpretovat stylově čistě vybranou českou nebo zahraniční lidovou píseň;A
- správně harmonizovat melodii a použít adekvátní styl doprovodu;A
- interpretovat stylově čistě písně a skladby z období baroka a klasicismu;A
- používat adekvátní výrazové prostředky, aniž by narušil stylovost daného období;A
- zvládnout interpretaci české nebo zahraniční lidové písně A
- vytvořit kvalitní klavírní doprovod a zároveň danou píseň zpívat;A
- improvizovat na klavír a za použití získaných improvizačních dovedností vytvořit k lidové písni předehru, mezihru a dohru;A
- zpívat z listu vybrané písně, zpívat jednoduché písně intonačně čistě a bez přerušení. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• BAR, JIŘÍ. Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1976.
• FUCHS, EGON. 20 solfeggií z děl slavných mistrů italských pro hluboký hlas. Praha: Fr. Chadím v Praze, 1925.
• LACINA, OLDŘICH. Problémy zpěvního hlasu. Praha: Panton, 1977.
• NEJGAUZ, GENRICH GUSTAVOVIČ. O umění klavírní hry. Praha: AMU, 1983. ISBN 17-115-83.
• SÝKORA, JAN VÁCLAV. Dějiny klavírního umění. Praha: Panton, 1973. ISBN 35-948-73.
Rozšiřující literatura:

• CASSINI, CLAUDIO. Amadeus - život Mozartův. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0520.
• PEČMAN, RUDOLF. Georg Friedrich Händel. Praha: Supraphon, 1985. ISBN 02-008-85.
• ROLLAND, ROMAIN. Beethoven I. - V. Praha: SNKLHU, 1957.
• WEISS, DAVID. Mozart - člověk a génius. Praha: Supraphon, 1977. ISBN 01-033-77.
• ZAVARSKÝ, ERNEST. Johann Sebastian Bach. Praha: Supraphon, 1979. ISBN 02-149-79.
Doporučená literatura:

• JŮZLOVÁ, VĚRA. Práce u klavíru. Praha: Supraphon, 1982. ISBN 02-187-82.
• LÝSEK, FRANTIŠEK. Problémy pěvecké mutace. Brno: UJEP, 1974.
• ROSNER, ROBERT. Bel canto a moderní hlasová pedagogika. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.
• ŠTĚPÁNOVÁ - KURZOVÁ, ILONA. Klavírní technika. Praha: Supraphon, 1979.
• VAŠEK, RUDOLF. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
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Název studijního předmětu Repetitorium pěvecké a instrumentální profesionality učitele hudební výchovy 3
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Účast ve výuce 80%.A
interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální), umělecká improvizace: průběžné plnění úkolů v rámci výuky;A
praktická zkouška: v rámci interpretačního výkonu u zápočtu student prokáže kvalitní znalosti z oblastí pěveckých a nástrojových dovedností. Interpretuje pěvecký
repertoár obsahující lidové písně, písně nebo interpretačně náročnější operní árie z období romantismu, 20. a 21. století.A
Student předvede klavírní repertoár složený ze skladeb období romantismu, 20. a 21. století.A
Zazpívá elementární píseň z listu. Přednese dvě české nebo zahraniční lidové písně určené pro žáky SŠ s transpozicí. Písně doprovodí na klavír a zároveň zazpívá. Za
pomoci prvků improvizace vytvoří k vybrané písni předehru a dohru. Celkový rozsah výkonu interpretovaného zpaměti, vyjma doprovodu písní, je v rozmezí 13 - 15
minut. A
Garant předmětu PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : MgA. Martin Kajzar, Ph.D. (50%), PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je zaměření se na prohlubování vokálních a instrumentálních odborných znalostí a dovedností potřebných v následné studentově hudebněvýchovné
praxi na středních školách. Výuka navazuje na předchozí studium pěveckých a instrumentálních dovedností. Důraz je kladen především na interpretaci písňového a
klavírního repertoáru období romantismu, 20. a 21. století. Předmět rozvíjí pěvecké, nástrojové a improvizační dovednosti studentů s použitím prvků zpěvu z listu a
klavírního doprovodu písní. Student si v průběhu semestru připraví pěvecký a klavírní repertoár z období romantismu, 20. a 21. století v rozsahu 13 15 minut, který u
zápočtu předvede zpaměti. Repertoár bude doplněný o klavírní doprovod českých nebo zahraničních lidových písní určených žákům SŠ s transpozicí spolu se zpěvem a
dále o elementární klavírní improvizaci a o zpěv z listu.

Obsah:
1. Demonstrace technicky správného zpěvního projevu s následným osvojením. Respirační, fonační a artikulační cvičení s akcentem na rezonanci. Vokalízy a solfeggie.A
2. Zásady interpretace lidové písně, charakteristika a specifika české, moravské a slovenské lidové písně.A
3. Romantismus - interpretační specifika písní období romantismu (F. Schubert, R. Schumann, A. Dvořák).A
4. Písňový repertoár přelomu 19. - 20. st. (C. Debussy, B. Martinů, L. Janáček, B. Bartók, G. Mahler, R. Strauss), skladatelé Druhé vídeňské školy.A
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5. Básnická literatura a poezie celkově jako nedílná součást písňové tvorby. Lidová píseň jako významný inspirační faktor v písňovém a operním díle autorů 19. a 20. st.
A
6. Zpěv z listu - interpretace nenáročných vokálních skladeb bez předchozí přípravy.A
7. Básník klavíru - F. Chopin: Preludia - vznik, vývoj a vlastní ztvárnění; Mazurky - stylizované tance jako součást kmenového repertoáru pianistů; Valčíky - stylizované
tance; Nocturna klavírní poetika. A
8. F. Schubert - osobnost a kompoziční přínos pro klavírní hru. A
9. F. Liszt, F. Mendelssohn, R. Schumann, J. Brahms, P.I. Čajkovský jejich kompoziční přínos pro klavírní hru. A
10. Interpretace klavírních skladeb významných světových představitelů 20. století. A
11. Interpretace skladeb představitelů 20. a 21. století s akcentací na české autory (L. Janáček, B. Martinů). A
12. Klavírní doprovody českých i zahraničních písní určených žákům SŠ.A
13. Klavírní improvizace melodie, tvorba předeher, meziher a doher s využitím materiálu lidových písní. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- D5 - Nácvik a vytváření dovedností hudebníchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA1 - Interpretace hudebního díla (umělecký výkon pěvecký, instrumentální, sbormistrovský)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)

Výsledky učení:
Student prokáže znalost:A
- specifik a zásad interpretace lidové písně;A
- popisu postupu tvorby správné harmonizace a doprovodného stylu u daných písníA
- problematiky interpretačních zvláštností lidových písní v souvislosti s historickým specifikem regionu, ve kterém píseň vznikla;A
- zvláštností studovaného stylového období a principů klavírní interpretace daného hudebního slohu;A
- komplexních souvislostí principů správné pěvecké techniky a instrumentální hry;A
- problematiky správné techniky zpěvního projevu a principů využití v budoucí pedagogické praxi. A
Student dokáže: A
- používat odpovídající pěveckou techniku;A
- interpretovat stylově čistě vybranou českou nebo zahraniční lidovou píseň;A
- správně harmonizovat melodii a použít adekvátní styl doprovodu;A
- interpretovat stylově čistě písně a skladby z období romantismu, 20. a 21. století;A
- používat adekvátní výrazové prostředky, aniž by narušil stylovost daného období;A
- bezproblémově interpretovat české nebo zahraniční lidové písně;A
- vytvořit kvalitní klavírní doprovod a zároveň danou píseň zpívat;A
- ovládat klavírní improvizaci;A
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- v rámci získaných improvizačních dovedností vytvořit k lidové písni předehru, mezihru a dohru;A
- zpívat z listu vybrané písně, zpívat jednoduché písně intonačně čistě a bez přerušení. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BAR, JIŘÍ. Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1976.
• LÝSEK, FRANTIŠEK. Problémy pěvecké mutace. Brno: UJEP, 1974.
• NEJGAUZ, GENRICH GUSTAVOVIČ. O umění klavírní hry. Praha: AMU, 1983. ISBN 17-115-83.
• SÝKORA, JAN VÁCLAV. Dějiny klavírního umění. Praha: Panton, 1973. ISBN 35-948-73.
• ŠTĚPÁNOVÁ - KURZOVÁ, ILONA. Klavírní technika. Praha: Supraphon, 1979.
Rozšiřující literatura:

• ČEŠKOVÁ, OLGA. Pěvecká výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-137-7.
• EIGELDINGER, JEAN JACQUES. Chopin: Pianist and Teacher: As Seen by his Pupils. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. ISBN 978-0-521-36709-7.
• POURTALÉS, GUY DE. Život Franze Liszta. Praha: Supraphon, 1968. ISBN 02-273-68.
• VYDROVÁ, JITKA. Hlasová terapie. Praha: Tobiáš, 2017. ISBN 9788073111694.
• VYDROVÁ, JITKA. Rady ke zpívání. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.
Doporučená literatura:

• BERNATÍK, RUDOLF. Klavírní doprovody písní hudební výchovy pro I. - IV. ročník ZŠ. Ostrava: PdF OU, 1984.
• PARISOTTI, ALESSANDRO. 30 Arie Antiche, vol. 1. Milano: Ricordi, 2013.
• VACCAI, NICOLA. Metodo pratico di canto italiano. Frankfurt/M.; Leipzig; London; New York: C. F. Peters, 2008.
• VAŠEK, RUDOLF. Kultivovaný zpěv. Praha: Panton, 1977.
• VOGEL, JAROSLAV. Leoš Janáček. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0621-4.
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KPD / 7PRKD - 2018 : Rozvoj klíčových kompetencí

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Rozvoj klíčových kompetencí
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IIB25 Seminární práce/referát - Student vypracuje seminární práci o rozsahu textové části minimálně 10 normostran (+ přílohy) na téma, které zadá vyučující na
začátku semestru. Hodnotí se odborná úroveň textu, schopnost pracovat s literaturou, návaznost jednotlivých kapitol, formální zpracování, citace aj.A
A
IC8 Didaktický test - po poslední přednášce student absolvuje didaktický test zaměřený na základní pojmy a stěžejní problematiku předmětu. Počet bodů stanoví učitel
podle úrovně a hloubky znalostí. Výsledný počet bodů zahrnuje i zhodnocení seminární práce a učitel je převede na klasifikační stupeň zápočtu podle platné směrnice
rektora OU.A
A
91 - 100 = A (1)A
81 - 90 = B (1,5)A
71 - 80 = C (2)A
61 - 70 = D (2,5)A
51 - 60 = E (3)A
0 - 50 = F (4)A
A
Docházka - Student musí být v seminářích přítomen z 80 %. Absenci uznává vyučující.A
Garant předmětu Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Milan Chmura, Ph.D. (100%)
Vede seminář : Mgr. Milan Chmura, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je zajistit, aby si studenti osvojili základní teoretické poznatky k vývoji klíčových kompetencí, měli přehled o strategických národních i nadnárodních
dokumentech, kde jsou klíčové kompetence zakotveny, orientovali se v metodách měření úrovní klíčových kompetencí a znali problematiku jejich rozvoje v České
republice i v zahraničí.
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Obsah:
1. Geneze pojmu klíčové kompetence, historické souvislosti vzdělávání v kontextu kompetencíA
2. Klíčové kompetence v evropských strategických dokumentechA
3. Klíčové kompetence v RVP pro předškolní vzděláváníA
4. Klíčové kompetence v RVP pro základní vzděláváníA
5. Klíčové kompetence v RVP pro odborné vzdělávání a gymnáziaA
6. Kompetence a dospělost význam, rozvoj, osvojováníA
7. Vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencíA
8. Hodnotící metody pro měření úrovní klíčových kompetencíA
9. Problematika klíčových kompetencí ve vybraných zemíchA
10.Problémy spjaté s kompetencemiA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC8 - Didaktický testA
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- definuje vývoj pojmu klíčové kompetence a vyjmenuje evropské strategické dokumenty, ve kterých je zmiňován; A
- teoreticky popíše proces zavádění klíčových kompetencí v České republice a objasní smysl kurikulární reformy, která přináší klíčové kompetence do českého školství; A
- vymezí taxonomii klíčových kompetencí pro preprimární, primární a nižší sekundární a vyšší sekundární vzdělávání; A
- vysvětlí místo klíčových kompetencí ve výuce a prokazuje znalosti jejich analýzy s návazností na hladiny úrovně; A
- zná metody rozvoje a měření klíčových kompetencí, orientuje se v jejich zdrojích; A
- definuje, jak je problematika klíčových kompetencí zapracována v zemích, jako je Finsko, Velká Británie, Slovensko, Německo či Polsko.
- chápe genezi pojmu klíčové kompetence a jejich dřívější označování, orientuje se v Lisabonské strategii vytvořenou Radou Evropy na jaře roku 2000 a orientuje se i v
dalších navazujících strategických dokumentech; A
- orientuje se v databázích a různých zdrojích cvičení pro rozvoj klíčových kompetencí; A
- dovede sestavit cvičení pro rozvoj klíčových kompetencí za použití nejvhodnějších metod výuky, přičemž se orientuje v jejich hladinách a tyto umí využívat pro další
plánování výuky; A
- používá metodu pro měření úrovně kompetencí u jednotlivých žáků; A
- dovede analyzovat přístupy k rozvoji klíčových kompetencí v zahraničí a dobrou praxi přenést do vlastní výuky.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Kursbuch Schlüsselqualifikationen. Praha: Portál, 2001.
• HUČÍNOVÁ, L. ET ALL. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Plzeň: VÚP v Praze, 2007.
• KOCOURKOVÁ, Š., PASTOROVÁ, M., TUPÝ, J. Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. Praha: NÚV, 2011.
• VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2010.
• Tematický vstup klíčové kompetence. [online]. [cit. 25.11.2017]. Praha: RVP.
Rozšiřující literatura:

• PETERS-KÜHLINGER, G., FRIEDEL, J. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007.
• Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání. [online]. [cit. 25.11.2017]. Praha: MŠMT.
• Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. [cit. 25.11.2017]. Praha: MŠMT.
• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. [cit. 25.11.2017]. Praha: MŠMT.
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. [cit. 25.11.2017]. Praha: MŠMT.
Doporučená literatura:

• PRŮCHA, J. (ED). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
• Schlüsselqualifikationen [On-line], [cit. 21. 4. 2013]
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KSG / 7SPP2 - 2018 : Seminář k průběžné profesní praxi 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminář k průběžné profesní praxi 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivně se zúčastnit rozboru alespoň 6 hospitovaných hodin, odevzdat vlastní přípravy dle předem určeného časového harmonogramu.
Garant předmětu Mgr. Barbara Baarová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Barbara Baarová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Pod vedením cvičeného učitele a didaktika geografie na základní i na střední škole se studenti učí hodnotit a připravovat různé typy vyučovacích hodin. Získávají
základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i výchovné práci ve třídách.

Obsah:
V rámci průběžné pedagogické praxe 2 vyučují studenti na ZŠ a SŠ minimálně po 1 vyučovací hodině, hospitují minimálně 6 vyučovacích hodin. Pro předmět SEPR2
zhotoví přípravy na další 2 vyučovací hodiny, aby mohli relevantně provést reflexi každého hospitovaného studenta. Aktivně se zúčastní diskuse, předkládají vlastní
náměty, nápady pro lepší realizaci vyučované hodiny.

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- HospitaceA
- Forma kontroly absolvování předmětu je zápočet. Výsledek zápočtu je buď a)"započteno", nebo "nezapočteno".

Výsledky učení:
Student se díky rozborům, kterých se vždy účastní učitel s oborovým didaktikem, vystupující student a další studenti, naučí reflektovat a kriticky posoudit pokusy svých
kolegů a svůj výstup v hodině.
Student získává zkušenosti s různými přístupy k prezentaci vybraných témat, je schopen vybrat odpovídající vyučovací metody a pomůcky.
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Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha, Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.
• KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2857-5.
• KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha, Portál, 2013.
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KPE / 7SCPA - 2018 : Sociálně patologické jevy v prostředí SŠ

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociálně patologické jevy v prostředí SŠ
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Docházka 80 %, seminární práce kontrolující uchopení tématu a schopnost samostatné práce.
Garant předmětu doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (50%), PhDr. Jan Svoboda (50%)
Cvičící : PhDr. Jan Svoboda (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Specifikace studijního předmětu spočívá ve výběru nejčastějších patologických jevů, které se vyskytují ve výchovně vzdělávacím procesu. Výchovné problémy jsou
utříděny dle příčin jejich vzniku a závažnosti z hlediska společenského rizika. Po absolvování předmětu by si měl student umět poradit s problémovou situací ve
výchově, získat základní informace o jejím řešení.

Obsah:
1. Kořeny závislostí - jejich vznik a hranice pro korekciA
2. Individualita a kolektiv: logika chování a jednání žáků a studentů v jednotlivých třídách, ročnících z hlediska vývojového úkolu lidského organismuA
3. Třída jako celek - organismus, vytváření noremA
4. Základní a zákonité role v třídním kolektivu, práce učitele s žáky v obsazených klíčových rolíchA
5. Individuální agresivní chováníA
6. Skupinové agresivní chováníA
7. Šikana a její formyA
8. Řešení forem agrese, práce se třídou, práce před třídou A
9. Spolupráce s ostatními pedagogy - její hranice a dopady na kolektiv třídyA
10. Možnosti minimalizace negativních jevů v současné ZŠ a SŠ (závěry z výzkumů, postupy)A
11. Učitel jako jeden ze zdrojů pro negativní formy chování a jednání kolektivu třídyA
12. Krizové situace učitel versus třída a jejich řešeníA
13. Krizová vývojová období učitele pro výuku (muž, žena, partnerství)A
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- E3 - Metody inscenační a simulačníA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- porozumí logice vývoje skupinyA
- reflektuje vývojová hlediska lidského jedince, interakci učitel studující A
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
- umí vytvářet hypotézy, strategieA
- zvládá vedení jedince, dílem i skupinu osob, přes rizikové chování a jednání ke schopnosti náhledu a korekceA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BRAUN, R. Diagnostika školní třídy. Skupinová práce s třídou. Praha: IPPP ČR, 2008.
• BRAUN, R. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova, 2014.
• CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5326-3.
• SVOBODA, M. ET ALL. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2009.
• ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. A KOL. Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání. Ostrava: OU, 2004.
Rozšiřující literatura:

• BEDNÁŘOVÁ, J. Školní zralost a její diagnostika. Dr. Josef Raabe s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7496-319-3.
• HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha : Karolinum, 2002.
• MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. A KOL. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
• VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha : Unvierzita Karlova v Praze, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.
Doporučená literatura:

• DUNOVSKÝ, J., MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995.
• MLČÁK, Z. Základy psychopatologie. Ostrava: OU PdF, 2003.
• PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999.
• RIEFOVÁ, S., F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 2000.
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• ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, 1995.
• ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL.:. Dětská klinická psychologie. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997.
• SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha : Grada, 2001.
• TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha : Portál, 1997.
• VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha : Karolinum, 1997.
• WEISS, P. Sexuální zneužívání. Pachatelé a oběti. Praha : Grada, 2001.
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KSG / 7ASIS - 2018 : Sociální geografie Asie a Oceánie - seminář

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sociální geografie Asie a Oceánie - seminář
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Studenti si ve skupině, případně jako jednotlivci (počet členů bude upřesněn na úvodní hodině), připraví prezentace - analýzy vybraného makroregionu (bude
specifikováno na úvodní hodině). Počet prezentací, jejich rozsah a termíny prezentování budou stanoveny na úvodní hodině a budou reflektovat počet studentů ve
skupině. Každá prezentace bude před prezentováním konzultována s vyučujícím. Zároveň si každý student, který v příslušném semináři neprezentuje, připraví krátkou
aktualitu k prezentované problematice, se kterou se přihlásí do diskuze. Na tomto základě mu bude udělena účast. Bez aktivního zapojení do diskuse nebude studentovi
účast na příslušném semináři započítána. A
A
Předmět bude zakončený krátkým testem zaměřeným na orientaci v regionální a politické geografii Asie a Oceánie, včetně slepé mapy.A
A
Podmínky pro splnění předmětu a hodnocení:A
1. Prezentace (ppt nebo jiný obdobný formát) - 20 %A
2. Aktivní účast na semináři (aktuality a následná diskuse) - 45 % (každá neúčast minus 15 procentních bodů dle reálného počtu seminářů) A
3. Test - 35 % (minimálně 51 % bodů z testu) A
Celkové hodnocení:A
51-100: splněnoA
0-50: nesplněno
Garant předmětu RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Ján Fiľakovský (100%), RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je nejen rozvinout znalosti studenta v oblasti regionální geografie Asie, ale především vytvářet kvalitní a smysluplné analýzy politické, kulturní nebo
ekonomické situace (na úvodní hodině bude vysvětlen postup a forma). Student se naučí pracovat s cizojazyčnými texty a literaturou a to především formou přípravy
regionálních analýz, specializací na danou oblast a všeobecným přehledem o dění na kontinentě. Dalším dílčím cílem je rozvinout u studenta schopnost diskutovat o
dané problematice.

Obsah:
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1. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzuA
2., 3., 4., 5. aktivní účast na seminářích včetně aktualit, prezentaceA
6. Závěrečný test a vyhodnocení předmětuA
A

Vyučovací metody:
- Prezentace (statická projekce)A
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- Bodové hodnocení

Výsledky učení:
Student rozumí vybraným politickým, sociálním a ekonomickým procesům v rámci modelových případů z jednotlivých asijských makroregionů.
Schopnost vytvářet situované regionální analýzy a publikovat je moderní formou prezentace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOVÁŘ, J. Asie - dynamický kontinent. Praha, 1999.
Doporučená literatura:

• BAAR, V. Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus?. Ostrava, 2002.
• BAAR, V. Společenskogeografické problémy Asie a Ruska. 1. díl: Přírodní, populační a ekonomické problémy Asie. Ostrava, 2004.
• BAAR, V. Společenskogeografické problémy Asie a Ruska. 2. díl: Geokulturní a demografické problémy Ruska. Ostrava, 2003.
• HONZÁK, F.; PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé. Praha, 1995.
• HORÁK, S. Rusko a střední Asie po rozpadu SSSR. Praha, 2008.
• KOPEČEK, V. Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritářstvím. Praha, 2012.
• LIŠČÁK, V.; FOJTÍK, P. Státy a území světa. Praha, 1996.
• NOVOSÁK, J., STOJANOV, R. Shaping the Development of Developing Countries: Focused on China and India. Ostrava, 2008.
• SOULEIMANOV, E. (ED.). Rusko a postsovětský prostor. Praha, 2007.
• ŠMÍD, T., VAĎURA, V. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno, 2007.
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SPG / 1SPPP - 2018 : Speciálně pedagogické poradenství

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Speciálně pedagogické poradenství
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce (tvoří 30% z celkového hodnocení) student musí splnit minimálně 51%, což odpovídá 16 bodům, musí se podílet minimálně na řešení 2 úkolů v rámci
skupinové výukyA
A
V rámci semestru studenti budou řešit 3 úkoly prostřednictvím skupinové výuky a kritického myšlení. Zadání úkolů bude uloženo přímo v semináři. A
A
Kritéria hodnocení:A
A
30 bodů Student aplikuje získané poznatky na vysoké úrovni, jasně vysvětlí poradenské postupy; vhodné metody, organizaci práce, hodnocení, spolupráci s dalšími
subjekty. A
A
29 až 22 bodů Student aplikuje získané poznatky v logické souvislosti, nastíní poradenské postupy, použité metody, představí možné spolupráci s dalšími subjekty.A
A
21 až 16 bodů Student aplikuje získané poznatky s průměrnou mírou logických souvislostí, objeví se nedostatky ve vhodnosti poradenských postupů, představení
spolupráce je pouze okrajové.A
A
15 až 0 bodů Student nedostatečně aplikuje získané poznatky, objevují se zásadní chyby v logických souvislostech, jsou nevhodně zvoleny poradenské postupy a metody.
A
A
Zápočtový test (tvoří 70% z celkového hodnocení předmětu) student musí splnit minimálně 51 %, což odpovídá 36 bodůmA
A
Kritéria hodnocení:A
A
Předstrukturní úroveň: Odpovědi na zadání jsou nekonzistentní, prozrazují plné neporozumění; student se A
ani v základní rovině neorientuje v problematice současných poradenských služeb A
0 až 35 bodů nesplnil/aA
A
Monostrukturní úroveň: Odpovědí na zadání obsahují jeden izolovaný aspekt, který je snadno nekonzistentně generalizován; student je schopen objasnit izolovaný
termín z oblasti poradenství bez pochopení vnitřních souvislostí A
36 až 42 bodů splnil/aA
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A
Multistrukturní I úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů bez vzájemných vazeb, nekonzistentní závěry; student je schopen objasnit několik
izolovaných termínů z oblasti poradenství bez pochopení vnitřních souvislostí A
43 až 49 bodů splnil/aA
A
Multistrukturní II úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů, ne všechny vazby jsou reflektovány, ne zcela konzistentní závěry; student pouze
nastíní vztahy mezi aspekty současných poradenských služeb, nejsou akceptovány vnitřní souvislosti A
50 až 57 bodů splnil/aA
A
Vztahová úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, student je schopen induktivně formulovat konzistentní závěry, pochopit základní
vztahy aktuálních poradenských služebA
58 až 64 bodů splnil/aA
A
Široce abstraktní úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, schopnost induktivně formulovat konzistentní závěry i deduktivně
formulovat nové hypotézy, vazby na další související témata, student rozumí problematice poradenství, umí ji zařadit do širších souvislostí A
65 až 70 bodů splnil/aA
A
Celkově student/ka předmět splní, dosáhne-li z obou částí minimálně 51%. A
A
A
A
Garant předmětu PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studijní předmět je povinně-volitelný a jedná se o nadstavbu speciální pedagogiky z hlediska objasnění poradenských služeb ve škole (výchovný poradce, školní metodik
prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog) a ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum). V
rámci efektivní inkluze zastává poradenství poskytované pedagogům i zákonným zástupcům nezastupitelnou roli.

Obsah:
1. Vývoj speciálně pedagogického poradenství v historickém kontextu s akcentací na současnost; legislativní podporaA
2. Analýza současné koncepce poradenských služeb ve škole a mimo školuA
3. Třídní učitel jako poradenský pracovníkA
4. Školní poradenské pracovištěA
5. Kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště výchovný poradce, školní metodik prevenceA
6. Kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště školní speciální pedagog, školní psychologA
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7. Kooperace zákonných zástupců, pedagogů a poradenských pracovníků školy při řešení konkrétních případů (rizikové chování, neprospěch žáka, akcelerovaný vývoj
žáka apod.)A
8. Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)A
9. Pracovníci PPP a jejich náplň práceA
10. Pracovníci SPC a jejich náplň práceA
11. Středisko výchovné péčeA
12. Spolupráce pracovníků školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízeníA
13. Náslechová praxeA

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- E2 - Metody situačníA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- ZápočetA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- legislativních opatření vztahujících se k možnostem poradenských služeb ve škole;A
- poradenských služeb na jednotlivých úrovních;A
- problematiky poradenství a její dopad do oblasti vzdělávání; A
- vztahující se ke kompetencím poradenských pracovníků ve škole;A
- vztahující se ke kompetencím poradenských pracovníků mimo školu (ŠPZ, SVP);A
- postupů při spolupráci rodiny a školy při vedení problémového žáka;A
- porozumět klíčovým otázkám poradenství a aplikovat je v konkrétní práci s žákem;A
- analyzovat individuální projevy rizikového žáka;A
- vyhodnotit, na kterého poradenského pracovníka, popř. zařízení, se obrátit při řešení konkrétního případu;A
- úzce spolupracovat s poradenskými pracovníky a zákonnými zástupci žáka;A
- ve spolupráci s poradenskými pracovníky vyhodnotit vzdělávací možnosti rizikového žáka ve vztahu k vyšším stupňům škol (SŠ, VŠ);A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KOVÁŘOVÁ, R., JANKŮ, K. HAMPL, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava, 2015. ISBN 978-80-7464-792-5.
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• MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Výchovné poradenství. Praha, 2013. ISBN 978-80-7478-356-2.
• NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
• Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřující literatura:

• KOHOUTEK, R. Historie pedagogicko-psychologického poradenství. Brno, 1999. ISBN 978-80-7204-115-0.
• KYRIACOU, C. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha, 2005. ISBN 80-7178-945-3.
• MACEK, P. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha, 2003. ISBN 80-7178-747-7.
Doporučená literatura:

• KVĚTOŇOVÁ, L., STRNADOVÁ, I., HÁJKOVÁ, V. Cesty k inkluzi. Praha, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.
• NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
• VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, 2005. ISBN 80-246-1074-4.
• VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Brno, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
• Aktuální legislativní a koncepční normy vztahující se k problematice poradenství ve školách
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KPD / 1SKVS - 2018 : Školství ve světě

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Školství ve světě
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IIB25 Seminární práceA
Srovnávací analýza vybraného konkrétního problému v mezinárodním kontextu a jeho řešení v různých vzdělávacích systémech ve srovnání s českým na základě
prostudování alespoň dvou zahraničních informačních zdrojů. A
A
IC11 Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v diskusích na přednáškách.A
Garant předmětu PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost získat poznatky o vzdělávacích systémech a konkrétních edukačních jevech v jiných zemích. Studenti získají
představu o tendencích vývoje vzdělávání ve vyspělých zemích, zvláště v zemích EU a OECD, a dovednost posuzovat české školství z hlediska těchto vývojových
tendencí.

Obsah:
1. Srovnávací pedagogika, její předmět, informační zdroje. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED. A
2. Struktura školských systémů a organizace školního roku v zemích EU.A
3. Preprimární a primární školství v zemích EU a OECD - struktura a trendy vývoje. A
4. Sekundární školství v zemích EU a OECD - struktura a trendy vývoje. Závěrečné zkoušky v zemích EU.A
5. Terciární školství v zemích EU a OECD - struktura a trendy vývoje.A
6. Kurikulum - problémy a trendy v současných evropských školských systémech: výuka čtení, matematiky, přírodních věd, informačních technologií, cizích jazyků,
výchova k občanství, tělesná výchova, umělecké vzdělávání.A
7. Učitelská profese a příprava učitelů v zemích EU. A
8. Interkulturní rozdíly ve vzdělávání, genderové rozdíly ve vzdělávání.A
9. Vzdělávání specifických skupin žáků: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. vzdělávání dětí imigrantů a vzdělávání nadaných žáků. A
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10.Mezinárodní srovnávací výzkumy vzdělávacích výsledků (PISA, TIMMS), národní testování žáků.A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- mezinárodní normy pro klasifikaci vzdělávání ISCED;A
- tendencí ve vývoji struktury školských systémů a organizace školního roku v zemích EU;A
- základních trendů ve vývoji školství v zahraničí na úrovni primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání;A
- problémů a trendů ve vývoji kurikula v současných evropských školských systémech;A
- problémů a trendů ve vývoji učitelské profese a přípravy učitelů v zemích EU;A
- hlavních mezinárodních výzkumů vzdělávacích výsledků žáků (PISA, TIMSS) a implikací plynoucích z jejich závěrů.A
- srovnat vzdělávací systémy různých zemí z hlediska jejich struktury, organizace i kurikula na úrovni raného/preprimárního, primárního, sekundárního a terciárního
vzdělávání;A
- srovnat konkrétní aspekty českého školství se zahraničním, zvl. zeměmi EU, příp. OECD (zvl. postavení učitelů a jejich přípravu, interkulturní rozdíly, vzdělávání
specifických skupin žáků);A
- na základě znalosti zahraniční situace v konkrétních zemích i celkových tendencí vývoje posoudit české školství v mezinárodním kontextu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• GRÉGR, D. (ED.). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: UK, 2015. ISBN 978-80-7290-860-8.
• PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika: Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0870-9.
• Education at Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2017.
• Key Data on Education in Europe 2012. Brussels: EACEA & Eurydice, 2012. ISBN 978-92-9201-242-7.
Doporučená literatura:

• PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-709-1.
• České školství v mezinárodním srovnání 2015: Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2015. MŠMT ČR, 2015.
• Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. ISBN

978-92-9201-412-4.
• Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe´s Schools. Brussels: European Commission, 2013. ISBN

978-92-79-28121-1.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Španělský jazyk 2N
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která ověřuje znalosti a dovednosti studenta na úrovni A1/A2 SERRJ. Zkouška je hodnocena stupnicí A-F a k jejímu zvládnutí
je potřeba splnit min. 70 % zadání. Nutnou podmínkou přistoupení ke zkoušce je aktivní min. 80% docházka.
Garant předmětu dr Jan Mlčoch
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : dr Jan Mlčoch (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvoj znalostí a dovedností nabytých v předešlém studiu. Vstupní úroveň studentů je A2. Student se zvládne orientovat ve složitějších životních
situacích, adekvátně v nich vystupovat a reagovat na podněty. Výstupní úroveň studentů po absolvování kurzu je B1.

Obsah:
1.-3. Kondicionál přítomný, španělská kultura, svět býčích zápasůA
4.-6. Trpný rod a jeho použití v přítomnosti, minulosti a budoucnosti, gerundium a jeho tvoření, perifráze llevar+gerundiumA
7.-8. Tématika cestováníA
9.-13. Subjunktiv přítomného času: tvoření a použití, tématika rodinné události A
A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
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Student prokáže znalostA
- gramatických jevů (kondicionál, složitější použití členů, polovětné konstrukce, trpný rod, perifráze llevar+gerundium, subjuntiv přít. času)A
- slovní zásoby k osvojovaným tematickým okruhům (španělská, latinskoamerická a česká kultura, cestování, rodinné události apod.)A
Student dokážeA
- rozumět často používaným výrazům a jednoduchým větám, které se týkají každodenních činností, volnočasových aktivit a témat, které se jej bezprostředně týkají,
např. cestováníA
- popsat své potřeby (např. na letišti)A
- klást otázky týkající se osvojovaných téma a na podobné otázky adekvátně odpovědětA
- napsat složitější text týkající se osvojovaných tématA
- domluvit se v složitějších každodenních situacíchA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BÁEZ SAN JOSÉ, V A KOL. Moderní gramatika španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999.
• CASTRO, F. Uso de la gramática espańola: elemental. Madrid: Edelsa, 1998.
• KRÁLOVÁ, J. A KOL. ?Fiesta! 1. Plzeň: Fraus, 2002.
Doporučená literatura:

• CASTRO, F. Nuevo Ven 1. Libro de alumno. Madrid: Edelsa, 2004.
• CASTRO, F. Nuevo Ven 1. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa, 2004.
• DUBSKÝ, J. A KOL. Velký česko-španělský slovník. Praha: LEDA - Academia, 1996.
• DUBSKÝ, J. A KOL. Velký španělsko-český slovník. Praha: Academia, 1977.
• RAE. Nueva Gramática de la Lengua Espaňola. Madrid: Espasa-Calpe, 2009.
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KPD / 7PTEV - 2018 : Teorie vzdělávání

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie vzdělávání
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Student ve předmětu vypracuje hodnocenou seminární práci se strukturovaným zadáním, s jejímž obsahem seznámí ostatní studenty. Práce o rozsahu 10 normostran
bude vyžadovat prostudování některých titulů povinné literatury a provedení průzkumu v reálném vzdělávacím procesu nebo analýzu příslušné dokumentace.
Garant předmětu doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Účelem předmětu je prohloubit teoretické poznání studentů o existujících pedagogických koncepcích, jejich hlavních rysech a dopadech na výchovu a vzdělávání.
Student veden k analýze konstitutivních prvků jednotlivých vzdělávacích konceptů, jejich aktuální interpretaci a k úvahách o jejich vhodném využití v rámci
inovativních strategii v národním vzdělávacím systému.

Obsah:
1. Problematika třídění teorií vzdělávání/pedagogických teorií (dle Y. Bertranda a B. Śliwerského) A
2. Spiritualistické teorie, Personalistické teorieA
3. Kognitivně psychologické teorie, Sociokognitivní teorieA
4. Technologické teorie, Akademické teorieA
5. Pedagogika srdce a Duchovní pedagogika lásky A
6. Nedirektivní pedagogika, Neautoritativní pedagogika, Antiautoritativní pedagogika Antipedagogika, descholarizační teorie )A
7. Pedagogika Gestalt A
8. Autorské školy (PORG, SCIO, Open gate aj.)A
9. Konstruktivismus versus transmisivní výuka A
10.Konektivismus, Konekcionismus (Siemens, Downes)A
11.Generativismus (P. Witrock) A
12.Teorie vzdělávání dospělých (Transformativní učení J. Mezirow, Teorie učení založeného na zkušenostech - P. Jarvis, D. Kolb)A

Vyučovací metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)

Výsledky učení:
- důvodů a kritérií pro klasifikaci hlavních proudů soudobých teorií vzdělávání a důsledky klasifikací pro vzdělávací praxi, A
- psychologických, filozofických a technologických základů moderních teorií vzdělávání a učení, A
- reprezentativních teoretických konceptů vzdělávání a učení a jejich představitelů. A
- rozlišit klíčová paradigmata jednotlivých vzdělávacích koncepcí a proudů,A
- zhodnotit přínos vzdělávací teorie pro rozvoj pedagogického myšlení,A
- určit aplikabilitu vzdělávací teorie pro určité vzdělávací a výchovné účely a zařízení, A
- dalších teoretických konceptů.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7128-216-5.
• ILLERIS, K. Contemporary theories of learning. Oxon: Routlegde, 2009. ISBN 978-0415473446.
• PROKOP, J. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246- 1008-6.
• ŚLIWERSKI, B. Súčasné teorie a smery vo výchove a vzdelávaní. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2009.
• ŠKRABÁNKOVÁ, J. Soudobé teorie vzdělávání ? vybrané kapitoly. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7464-413-9.
Rozšiřující literatura:

• BERTRAND, Y. Contemporary Theories and Practice in Education. 2nd Edition. Atwood Publishing, 2003. ISBN 978-1891859465.
• ILLERIS, K. Trzy wymiary uczenia sie. Poznawcze, emocjalne i spoleczne ramy wspólczesnej teorii uczenia sie. Wroclaw : Wydawnictwo naukowe SzWSE TWP, 2006.

ISBN 83-85518-45-7.
• KWIECIŃSKI, Z., ŚLIWERSKI,B.(RED.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. I. a II. díl (ISBN 83-01-14133-6 a 83-01-14118-2). Warszawa: Wydawnictwo

naukove PWN, 2006.
• MALACH, J. Pedagogika jako obecná teorie edukace. Ostrava: PdF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-291-0.
• ŚLIWERSKI, B. (RED.). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. I.díl. Sopot: Gdańskie wydawnictwo pedagogiczne, 2006. ISBN 83-7489-021-5.
Doporučená literatura:
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• BAUMGARTNER, L.M. An Update on Transformational Learning. New Directions for Adult & Continuing Education. Volume 2001, Issue 89, s. 15.. 2001.
• KOLB, D.A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT press, 2014.
• MEZIROW, J. Transformative learning: Theory to practice. New directions for adult and continuing education. 1997(74), s, 5-12. 1997.
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KVV / 7PJTI - 2018 : Tvorba a interpretace výtvarného artefaktu

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tvorba a interpretace výtvarného artefaktu
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Aktivita ve výuce: ochota podílet se na všech činnostech ve výuce; hodnotí se věcnost, otevřenost, jazyková kultivovanost, flexibilita apod.A
Presentace ve výuce: studenti presentují obsah zadaného odborného textu; hodnotí se odborná úroveň, jazyková kultivovanost a komunikační dovednosti.A
Klauzurní práce: hodnocení závěrečné práce nebo souboru prací, které vznikly při výtvarných aktivitách, a jejich presentace.A
Garant předmětu Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Tomáš Koudela (100%)
Vede seminář : Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o vztahu teoretického promyšlení a výtvarné praxe. Studenti získají praktickou dovednost ve vybraných
konceptuálních projevech soudobého umění a teoretický základ pro interpretaci konceptuálních děl.

Obsah:
1. Kulturně historický kontext od konce roku 1945 do počátku nového milénia.A
2.- 3. Minimal art, body art, land art, performance.A
4.- 5. Relační estetika, neokonceptuální přístupy, postprodukce.A
6.- 7. Konzultace konceptu studentské práce.A
8. Prezentace a obhajoba projektu.A
9.- 11. Praktická realizace projektu.A
12. Příprava kolektivní prezentace, volba konkrétního provozního řešení.A
13. Veřejná prezentace realizovaných projektů.A

Vyučovací metody:
- ExperimentA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- D4 - Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafickýchA
- D8 - Produkční metody - tvorba odborná, uměleckáA
- F6 - ExkurzeA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IA2 - Klauzurní práce (prezentace práce nebo souboru prací odborného nebo uměleckého charakteru)A
- IA3 - Umělecká improvizace (hudební, výtvarná, literární, dramatická, herecká)A
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB18 - Analýza uměleckého dílaA
- IIC27 - Tvorba uměleckého díla (hudební kompozice, výtvarná a literární / literárně dramatická tvorba)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
A
- základních myšlenek a pojmů utvářejících neokonceptuální charakter soudobého uměleckého provozu; A
- proměny pojetí kultury a umění, k níž došlo v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století;A
- kulturních a společenských důsledků postmoderny;A
- významu konceptuálního umění pro postmoderní globální kulturu;A
- proměny kulturního a společenského postavení výtvarného umění a role postmoderního umělce;A
- základních praktických konceptuálních dovedností.
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
A
- srovnat moderní a postmoderní umění a jejich postavení ve společnosti; A
- objasnit význam multikulturní, respektive globální kultury pro výtvarné umění;A
- interpretovat konkrétní umělecká díla;A
- posoudit kulturní a společenský význam soudobé výtvarné produkce;A
- interpretovat konceptuální umění v širším hodnotovém kontextu evropské kultury;A
- uplatnit vybraná konceptuální řešení ve vlastním uměleckém projektu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ? ALBERRO, ALEXANDER A BLAKE STIMSON. Conceptual art - A critical anthology. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. ISBN 80-262-01173-5.
• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění V. Praha: Academia, 2005. ISBN

80-200-1390-3.
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• BREGANTOVÁ, POLANA, ŠVÁCHA, ROSTISLAV A MARIE PLATOVSKÁ, ED. Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha: Academia, 2007. ISBN

978-80-200-1487-X.
• FOSTER, HAL. Umění po roce 1900. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-952-8.
• RUHRBERG, KARL, WALTHER, INGO F., ED. Umění 20. století: [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie]. Praha: Slovart, 2011. ISBN

978-80-7391-572-8.
Rozšiřující literatura:

• KLÍMOVÁ, BARBORA. Navzájem - Umělci a společenství na Moravě 70. ?80. let 20. století. Praha: tranzit.cz, 2013. ISBN 978-80-87259-21-4.
• LASOTOVÁ, DÁŠA, KAREL ADAMUS, RUDOLF SIKORA A JAN WOJNAR. Komentář k setkání s tvorbou: Karel Adamus, Rudolf Sikora, Jan Wojnar.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-211-4.
• PETŘÍČEK, MIROSLAV. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Praha, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
• REZEK, PETR. Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let. Praha: Jan Placák - Ztichlá klika, 2010. ISBN 978-80-903898-5-4.
Doporučená literatura:

• GÁBLIKOVÁ, S. Selhala moderna?. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-85885-20-4.
• GRYGAR. Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha : AMU, 2004. ISBN 80-7331-014-7.
• POSPISZYL, TOMÁŠ. Asociativní dějepis umění - Poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film).

Praha: Tranzit.cz, 2014. ISBN 978-80-87259-28-3.
• SRP, KAREL. Minimal & Earth & Concept Art. Praha: Jazzová sekce, 1982.
• VALOCH, JIŘÍ. Slezský koncept - Adamus, Klimeš, Lasota, Šigut, Wojnar. Ostrava: Galerie výtvarného umění, 2004. ISBN 80-85091-66-6.
• VALOCH, JIŘÍ. Jiří Valoch: [texty Jiří Valoch, 1980/2013]. Velké Losiny: Papírenská manufaktura Velké Losiny pro spolek Biblios, 2013. ISBN 978-80-87466-16-2.
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KPD / 7PSVP - 2018 : Tvorba a revize školního vzdělávacího programu

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tvorba a revize školního vzdělávacího programu
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
80% účastA
Kritéria hodnocení: úroveň zpracování průběžných úkolů dle zadaných kritériíA
A-B: Vztahová úroveň: poznatky jsou sjednocené v komplexní celek, student prokázal schopnost vybírat a posuzovat informace, vyhodnocovat praktické přesahy a řešit
modelové situace založené na praktických problémech, schopnost používat odborný jazyk oboru a dovednost používat poznatky v nových kontextech;A
C-D: Multistrukturální úroveň: je zřejmé pochopení mnoha aspektů tématu, plné pochopení souvislostí a vztahů, ale nízká schopnost aplikace na modelových situacích a
v kontextech, reprodukce je především encyklopedická;A
E: Dvoustrukturální úroveň: pochopení základních myšlenek tématu, vyjádření základních souvislostí, velmi nízká schopnost aplikačního přesahu;A
F: Jednostrukturální úroveň: pochopení několika základních myšlenek tématu, reprodukce; nebo Reprodukční úroveň: nízká úroveň reprodukce bez pochopení vztahů a
aspektů tématu.A
A
Student musí splnit požadavky tak, aby mu mohly být přiděleny body a z nich vyplývající klasifikace dle níže uvedeného klíče. A
A
Body - Zkouška (alfabetická stupnice) - Zkouška (číselná stupnice) - ZápočetA
A
91-100 - A - 1 - započtenoA
81-90 - B -1,5 - započtenoA
71-80 - C - 2 - započtenoA
61-70 - D -2,5 - započtenoA
51-60 - E - 3 - započtenoA
0-50 - F - 4 - nezapočtenoA
Garant předmětu PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (100%)
Vede seminář : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
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Charakteristika:
Cílem tohoto předmětu je připravit studenta na praktickou práci se školním kurikulem. Studenta vybaví potřebnými znalostmi a dovednostmi pro tvorbu a revizi
ŠVP. Student bude schopen transformovat jednotlivé obsahové části dle požadavků RVP do ŠVP. Student si osvojí strategie, které umožňují pracovat se ŠVP z pohledu
koordinátora ŠVP. V předmětu dojde k propojení znalosti a dovedností z předmětů obecná didaktika a kurikulum. Poznatky z těchto předmětů student intenzivně
využije v práci se ŠVP. Student se také seznámí se zkušenostmi z různých škol v oblasti práce se ŠVP. A

Obsah:
1. RVP a Manuál pro tvorbu ŠVP jako výchozí dokumentyA
2. Struktura ŠVPA
3. Profilace školyA
4. Charakteristika ŠVP A
5. Dlouhodobé cíle a jejich provázanost s dílčími cíliA
6. Funkce, postavení a rozklíčování klíčových kompetencíA
7. Práce s průřezovými tématy v ŠVPA
8. Výchovně-vzdělávací strategieA
9. Učební plán a učební osnovyA
10.Provázanost očekávaných výstupů, klíčových kompetencí, průřezových témat, mezipředmětových vztahů a další možné provázanosti v osnováchA
11.Hodnocení a autoevaluace školy v ŠVPA
12.Postupy při tvorbě a revizi ŠVP, strategie týmové práceA
13.Přístupy učitelů k práci se ŠVP při plánování vyučováníA
14.ŠVP z pohledu ČŠI, ŠVP z pohledu rodičeA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- F7 - Vytváření odborné dokumentaceA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- Průběžná analýza výkonů studentaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IC17 - Sebereflexe ústníA
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
- podrobné znalosti v oblasti struktury ŠVP;A
- popíše charakteristiku jednotlivých kapitol struktury ŠVP;A
- vysvětlí postupy tvorby a revize ŠVP.A
- provede rozbor vybraného ŠVP na základě kritérií a popíše jeho silné a slabé stránky;A
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- modelově připraví vybranou část ze struktury ŠVP;A
- vytvoří učební osnovy svého oboru ve ŠVP;A
- naplánuje týmovou revizi ŠVP na modelové škole.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ČAPEK, R., LORENCOVIČ, J. A ŠEVČÍKOVÁ, V. (ED.). Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita--: sborník
textů prezentovaných v rámci konference CIVICS 2007: 27. dubna 2007. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-563-8.

• KAŠPAROVÁ, J. A KOL. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-05-3.
• MAŇÁK, J., JANÍK, T. A ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole. 127 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, s. 12. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-807-3151-751.
• MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Pedagogické lyceum. 2010.
• PASCH, M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.
Rozšiřující literatura:

• BELZ, H. A SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Přeložil Dana LISÁ. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
• KAŠPAROVÁ, J. A KOL. Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-92-7.
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2., rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007.
• SPILKOVÁ, V. Jakou školu potřebujeme?. Praha : Agentura STROM, 1997. ISBN 80-901954-2-3.
• VÁCLAVÍK, M. Implementace průřezových témat do kurikula a výuky. Praha, 2015.
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KFY / 7VKMF - 2018 : Vybrané kapitoly moderní fyziky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané kapitoly moderní fyziky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Průběžná aktivita a zápočtový test.
Garant předmětu Mgr. František Karlický, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : Mgr. František Karlický, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je shrnout základní poznatky a postuláty moderní fyziky a ukázat jejich vybrané aktuální aplikace.

Obsah:
V první části semestru jsou stručně shrnuty základní poznatky a postuláty moderní fyziky: kvantová fyzika, speciální teorie relativity, statistická fyzika, kvantová
teorie pevných látek, kvazičástice, elektronová struktura molekul, spektroskopie. A
A
V druhé části semestru jsou stručně probrány aplikace a podán přehled vybraných aktuálních témat: nanofyzika, nanomateriály, spintronika, fotovoltaika, možnosti
charakterizačních technik (spektroskopie, mikroskopie, atp.), možnosti modelování molekul, klastrů, nanostruktur, povrchů a materiálů (metodami výpočtů elektronové
struktury a dalšími).

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Základní literatura:

• A. BEISER. Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha, 1978.
• ATKINS P., DE PAULA J. Fyzikální chemie. VŠCHT Praha, 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.
Doporučená literatura:

• FRANK H., FIALA J., KRAUS I. Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní. ČVUT Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05397-3.
• IVO KRAUS, JAROSLAV FIALA. Elementární fyzika pevných látek. ČVUT Praha, 2017. ISBN 978-80-01-05942-5.
• VARGA K., DRISCOLL J.A. Computational Nanoscience. Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00170-1.
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KCH / 7PDC2 - 2018 : Vybrané problémy z didaktiky chemie 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vybrané problémy z didaktiky chemie 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
- Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích a vypracování a prezentace referátu:A
o aktivní účast na seminářích (max. 50 b.)A
o referát (max. 50 b.) min. 1 hodA
- Celkové hodnocení předmětu vychází z aktuálního Studijního a zkušebního řádu.A
A
A
Garant předmětu doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
A
Cílem předmětu je seznámit se s aktuálními problémy ve vzdělávání se zaměřením na vzdělávání v chemii.

Obsah:
Obsah předmětu je variabilní, reaguje na aktuální problematiku ve vzdělávání se zaměřním na vzdělávání v chemii, např.A
Problémová výuka. A
Projektová výuka. A
Digitální vzdělávání. A
Neuropedagogika a neuropsychologie. A
Inkluzivní vzdělávání.A
A
Součástí předmětu jsou přednášky učitelů chemie z praxe zaměřené na vybrané problémy výuky chemie.A
A
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- D6 - Nácvik a vytváření dovedností sociálníchA
- G3 - E-learning

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA8 - Diagnostické a výzkumné nástroje (pozorovací archy, dotazníky, interview, posuzovací škály, testy, anamnézy apod.)A
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB25 - Seminární práce / referát
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• KOLEKTIV AUTORŮ. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VUP v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
• KRIČFALUŠI, D., PRÁŠILOVÁ, J., TRČKOVÁ, K. MM materiál - moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
• PACHMANN, E. A KOL. Speciální didaktika chemie
• SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-8586-633-1.
• ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání
• Další studijní zdroje dle doporučení vyučujícího
• Rámcový vzdělávací progra pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha : VUP, 2007. ISBN 978-80-86034-89-8.
• Vybrané učebnice chemie pro základní školy a pro gymnázia
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KIP / 7VIMI - 2018 : Využití interaktivních a mobilních ICT zařízení ve výuce matematiky a informatiky

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Využití interaktivních a mobilních ICT zařízení ve výuce matematiky a informatiky
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je průběžným hodnocením studia, hodnotí se aktivní účast na hodinách a zapojení do výuky.A
V rámci předmětu studenti vypracují semestrální práci ve formě obhajoby s využitím ICT ve výuce.A
A
Celkové hodnocení předmětu probíhá v souladu s čl. 31 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU. A
Garant předmětu RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 50% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. (50%), RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (50%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je naučit studenty, budoucí učitele, základním dovednostem a prakticky je připravit. Předmět je zaměřený na využívání interaktivních a mobilních ICT
zařízení v oblasti výuky předmětů matematiky a informatiky. Výstupem tohoto předmětu je, že student získá praktické dovednosti se zacházení a zařazení interaktivní
tabule, mobilních zařízení (tablety) a jejich aplikací do výuky (student bude připraven k tvorbě vlastních interaktivních výukových materiálů).A

Obsah:
1. Interaktivní tabule - základní ovládáníA
2. Interaktivní tabule - prezentační technikyA
3. Výuka dynamické geometrie (GeoGebra) A
4. Výuka dynamické geometrie (GeoGebra) s využitím interaktivní tabuleA
5. Výuka dynamické geometrie (GeoGebra) s využitím přenosných zařízeníA
6. Chytří pomocníci ve výuce matematikyA
7. Software ve výuce informatiky na ZŠ a SŠ A
8. Nástroje pro rozvoj kompetencí v oblasti programování (Baltík)A
9. Tablety ve výuce - základní ovládáníA
10. Využití výukových aplikací pro mobilní zařízeníA
11. Propojení tabletu a vizualizační technikyA
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12. Tvorba vlastních materiálů studentů pro výuku přírodovědných předmětůA
13. Prezentace vlastních materiálůA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C4 - InstruktážA
- C6 - Počítačová animaceA
- E4 - Didaktické hry

Hodnotící metody:
- IC9 - Praktická zkouška (prezentace profesních dovedností pěveckých, instrumentálních, sbormistrovských, pracovně-technických, výtvarných apod.)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)A
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu student prokáže znalosti v oblasti moderních technologií ve vzdělávání. Má znalosti na návrh ICT do výuky, přehled výukovího softwaru (např.
Baltík, Geogebra, Kahoot).
Student po absolvování prokáže dovednosti v podobě ovládání interaktivní tabule, používání tabletů ve výuce. Navíc dokáže propojit mobilní technologií s projektů
pomocí Apple TV nebo ChromeCast.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FERDIÁNOVÁ, V. VYUŽITÍ MOBILNÍCH ICT ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE MATEMATIKY A INFORMATIKY. Ostrava, 2017.
• SEHNALOVÁ, VLADIMÍRA. Výukový software 1. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
• SMOLKA, PAVEL. Práce s interaktivní tabulí. Ostravská univerzita, 2014.
Rozšiřující literatura:

• BURIANOVÁ, E. Matematický a výukový software. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005.
• NEUMAJER, ONDŘEJ, LUCIE ROHLÍKOVÁ A JIŘÍ ZOUNEK. Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha, 2015. ISBN

978-80-7478-768-3.
Doporučená literatura:

• FIALA, JIŘÍ. IPad: průvodce s tipy a triky : aktualizované vydání pro iOS 7. Brno, 2014. ISBN 978-80-251-3737-6.
• ROUBAL, P. Informatika a výpočetní technika pro SŠ, ComputerPress, 2000
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KPD / 7PVPM - 2018 : Vzdělávací politika a management

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vzdělávací politika a management
Typ předmětu povinně volitelný

ZT
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
IC11 Aktivita ve výuce: aktivní zapojení studenta do diskuse, do řešení problémů, student používá věcnou argumentaci a přestavuje své názoryA
Rozbory děl duševního charakteru: student zpracovává samostatně nebo ve skupině výstupy na základě zadání vyučujícího dle stanovených kritériíA
Anamnestická metoda: student určuje vlastní typ osobnosti na základě MBTI typologie a zároveň charakterizuje týmové role svých spolužáků na modelové situaciA
IC6 Ústní zkouška: student vykoná ústní zkoušku, hodnocení dle hodnotící škály (viz. Opatření rektora)A
Garant předmětu PhDr. Marek Václavík, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% přednášející, 70% seminářící
Vyučující
Přednášející : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (70%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (30%)
Vede seminář : PhDr. Marek Václavík, Ph.D. (70%), Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Tento předmět je rozšířením předmětu "Management třídy a školství". Obsah toho předmětu vyplývá z profilu absolventa oboru pedagogika, který je z části směřován
do výkonu vedoucích pracovníků ve školství, zejména do tvz. středního managementu. Student si rozšiřuje znalosti a dovednosti z prerekvizity, a to s akcentem na
problematiku vzdělávací politiky, teorii a praxi školského managementu a financování školství. V rámci předmětu se počítá s exkurzní činností a s výukou dílčích
specializovaných témat odborníky z praxe.

Obsah:
1. Strategické dokumenty vzdělávací politiky v ČR - podrobná analýzaA
2. Školská legislativa - vybrané vyhlášky a nařízení vlády týkající se chodu školských zařízení a organizačních struktur ve školstvíA
3. Vícezdrojové financování škol a školských zařízeníA
4. Aktéři vzdělávací politikyA
5. Teorie školského managementu-plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování, rozhodováníA
6. Střední management ve školeA
7. Pedagogická dokumentace školyA
8. Řešení konfliktů pedagogických pracovníkůA
9. Proces řízení růstu pedagogického pracovníkaA
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10.MBTI typologie v týmové práci učitele a manažeraA

Vyučovací metody:
- Prezentace (statická projekce)A
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B8 - Převrácená přednáškaA
- D7 - Nácvik a vytváření dalších profesních dovedností (lékařských, právních aj.)A
- F7 - Vytváření odborné dokumentace

Hodnotící metody:
- Anamnestická metodaA
- Rozbory děl duševního charakteru (korespondenční úkol, prezentace, výukový list, seminární práce)A
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)

Výsledky učení:
- cílů a obsahu strategických dokumentů vzdělávací politiky ČRA
- rozšířené znalosti legislativních norem směrem k výkonu učitelského povolání a k řízení školyA
- základních principů financování školství a vícezdrojové financování školyA
- teorie školského managementuA
- provést rozbor dokumentace učitele a dokumentace ředitele školy, jeho návaznosti a přesahyA
- provést na základě exkurze na odboru školství a návštěvy ředitele školy analýzu těchto tvou složek v systému řízení školstvíA
- adaptovat proces řízení růstu pedagogického pracovníka na svou vlastní osobnostA
- být připraven na týmovou práci a sdílení pedagogického procesu v širokých aspektechA
- vysvětlit roli středního managementu v procesu řízení školy a pojmenovat způsoby práceA
- asertivně přistupovat k pracovním konfliktůmA
- plánovat, realizovat a řídit vlastní růstA
- aplikovat MBTI typologii pro týmovou práciA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MIKOVÁ, Š. & STANG, J. Typologie osobnosti u dětí: využití ve výchově a vzdělávání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0874-7.
• PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4485-8.
• TROJAN, V., TROJANOVÁ, I. & PUŠKINOVÁ, M. Zástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN

978-80-7478-854-3.
• TROJANOVÁ, I. Ředitel školy a střední management. Praha: Portál, 2014.
• Školství: školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, výkon ústavní a ochranné výchovy a

preventivně výchovné péče, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství. Ostrava: Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-243-2.
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• Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení. In: . Česká republika, 2005, 364/2005 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: Školský zákon. 2016.
Doporučená literatura:

• BOUDA, T. Teorie a praxe školského managementu. Ostrava : OU, 2012. ISBN 978-80-7464-107-7.
• ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. 2., rozš. a přeprac.

vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-201-7.
• HAVRÁNKOVÁ, H. & HAŠČÁKOVÁ, P. Ekonomika a finanční management. Ostrava: OU, 2012. ISBN 978-80-7464-106-0.
• KALIČINSKÝ, J. & HLAVINOVÁ, A. Řízení pedagogického procesu. Ostrava: OU, 2012. ISBN 978-80-7464-120-6.
• LHOTKOVÁ, I. Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0591-3.
• MCKINSEY&COMPANY. Jak se dostala nejlepší světová školství na vrchol?. 2007.
• MCKINSEY&COMPANY. Klesajicí výsledky českého základního a středního školství. Fakta a řešení. 2010.
• VAŠŤATKOVÁ, POLÁCHOVÁ, J. & RUDNICKI, P. ET AL. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. Olomouc: UP,

2015. ISBN 978-80-244-4891-6.
• Národní program rozvoje vzdělávání v České republice [online]. Praha: MŠMT, 2001.
• Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 202: Usnesení Vlády České republiky. In: . Vláda České republiky, 2014, ročník 2014, číslo 538. 2014.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vzdělávaní nadaných
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2 / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 2s HOD/TYD kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Didaktický materiál (tvoří 30% z celkového hodnocení) student musí splnit minimálně 51%, což odpovídá 16 bodůmA
A
Příprava materiálu pro konkrétní učivo ze studovaného předmětu modifikovaného pro žáka nadáním, včetně metodického postupu řešení a organizace práce.A
A
Kritéria hodnocení:A
A
30 bodů Student aplikuje získané poznatky na vysoké úrovni, jasně vysvětlí vzdělávací postupy; vhodné metody, organizaci práce, hodnocení, představí potřebné
pomůcky, pracovní materiály. A
A
29 až 22 bodů Student aplikuje získané poznatky v logické souvislosti, nastíní vzdělávací a hodnotící metody, představí možné pomůcky, pracovní materiál.A
A
21 až 16 bodů Student vytvoří modifikované materiály s průměrnou mírou logických souvislostí, objeví se nedostatky ve vhodnosti metod, organizaci práce.A
A
15 až 0 bodů Student nedostatečně aplikuje získané poznatky, objevují se zásadní chyby v logických souvislostech, jsou nevhodně zvoleny metody, nejsou představeny
pomůcky ani organizace práce.A
A
Zápočtový test (tvoří 70% z celkového hodnocení předmětu) student musí splnit minimálně 51 %, což odpovídá 36 bodůmA
A
Kritéria hodnocení:A
A
Předstrukturní úroveň: Odpovědi na zadání jsou nekonzistentní, prozrazují plné neporozumění; student se A
ani v základní rovině neorientuje v problematice nadání a mimořádného nadání. A
Hodnocení: 0 až 35 bodů nesplnil/aA
A
Monostrukturní úroveň: Odpovědí na zadání obsahují jeden izolovaný aspekt, který je snadno nekonzistentně generalizován; student je schopen objasnit izolovaný
termín z oblasti nadáníA
bez pochopení vnitřních souvislostí A
Hodnocení: 36 až 42 bodů splnil/aA
A
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Multistrukturní I úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů bez vzájemných vazeb, nekonzistentní závěry; student je schopen objasnit několik
izolovaných termínů z oblasti nadání bez pochopení vnitřních souvislostí A
Hodnocení: 43 až 49 bodů splnil/aA
A
Multistrukturní II úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik izolovaných aspektů, ne všechny vazby jsou reflektovány, ne zcela konzistentní závěry;A
student pouze nastíní vztahy mezi jednotlivými aspekty nadání, nejsou akceptovány vnitřní souvislosti A
Hodnocení: 50 až 57 bodů splnil/aA
A
Vztahová úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, student je schopen induktivně formulovat konzistentní závěry, pochopit základní
vztahy nadání a jejich aplikaci do vzdělávání.A
Hodnocení: 58 až 64 bodů splnil/aA
A
Široce abstraktní úroveň: Odpovědi na zadání obsahují několik aspektů a vazby mezi nimi, schopnost induktivně formulovat konzistentní závěry i deduktivně
formulovat nové hypotézy, vazby na další související témata, student rozumí problematice nadání, umí ji zařadit do širších souvislostíA
Hodnocení: 65 až 70 bodů splnil/aA
A
Celkově student/ka předmět splní, dosáhne-li z obou částí minimálně 51%. A
A
A
A
Garant předmětu PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studijní předmět zahrnuje doplňující speciálně pedagogickou disciplínu, která uvádí studenty do problematiky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na
základě současné školské legislativy. Cílem předmětu je poznání specifik nadaných a mimořádně nadaných žáků, která mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit průběh
vzdělávání. V rámci předmětu se zaměříme i na identifikační postupy při odhalování nadání a možnosti vzdělávání nadaných žáků (formy, přístupy).

Obsah:
1. Vývoj problematiky nadání, mimořádné nadání v historickém kontextu s akcentací na současnost; legislativní podporaA
2. Osobnost nadaných žákůA
3. Specifické potřeby nadaných a mimořádně nadaných žákůA
4. Úskalí identifikace a diagnostiky nadání a mimořádného nadáníA
5. Kompetence pedagogů při identifikaci nadání (mimořádného nadání)A
6. Organizační formy vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žákůA
7. Edukační postupy při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žákůA
8. Nadaný (mimořádně nadaný) žák s postižením (zrakové, sluchové, tělesné)A
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9. Nadaný (mimořádně nadaný) žák se specifickými poruchami učeníA
10. Nadaný (mimořádně nadaný) žák s Aspergerovým syndromemA
11. Podpůrná opatření cílená na nadané (mimořádně nadané) žákyA
12. Kooperace pedagoga, poradenských pracovníků, zákonných zástupců a nadaných (mimořádně nadaných) žáků;A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B6 - Brainstorming, brainwriting, snowballingA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentaceA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- ZápočetA
- IIA3 - Didaktický materiál (pracovní listy, učební texty apod.)

Výsledky učení:
- znalosti legislativních opatření vztahující se k možnostem vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;A
- základních projevů nadání a mimořádného nadání;A
- osobnostních problémů nadaných a mimořádně nadaných žáků; A
- možností identifikace nadání a mimořádného nadání v základní a střední škole;A
- orientace v diagnostice nadaných a mimořádně nadaných žáků probíhající ve školských poradenských zařízeních;A
- orientace ve vzdělávacích postupech využívaných při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;A
- definování možných úskalí využívaných postupů (např. akcelerace);A
- problematiky nadání a mimořádného nadání ve spojení s postižením;A
- kooperace všech zainteresovaných subjektů při vzdělávání nadaných (mimořádně nadaných) žáků;A
- porozumět klíčovým otázkám nadání a mimořádného nadání a aplikovat je v konkrétní práci s žákem;A
- analyzovat individuální projevy nadaného (mimořádně nadaného) žáka;A
- identifikovat nadání (mimořádné nadání);A
- aplikovat adekvátní vzdělávací postupy při vzdělávání nadaných (mimořádně nadaných) žáků;A
- ve spolupráci s poradenskými pracovníky a zákonnými zástupci (popř. samotným žákem) vyhodnotit vzdělávací možnosti nadaného (mimořádně nadaného) žáka s
postižením;A
- aplikovat doporučená podpůrná opatření vyplývající z diagnostiky školského poradenského zařízení;A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAVIGEROVÁ, J.M. Pět pohledů na nadání. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3857-4.
• HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha, 2005. ISBN 80-7290-213-X.
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• KOVÁŘOVÁ, R.,. Nadaný žák v kontextu doby. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-394-1.
• LAZNIBATOVÁ, J. Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole. Bratislava, 2012. ISBN 978-80-89256-87-7.
Rozšiřující literatura:

• CIHELKOVÁ, J. Nadané dítě ve škole. Praha, 2017. ISBN 978-80-262-1248-5.
• KREJČOVÁ,L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.
• Trénuj svůj mozek. Praha, 2017. ISBN 978-80-253-3117-0.
Doporučená literatura:

• MACHŮ, E., KOČVAROVÁ, I. A KOLEKTIV. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín, 2013. ISBN 978-80-7454-316-6.
• MUDRÁK, J. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-5089-7.
• PORTEŠOVÁ, Š. A KOLEKTIV. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7520-7.
• STEHLÍKOVÁ, M. Život s vysokou inteligencí. Praha, 2016. ISBN 978-80-271-0101-6.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Znalostní inženýrství
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c + 0s HOD/TYD kreditů 6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška je studentovi udělen v souladu s platným Studijním řádem, zejména s důrazem na čl. 31 a čl. 33 Studijního a zkušebního řádu OU. A
A
V průběhu semestru student vypracuje semestrální práci, která bude hodnocena Splněno/Nesplněno. A
A
Po splnění semestrální práce bude student připuštěn k ústní zkoušce, která bude hodnocena maximálně 100 body.A
A
Garant předmětu RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející, 100% cvičící
Vyučující
Přednášející : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Cvičící : RNDr. Martin Žáček, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět Znalostní inženýrství se zaměřuje na automatizované získávání informací a následně znalostí z dat. Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy a nástroji
pro vytěžování informací z dat, s reprezentací těchto informací ve formě modelů a s využitím těchto modelů pro získávání znalostí o řešeném problému. A
Znalostní inženýrství využívá řadu přístupů a technik, metody vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat (data mining/text mining) z různých zdrojů
(databází, webu), strojové učení, expertní a znalostní systémy, metody výpočetní inteligence, vizualizace a další techniky.A

Obsah:
1. Znalostní systémy - úvodA
2. Reprezentace znalostí - informace, znalostA
3. Metody reprezentace a zpracování znalostí v UIA
4. Pravidlové, nepravidlové a hybridní systémyA
5. Asociativní (sémantické) sítěA
6. Sémantický webA
7. Formální ontologie a RDF modelA
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8. Základní úlohy data mininguA
9. Dolování datA
10. Strojové učeníA
11. RELE algoritmus a systémy typu tabuleA
12. Návrh a realizace znalostních systémůA
13. Prezentace a obhajoba projektůA
A
A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- C3 - Práce s grafem/schématem/pojmovou mapouA
- C7 - Počítačová simulace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referátA
- IIC29 - Tvorba ICT produktu - PC software/ výukový software, audio/video materiál, webové stránky?

Výsledky učení:
Znalost reprezentace znalostí - metody a zpracování znalostí v UI, A
znalost nových sémanticky orientovaných přístupů k pojetí webu jako rozsáhlé znalostní báze, úlohy data miningu, dolování dat a strojové učení.A
Návrh znalostního systému, práce s rozsáhlými daty.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O. Umělá inteligence (6). Praha, 2013. ISBN 978-80-200-2276-9.
• ŽÁČEK, MARTIN. Reprezentace znalostí, inovovaný text, Ostravská univerzita v Ostravě 2013
Rozšiřující literatura:

• CUESTA, HECTOR. Analýza dat v praxi. Brno, 2015. ISBN 978-80-251-4361-2.
• FAGIN, R., HALPERN, J.Y., MOSES, Y., VARDI. Reasoning about Knowledge. MIT Press, 1995
• SKLENÁK, V. A KOL. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C. H. Beck, 2001.
Doporučená literatura:

• BEADER ET COL.(EDS.). The Description Logic Handbook-Theory, Interprelation and Applications. Cambridge Univ.Press, 2003.
• PŘEMYSL JANÍČEK, JIŘÍ MAREK A KOLEKTIV. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4127-7.
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• SKLENÁK, V. Znalostní technologie - teorie vs. praxe
• STAAB,S.STUDER, R. (EDS.). Handbook on Ontologies. Springer-Verlag, 2004.
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Agrese a násilí
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr / LS
Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Seminární práce - studenti se seznámí alespoň se dvěma tématickými publikacemi, na základě kterých zpracují seminární práci o rozsahu cca deseti normostran.A
Aktivita ve výuce - při diskusi, skupinové práci apod.A
A
A
Garant předmětu PhDr. Pavel Škobrtal, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : PhDr. Pavel Škobrtal, PhD. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoriemi a praktickými aplikacemi přístupu k otázce agrese. Studenti získají základní orientace v sociálně psychologických
aspektech lidské agrese. Získají přehled o příčinách a důsledcích násilného chování osob v soukromí a na veřejnosti. Předmět připravuje posluchače pro identifikaci,
prevenci a nápravu důsledků agresivního jednání a zvládání práce s agresivními jedinci.

Obsah:
1. Základní pojmy psychologie agrese. A
2. Téma zla ve filozofii a psychologii.A
3. Filozofické přístupy k tématu zla a agrese.A
4. Téma zla a agrese ve Freudově psychoanalýze.A
5. Zlo a agrese v dílech dalších dynamicky orientovaných psychologů.A
6. Pojetí agrese a destruktivity v díle Ericha Fromma.A
7. Kritika teorie E. Fromma (behaviorismus, etologové, sociobiologové, psychoanalýza).A
8. Sociálně psychologický přístup k problematice agrese.A
9. Agresoři a jejich psychologické charakteristiky.A
10. Oběti a jejich specifika.A
11. Násilí jako komplexní psychologický fenomén (prevence primární, sekundární a terciární).A
A
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C4 - InstruktážA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
- bude umět identifikovat osobnostní předpoklady agresivity i možnosti s ní zacházetA
- chápání sociální zdroje agresivity a možnosti její minimalizace A
- student získá širší náhled na problematiku agresivity, jejich determinant a sociálních zdrojůA
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti
- komunikace s jedinci jako jsou agresoři, oběti násilíA
- získávat informace a jejich písemného zpracování v podobě kasuistiky agresora nebo oběti násilíA
Po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• FROMM, E. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Lidové noviny, 1997.
• LORENZ, K. Takzvané zlo. Mladá fronta. Praha, 1992.
• PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton, 2004.
• ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005.
Rozšiřující literatura:

• ARENDTOVÁ, H. O násilí. Praha : Oikumene, 1996.
• BENTOVIM, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha : Grada, 1998.
• ČERMÁK, I. A KOL. Agrese, identita, osobnost. Tišnov : Sdružení SCAN, 2003.
• GRUEN, A. Šílenství normality. Praha: Lumír Nahodil, 2001.
• KLEIN, M. Závist a vděčnost. Praha: Triton, 2005.
• PRIMUSOVÁ, H. Zločin jako nemoc. Praha: Grada, 2001.
• SLATER, S. Pandořina skříňka. Praha: Dokořán a Argo, 2008.
• VÁLKOVÁ, J. Výzkum obětí trestného činu v ČR. Praha: IKSP, 1997.
• VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008.
Doporučená literatura:
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• CAMPLING, J. Crime and Criminal Justice Policy. New York: Longman Publishing, 1995.
• ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998.
• FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1999.
• GÁL, F. ED. Násilí. Praha: Egem, 1994.
• HORT, V. A KOL. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000.
• JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998.
• JUNG, C. G. Výbor z díla, sv. IV. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001.
• MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.
• SPURNÝ, J. Psychologie násilí. Praha: Eurounion, 1996.
• ZÁŠKODNÁ, H. Využití psychologie k redukci sociálně negativních jevů. České Budějovice: ZSF JČU, 2000.
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KTV / 7APPC - 2018 : Analýza polohy a pohybu člověka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Analýza polohy a pohybu člověka
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (maximální počet bodů je 100, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 51 bodů).A
A
Docházka 70 % z realizované výuky - 10 bodůA
Příprava a realizace analýzy vybraného pohybu - 20 bodůA
Zpracování analýzi pohybu dle zadaných kritérií - 20 bodůA
Prezentace analýzy na semináři 50 bodůA
Garant předmětu Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je seznámit studenta s různými metodami kinematické a kinetické analýzy pohybu člověka a jejich možné využití v učitelské praxi. Student si
prakticky vyzkouší možnosti nejjednodušších i sofistikovaných metod analýzy pohybu člověka.

Obsah:
Předmět je vyučován v anglickém jazyce na domácí univerzitě.A
A
1. Kinematická analýza pohybu.A
2. Videografická metoda a optoelektronická stereofotogrametrieA
3. Vytvoření a zpracování obrazu, dvou- a tří-rozměrné nahrávky, problémy související s analýzou obrazu, příprava použitýchkamer (nastavení kamer, synchronizace
kamer, příprava prostoru pro analýzu videozáznamu (kalibrace prostoru, systému).A
4. Detekce sledovaných bodů v systému SIMI Motion a Qualisys.A
5. Analýza sledovaných proměnných systémem SIMI Motion a Qualisys.A
6. Kinematická analýza vybraného acyklického pohybu (2D), (3D).A
7. Kinematická analýza vybraného cyklického pohybu (2D), (3D).A
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8. Dynamická analýza pohybuA
9. Dynamická analýza vybraného sportovního pohybu.A
10. Kombinované metody kinematické a dynamické analýzy.A
11. Variabilita pohybu člověka (metody zjišťování variability pohybu - diskrétí a spojité proměnné, koordinace)A
12. Koordinace a koordinační variabilita pohybu člověka (Continues Relative Phase, Vector Coding)A
13. Prezentace vypracovaných úkolůA

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- C2 - Demonstrace předmětů/jevů/procesůA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA2 - Zpráva / protokol z laborování a terénního cvičení

Výsledky učení:
Student zná základní metody využívané v kinematické a kinetické analýze pohybu člověka.A
Student umí interpretovat získané výsledky z kinematické a kinetické analýzy pohybu člověka.
Student umí provádět základní kinematickou a kinetickou analýzu pohybu člověka.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• JANDAČKA, D. Kinetická analýza lidského pohybu. Ostravská univerzita, 2011.
• JANURA, M., ZAHÁLKA, F. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0930-5.
• ROBERTSON D, GORDON, E. Research Methods in Biomechanics (2-nd edition). 2014.
Rozšiřující literatura:

• CHANG, R., VAN EMMERIK, R., HAMILL, J. Quantifying rearfoot-forefoot coordination in human walking. Journal of Biomechanics, 2008.
• MILLER, R. H., CHANG, R., BAIRD, J. L., VAN EMMERIK, R. E. A., & HAMILL, J. Variability in kinematic coupling assessed by vector coding and continuous

relative phase. Journal of Biomechanics, 2010.
• PREATONI, E., HAMILL, J., HARRISON, A. J., HAYES, K., VAN EMMERIK, R. E. A., WILSON, C., ET AL. Movement variability and skill monitoring in

sports. 2013.
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KTV / 7DKZA - 2018 : Diagnostika kardiorespiračních funkcí při zátěži

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diagnostika kardiorespiračních funkcí při zátěži
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 1c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
a) 80% attendance (50p),A
b) task preparation and presentation (content will be specified in the first lecture) (50p) A
A
Total points that can be achieved is 100. 51 points are necessary for pass. A
A
Garant předmětu PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
This aim of this course primary focuses on exercise testing in physiological laboratory. Students will teach how to perform exercise testing in the laboratory and to
interpret the results properly.

Obsah:
Předmět je vyučován v anglickém jazyce na domácí univerzitě.A
A
Topics of lectures:A
1-13. Practical performing of exercise tests, data interpretation and use for exercise prescription.A

Vyučovací metody:
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)
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Výsledky učení:
Student understands the principles of exercise testing in physiological laboratory.
Student is able to perform exercise testing in physiological laboratory, analyze results and use them for exercise prescription.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HAFF GG, DUMKE C. Laboratory manual for exercise physiology. 2012.
• KENNEY W, ET AL. Physiology of sport and exercise. 2012. ISBN 978-0-7360-9409-2.
Rozšiřující literatura:

• HOFFMAN J. Physiological aspects of sport training and performance. 2014.
• MCARDLE WD, ET AL. Exercise physiology: nutrition, energy and human performance. 2010. ISBN 978-1-6083-1859-9.
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KSG / 7EXCZ - 2018 : Exkurze z regionální geografie Česka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Exkurze z regionální geografie Česka
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 5c + 0s DNU/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Exkurze
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Příprava a zpracování faktografických podkladů pro vybraná témata exkurze, zpracování vybrané problematiky, ústní prezentace zadaného tématu na exkurzi v
navštívené lokalitě v terénu, v autokaru A
Garant předmětu doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem je rozšíření znalostí z RG Česka a získání schopností analyzovat specifika vybraných regionů z hlediska fyzickogeografického, kulturně-historického a
socioekonomického potenciálu, orientovat se ve specifických problémech regionů - přírodních, sociálních, hospodářských, ekologických a získat povědomí o sídelních
aspektech, diferenciaci v rozložení obyvatelstva, o rozvoji hospodářské struktury regionů, výrobních a nevýrobních odvětví, vč. cestovního ruchu, o rozvoji dopravní
infrastruktury ad. rozvojových faktorech. Exkurze do vybraného výrobního podniku rozšiřuje praktické znalosti studentů.A

Obsah:
1. Geografická charakteristika a specifika krajů A
2. Komplexní geografická charakteristika vybrané oblasti A
3. Kulturně-historické fenomény regionů, měst a obcíA
4. Formy a specifika cestovního ruchu v regionech A
5. Rozvoj výrobních a nevýrobních aktivit v regionech A
6. Průmyslové zónyA
7. Problematika exploatace surovinových zdrojů A
8. Specifika rurálních regionů A
9. Zemědělské oblasti, produkční a mimoprodukční funkce zemědělství A
10. Problémy příhraničních a periferních regionůA
11. Aktivity euroregionů A
12. Ekologické problémy a zátěže, specifika v životním prostředíA
13. Ochrana a využití krajiny
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Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- F3 - Studijní praxeA
- F6 - ExkurzeA
- G1 - Skupinové a kooperativní učení

Hodnotící metody:
- IIB25 - Seminární práce / referát

Výsledky učení:
Praktické rozšíření poznatků z geografie regionů České republiky. Student se orientuje ve specifické problematice, rozšíří své znalosti o vybraných problémech regionů,
o rozvoji a restrukturalizaci regionů, o vlivech průmyslu a zemědělství v krajině, o životním prostředí a o problematice chráněných oblastí, o rozvoji služeb, cestovního
ruchu , lázeňství atd.,
Student je schopen vést geografickou exkurzi vybraným regionem
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• TOUŠEK, V. A KOL.  Česká republika, portréty krajů ČR. MMR a MU, Brno, 2005.
Rozšiřující literatura:

• DAVID, P., SOUKUP, V. 666 přírodních krás ČR. Kartografie, Praha, 2005.
• KOLEKTIV. Turistický průvodce, mapy regionů, měst a čas. Geografické rozhledy. ČGS, Praha, 2009.
• KOLEKTIV. www.kraje.cz. kraje, 2009.
Doporučená literatura:

• FRIEDL, K. Chráněná území v ČR. MŽP, Praha, 1991.
• HAVRLANT, J. Vybrané problémy regionů Česka I. PřF OU Ostrava, 2015.
• KOLEKTIV. Turistický lexikon A-Z. Olympia, Praha, 2001.
• KOLEKTIV. Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Arbor, Sokolov, 2001.
• KOLEKTIV. Školní atlas dnešního Česka. Praha, 2015.
• MIŠTERA, L. Geografie regionů ČR. ZČU, Plzeň, 1997.
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KSG / 7EXEV - 2018 : Exkurze z regionální geografie Evropy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Exkurze z regionální geografie Evropy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr / LS
Rozsah studijního předmětu 0p + 7c + 0s DNU/SEM kreditů 7
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Exkurze
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem absolvování kurzu je důkladná příprava a zpracování faktografických podkladů pro vybraná témata exkurze , zpracování vybrané problematiky
mikroregionů do úrovně lokální a fundovaná prezentace zadaných témat při exkurzi v konkrétních navštívených oblastech a lokalitách. A
Garant předmětu RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : RNDr. Petr Žufan, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Rozšíření poznatků z geografie vybraných regionů v Evropě, specifika přírodních a hospodářských regionů, národních parků a jiných chráněných území, euroregionů,
důraz na problematiku přírodní a kulturní krajiny, životního prostředí evropských zemí, cestovního ruchu a rekreace, lázeňských a historických center, mezinárodních
vazeb, využití území, dopravy a dalších služeb.

Obsah:
V průběhu exkurze studenti navštíví vybrané regiony v dané zemi, poznají jejich charakteristické a specifické rysy v oblasti přírodní, ekonomické a společenské sféry.
Současně se studenti seznámí s historickými aspekty vývoje území a krajiny stejně jako se současnými problémy regionu.

Vyučovací metody:
- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)A
- PozorováníA
- Projektová výukaA
- C1 - Pozorování předmětů/jevů/procesůA
- F6 - Exkurze

Hodnotící metody:
- Rozbory děl duševního charakteru (korespondenční úkol, prezentace, výukový list, seminární práce)A
- Forma kontroly absolvování předmětu je zápočet. Výsledek zápočtu je buď a)"započteno", nebo "nezapočteno".A
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
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- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
Student získává konkrétní představu o fyzickogeografických, historickopolitických, kulturních a sociálněekonomických charakteristikách a zvláštnostech vybraných
regionů evropských států.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• GAJDOŠ, A., MAZÚREK, J., TOLMÁČI, L., HOUDKOVÁ, Z., BAAR, V., MADLEŇÁK, T., LACIKA, J. Regionálna geografia Európy. Bratislava, 2013. ISBN
978-80-224-1304-6.

• HAMMARNEHOVÁ. I. Geografie cestovního ruchu. Evropa. Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-093-2.
• PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha, 2011.
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KTV / 7FYSC - 2018 : Fyziologie sportovní činnosti

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Fyziologie sportovní činnosti
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Pro absolvování předmětu je nutné splnit následující:A
a) 80% attendance (50p),A
b) task preparation and presentation (content will be specified in the first lecture) (50p) A
A
Total points that can be achieved is 100. 51 points are necessary for pass. A
Garant předmětu PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The subject Human Movement Physiology continues in curriculum of basic and exercise physiology. The aim is to develop the knowledge and focus on physiological
response to exercise and influence of various external factors. The important part is the curriculum about diagnostics of physiological response to exercise.

Obsah:
Předmět je vyučován v anglickém jazyce na domácí univerzitě.A
A
1. Introduction to exercise physiology.A
2.-3. Adaptation of musculoskeletal system to exercise. Bioenergetics and muscle metabolism.A
4.-5. Cardiorespiratory response and adaptation to exercise. A
6.-7. Exercise performance diagnostics.A
8.-9. Enviromental influences on performance.A
10.-11. Sex and age considerations in sport and exercise.A
12.-13. Physical activity for health and fitness.A

Vyučovací metody:
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- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)

Výsledky učení:
Student understands to physiological processes in human body, particularly in the area of physical activity.
Student is able to applicate the knowledge in the area of healthy lifestyle and sport.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• KENNEY W, ET AL. Physiology of sport and exercise. 2012. ISBN 978-0-7360-9409-2.
Doporučená literatura:

• MCARDLE WD, ET AL. Exercise physiology: nutrition, energy and human performance. 2010. ISBN 978-1-6083-1859-9.
• WILMORE JH, ET AL. Physiology of sport and exercise. 2008. ISBN 978-0-7360-5583-3.
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CJP / 1IMOB - 2018 : Mobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Mobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 30c + 0s DNU/SEM kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta

Garant předmětu Mgr. Slavomíra Klimszová
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : Mgr. Slavomíra Klimszová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Mobilitou se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž vAdélce minimálně 30 dnů, kterou student realizuje vArámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena
(například Erasmus+), vArámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo vArámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta
nebo Ostravská univerzita se zahraničním pracovištěm. A
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj
komunikativních kompetencí vAcizím jazyce a kompetencí interkulturních. A

Obsah:
Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny
požadované dokumenty a doklady. A
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního
programu. A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFY / 7OSP2 - 2018 : Optická spektroskopie 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Optická spektroskopie 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr / ZS

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c + 1s HOD/TYD kreditů 5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování a přednesení seminární práce během semestru je podmínkou k možnosti vykonání ústní zkoušky. Zkouška bude hodnocena na základě znalostí v rozsahu
probrané problematiky.A
A
Klasifikace v souladu s platným Studijním a zkušebním řádem OU.A
Garant předmětu doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% přednášející, 70% seminářící
Vyučující
Přednášející : Mgr. Václav Karlický, Ph.D. (30%), doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (70%)
Vede seminář : Mgr. Václav Karlický, Ph.D. (30%), doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (70%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Rozšiřující kurz k KFY/7OSP1 zaměřený na speciální spektroskopické metody. Důraz bude kladen na objasnění fyzikálních principů níže uvedených metod na základě
interakce optického záření se vzorkem. Studenti budou seznámeni s experimentací a použití těchto metod ve výzkumu i laboratorní praxi. Fluorescence biologických
a biochemických systémů, zahrnutí intermolekulárních interakcí a jejich aplikace. Fosforescence a zpožděná fluorescence, termoluminiscence. Časově rozlišená
fluorescence. Chirooptické metody, lineární a cirkulární dichroismus, optická rotační disperze. Absorpční spektroskopie v infračervené oblasti. Ramanův rozptyl.

Obsah:
A, Přednášky:A
1. ZHÁŠENÍ FLUORESCENCE. Stern-Volmerova rovnice. Srážková teorie zhášení, dynamické zhášení. A
2. Statické zhášení. Kombinace statického a dynamického zhášení. Aplikace zhášení fluorescence v biofyzice.A
3. POLARIZOVANÁ FLUORESCENCE, anizotropie fluorescence v ustáleném stavu, teorie depolarizace fluorescence, vliv anizotropie na kvantový výtěžek fluorescence.
Aplikace měření polarizované fluorescence v biofyzice.A
4. PŘENOS EXCITAČNÍ ENERGIE, zářivý a nezářivý přenos excitační energie. Rezonanční a výměně-induktivní teorie nezářivého přenosu excitační energie. Aplikace
fluorescenčních měření účinnosti přenosu excitační energie v biofyzice.A
5. MĚŘENÍ FLUORESCENCE S VYSOKÝM ČASOVÝM ROZLIŠENÍM - měření doby dohasínání fluorescence. Pulsní měření doby života. Fázově- modulační měření
doby života fluorescence. Experimentální zařízení pro pulsní metodu měření doby života (stroboskopická metoda, metoda čítání fotonů). A
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6. FOSFORESCENCE A ZPOŽDĚNÁ LUMINESCENCE - princip, experimentální zařízení, aplikace. TERMOLUMINISCENCE (TL) - princip, mechanismus
TL u anorganických krystalů a fotosynteticky aktivních preparátů. Experimentální zařízení a systém měření. Popis termoluminiscenční křivky, vlastnosti
termoluminiscenčních pásů a aplikace TL ve fotosyntéze.A
7. METODY VYUŽÍVAJÍCÍ POLARIZACE ZÁŘENÍ - CHIROPTICKÉ METODY I. Cirkulární dichroismus (CD), optická rotační disperze (ORD). Základní pojmy,
principy - polarizované záření, absorpce záření (+ demonstrace na animačních modelech), optická aktivita a chiralita látek, rozdělení chiroptických metod. Teoretický
popis ORD a CD (+ animační modely), definice a jednotky ORD a CD, experimentální technika ORD a CD, charakter CD a ORD spekter, problémy při měření CD
spekter, interpretace CD spekter.A
8. METODY VYUŽÍVAJÍCÍ POLARIZACE ZÁŘENÍ - CHIROPTICKÉ METODY II. Lineární dichroismus (LD), úprava vzorků. Aplikace a použití LD, CD. Ostatní
chiroptické metody (IRCD, FDCD, MCD, CPE).A
9. INFRAČERVENÁ (IČ) SPEKTROSKOPIE- vibrační, rotační a vibračně-rotační spektra molekul, popis vibrací molekuly, výběrová pravidla, konstrukce a princip
činnosti infračervených spektrometrů. Vzorky pro IČ spektroskopii. Interpretace a použití IČ spekter. Dispersní a FT infračervené spektrometry.A
10. RAMANOVA SPEKTROSKOPIE (RS) - princip, experimentální zařízení pro měření Ramanových spekter, aplikace RS. Rezonanční RS a její aplikace.A
11. VYBRANÉ SPECIÁLNÍ METODY - metoda vypalování děr do spektra ("hole-burning" spectroscopy), fluorescenční korelační spektroskopie. A
A
A
B, Semináře: (Témata seminářů jsou shodná s tématy přednášek).A
Součástí semináře je příprava a prezentace seminárního referátu na zadané téma. Semináře budou probíhat v blokové formě po domluvě s garantem. A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- A2 - Odborný referátA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC8 - Didaktický test

Výsledky učení:
Aplikuje a rozvíjí schopnosti získané v rámci kurzu k KFY/OSPP1 a osvojuje si speciální spektroskopické metody. Zná fluorescenci biologických a biochemických
systémů, chápe intermolekulárních interakce a jejich aplikace. Orientuje se v problematice fosforescence, zpožděné fluorescence, termoluminiscence a časově rozlišené
fluorescenci. Zná chirooptické metody, lineární a cirkulární dichroismus, metodu optické rotační disperze. Získává poznatky z absorpční spektroskopie v infračervené
oblasti a chápe Ramanův rozptyl.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• AMESZ A., HOFF, A.J. Biophysical Techniques in Photosynthesis. Dodrecht, 1996. ISBN 0-7923-3642-9.
• ATKINS P., DE PAULA J. Fyzikální chemie. ČVUT Praha, 2013.
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• BASIC: LAKOWICZ R. J. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 2006. ISBN 100-387-31278-1.
Doporučená literatura:

• GAUGLITZ, G., VO-DINH, T. Handbook of spectroscopy. 2014. ISBN 978-3-527-32150-6.
• PROSSER V. AJ. Experimentální metody biofyziky. Praha, 1989. ISBN 80-200-0059.
• VALEUR B., BROCHON J.-C. New trends in fluorescence spectroscopy. Application to chemical and life sicences. Berlin, 2001. ISBN 3-540-67779-8.
• Další aktuální knižní a časopisecká literatura
• On-line katalogy knihoven
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KTV / 7PSYP - 2018 : Psychologie pohybu člověka

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Psychologie pohybu člověka
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 1p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
K přistoupení k závěrečné zkoušce musí studenti splnit následující podmínky:A
a) Aktivní účast na diskuzích a vypracování průběžných úkolů (50b).A
b) Kritika/recenze vědeckého článku (50b).A
Z celkových 100 bodů musí student obdržet alespoň 51, aby byl připuštěn ke zkoušce.A
A
Závěrečná zkouška bude písemná. Hodnocení bude probíhat na základě standardní škály:A
91 100 A 1 - "výborně"A
81 90 B 1,5 - "velmi dobře plus"A
71 80 C 2 - "velmi dobře"A
61 70 D 2,5 - "dobře plus"A
51 60 E 3 - "dobře"A
0 50 F - "nevyhověl"A
Garant předmětu doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% přednášející
Vyučující
Přednášející : doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Tento předmět je navazující předmět v problematice psychologie sportu a cvičení, který umožní studentům prohloubit vědomosti v této oblasti. Předmět se zaměří
ve větší hloubce na vybraná témata v psychologii sportu a cvičení za účelem přiblížit studentům, jak sociálně-psychologické faktory ovlivňují pohybové chování a jak
naopak účast ve sportu, cvičení a pohybové aktivitě ovlivňuje psychologický vývoj a stav jedince. Studenti budou aplikovat psychologické poznatky, dovednosti a metody
ke studiu pohybového chování a zdraví, budou seznámeni se současnými vědeckými tématy v oblasti psychologie sportu a cvičení.

Obsah:
Předmět je vyučován v anglickém jazyce na domácí univerzitě.A
A
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Týden 1: Úvod - současný stav a klíčová témata v psychologii sportu a cvičeníA
Týden 2-4: Vybraná témata v oblasti sportovní výkonnosti, vyhoření, sportovních zraněníA
Týden 5-7: Vybraná témata v oblasti duševního zdraví ("feel-good effect"; stres, pohybová aktivita k prevenci a léčbě deprese, sebeprezentace/sebepojetí, kognitivní
zdraví) A
Týden 8-11: Vybraná témata v oblasti motivace, seberegulace, a změny chování (současné teorie motivace a chování související se zdravím, aplikace teorií k predikci a
změně chování, budování návyků a dlouhodobá udržitelnost návyků) A
Týden 12-13: Vybraná témata v oblasti patologického chování (závislost na cvičení, body image/poruchy příjmu potravy)A

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - DiskuseA
- B3 - Přednáška na základě problémového výkladuA
- B4 - Sokratovský rozhovorA
- G1 - Skupinové a kooperativní učeníA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC7 - Písemná zkouškaA
- IC8 - Didaktický testA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IC11 - Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.)A
- IIB14 - Recenze / posudek

Výsledky učení:
Po ukončení předmětu budou studenti: A
-rozlišovat mezi různými subdisciplínami kinantropologie a jsou schopni rozpoznat, jak společensko-vědní obory jako psychologie přispívají k oboru kinantropologie jako
celku.A
-rozlišovat dopady psychologických, sociálních a kulturních faktorů na různorodé problémy v kinantropologii a v kontextu psychologické problematiky.A
-rozumět základním principům lidského chování a identifikují důležité psychosociální faktory ovlivňující lidské chování a potažmo zdraví.A
-znát současnou problematiku v oblasti psychologie sportu a cvičení A
- mít hlubší znalost vybraných témat v psychologii sportu a cvičení A
- rozumět a být schopni uvést konkrétní příklady aplikace psychologických a vědeckých metod ve studiu souvislostí mezi psychologickými faktory a různými aspekty
pohybového chování (sport, cvičení, aktivita, sedavost)A
Po ukončení předmětu budou studenti schopni: A
- provézt kritickou a reflexivní analýzu psychologických, sociálních a kulturních faktorů v kinantropologiiA
-vytvořit psychologický profil rekreačních a výkonnostních sportovců, navrhnout intervenci psychologických dovedností s cílem zlepšit výkonnost a/nebo zvýšit
psychickou pohodu či kvalitu života.A
-diskutovat o současných vědeckých tématech v psychologii sportu, cvičení a pohybové aktivity A
- popsat způsob, jakými psychologové přistupují k vědeckému výzkumu v oblasti pohybové aktivity a jak jsou tyto poznatky aplikovány k optimalizaci výkonu sportovců,
trenérů/učitelů, klient"/žáků A
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- aplikovat psychologické znalosti v procesu vytváření individuálních doporučení klientům, či v kontextu programování aktivit ve sportu, cvičení, pohybové aktivitě a v
souvislosti se zdravímA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BIDDLE. S.J.H., MUTRIE, N., GORELY, T. Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions. 2015. ISBN 0415518180.
• HAUSENBLAS, H., RHODES, R.E. Exercise Psychology: Physical Activity and Sedentary Behavior. 2016. ISBN 1284034216.
Rozšiřující literatura:

• EKKEKAKIS, P. The Measurement of Affect, Mood, and Emotion: A Guide for Health Behavioral Research. Cambridge University Press, 2013. ISBN 1107648203.
• SMITH, D., BAR-ELI, M. Essential Readings in Sport and Exercise Psychology. 2007. ISBN 0736057676.
• WEISS, M. Developmental Sport and Exercise Pychology: A Lifespan Perspective. 2003. ISBN 1885693362.
Doporučená literatura:

• ACEVEDO, E., EKKEKAKIS, P. Psychobiology of Physical Activity. 2006. ISBN 0736055363.
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KTV / 7MOBI - 2018 : Zahraniční mobilita

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční mobilita
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 52s HOD/SEM kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Exkurze
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení vychází ze studijního a zkušebního řádu OU (maximální počet bodů je 100, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 51 bodů).A
Zápočet udělen za úspěšné absolvování zahraniční mobility (přednostně na univerzitách se studijními předměty vyučovanými ve světovém jazyce, např. Aj) v délce
alespoň 3 měsíců na zahraniční vysoké škole nebo zahraniční instituci v rámci pracovní stáže. Úspěšně je absolvována mobilita, pokud student splní předem vytvořený a
Katedrou studií lidského pohybu (koordinátor zahraničních vztahů) schválený studijní plán nebo absolvuje schválenou pracovní stáž v plánované délce. A
Garant předmětu doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět zahraniční mobilita představuje uskutečnění a úspěšné zvládnutí studentské mobility v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci bilaterální smlouvy na
partnerské vysoké škole v zahraničí a to v rozsahu minimálně 3 měsíců. V rámci tohoto předmětu se předpokládá rozvoj schopnosti komunikovat profesionálně ve svém
oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (cizí jazyk, studijní pobyt / pracovní stáž).A
A
A
StudentA
A
- Získá způsobilost pracovat pro zahraniční zaměstnavatele nebo zaměstnavatele, který vyžaduje komunikovat v cizím jazyce.A
- Získá schopnost používat odborných znalostí a dovedností v cizím jazyceA

Obsah:
Pro tento předmět není závazně vytvořen obsah, protože realizace zahraniční mobility vyžaduje individuální studijní plán studentů v průběhu studia a/nebo stáže
na zahraniční univerzitě, vysoké škole nebo instituci. Tento individuální studijní plán je sestaven tak aby byl kompatibilní se studijním plánem studijního programu
studovaného na Katedře studií lidského pohybu. V případě studiního pobytu si student vybere z nabídky přijímající zahraniční vysoké školy podle vlastní volby
předměty alespoň v 10-ti kreditové dotaci. Ve studijním plánu studijního programu na Katedře studií lidského pohybu je vyhrazen semestr, ve kterém si student může
vybrat zahraniční mobilitu (10 kreditů) nebo studijní předměty v Anglickém jazyce na domácí univerzitě (také za 10 kreditů; tzv. mobility window).
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Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
- Forma kontroly absolvování předmětu je zápočet. Výsledek zápočtu je buď a)"započteno", nebo "nezapočteno".

Výsledky učení:
- zná terminologii absolvovaných studijních předmětů v cizím jazyce
- komunikovat v cizím jazyce A
- umí použít cizí jazyk při získávání informací pro studium ve vzdělávací oblasti KinantropologieA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• CAIRNS, D. Youth Transitions, International Student Mobility and Spatial Reflexivity. Palgrave Macmillan UK, 2014. ISBN 978-1-137-38851-3.
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Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Adamus Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 12 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Matiční gymnázium Ostrava pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7SOPP - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící) KBE/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící, seminářící)
KBE/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Ostravská univerzita, Přírodovědecká
• 2005, Ph.D., Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc, Lékařská
• 2009, RNDr., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Gymnázium (1999)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 5
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Adamus, T. Fyzikální a chemické děje sledované mikroskopem. Biologie, chemie, zeměpis. 2015, roč. 24, č. 2015, s. 231-235. ISSN 1210-3349. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Daňková Kučerová, J., Kovář, P. a Adamus, T. Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních

pacientek. Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 71-74. ISSN 1211-6645. (20%)
• Daňková Kučerová, J., Kovář, P., Smetanová, D., Hynek, M. a Adamus, T. Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda -

hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy). Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 242-245. ISSN 1211-6645. (15%)
• Kovář, P. a Adamus, T. Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.. Praktická gynekologie. 2013, č.

17, s. 74-78. ISSN 1211-6645. (35%)
• Adamus, T. Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky. 2013. (100%)
• Adamus, T. Úvod do biologie pro zdravotní laboranty. 2014. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Robert Antonín Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHI/3DMD1 - Dějiny materiální a duchovní kultury 1 (garant, přednášející,
seminářící)

KHI/3UDSN - Jak učit dějiny středověku a novověku (garant)

Údaje o vzdělání na VŠ
• 2002, Mgr., 7105T029 - Historie v kombinaci, stud. obor - filozofie, historie, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2008, Ph.D., 7105V024 - Historie - české dějiny, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
• 2015, Doc., HO36 - Historie - české dějiny, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecko-výzkumný pracovník, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 3 a půl roku (2005 - 2008)
• odborný asistent, Filozoficko-přírodověd. fakulta Slezské univerzity v Opavě, 3 a půl roku (2009 - 2013)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
nmgr. studijní program Historické vědy se studijním oborem Medievistika
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 10
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 12
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Historie - české dějiny 2015 Masarykova univerzita WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 159
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Antonín, R. České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii.
• Antonín, R. Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení: Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení. 1. vyd.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 670 s. ISBN 978-80-7422-239-9.
• Antonín, R. Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis. In: Robert Šimůnek - Uwe Tresp.

Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.?16. Jahrhundert. 1. vyd. Böttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. s. 13-43.
Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 135. ISBN 978-3-525-37314-9.

• Antonín, R. Chronicon Aulae Regiae - neúspěšný pokus o ustavení oficiální paměti na poslední Přemyslovce. In:MEMORIA ET DAMNATIO MEMORIAE VE
STŘEDOVĚKU. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2014. s. 91-106. Colloquia mediaevalia Pragensia 15. ISBN 978-80-7007-415-2.

• Antonín, R. Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na
Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Edd. Ivo Hlobil - Daniela Rywiková. s. 11-24.

Působení v zahraničí
• 18. 8. - 5. 9. 2012 Historisches Seminar, Johanes Gutenberg-Universität Mainz (stáž)
• 19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž)
• 2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt)
• 12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt)
• 7. 5. - 25. 5. 2012 Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien (stáž)
• 25.3 - 9. 4. 2012 Instytut Historiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (stáž)
Podpis Datum
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Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Vladimír Baar Tituly prof. RNDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP/DPČ rozsah do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Slezská univerzita v Opavě pp 20
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7SGAS - Sociální geografie Asie a Oceánie (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1977, Mgr., 1301R005 - Geografie, UK Bratislava
• 1979, RNDr., 1301V002 - Ekonomická geografie, hospodářský zeměpis později přejmenován na ekonomická geografie, UK Bratislava
• 1993, CSc., 1301V012 - Regionální geografie, UK Praha
• 1998, Doc., 6201T003 - teorie politiky, teorie politiky, UMB Banská Bystrica
• 2009, Prof., 1301T005 - Geografie, PU Prešov
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• výzkumný pracovník, VÚROM Ostrava, 7 a půl roku (1977 - 1985)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Politická a kulturní geografie (Bc., Mgr., Dr.) do 2014A
Geografie dvouoborová a jednooborová (Bc.) od 2014A
Učitelství geografie (Mgr.) od 2014
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 91
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 6
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

teorie politiky 1998 UMB Banská Bystrica WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Geografie 2009 PU Prešov

18 2 250

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Riegl, M., Doboš, B., Bečka, J., Landovský, J., Rosůlek, P., Berg, E., Caspersen, N., Fabry, M., Jakša, U., Kopeček, V., Czulda, R., Bar, S., Rudincová, K. a Baar,

V. Unrecognized States and Secession in the 21st Century. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. Social Sciences/Political Science. 225 s. ISBN
978-3-319-56912-3. (7,14%)

• LAŠ, L. a Baar, V. Japonská geopolitika imperiálního období. Geografie - Sborník ČGS. 2014, roč. 119, s. 364-383. ISSN 1212-0014. (30%)
• Solik, M. a Baar, V. Koncept ´Ruského sveta´ ako nástroj implementácie soft power v ruskej zahraničnej politike. Politické vedy. 2016, roč. 19, s. 8-47. ISSN

1335-2741. (30%)
• Baar, V., Baarová, B. a KURFÜRST, J. Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii. Medzinárodné vzťahy.

2017, roč. XV, s. 219-251. ISSN 1336-1562. (70%)
• Baar, V. a Baarová, B. Hospodářský zeměpis: Regionální aspekty světového hospodářství. 2018. (70%)
Působení v zahraničí
• 05.09.1995 - 17.09.1995, University of Tirana, Tirana, AL, DE, studijní pobyt v rámci expedice Beskydské geografické společnosti
• 01.10.1999 - 30.10.1999, Far Eastern Institute of Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, RU, AD, Studijní pobyt v rámci grantu MZV ČR
• 03.04.2001 - 20.04.2001, University of South Pacific, Suva, FJ, AD, studijní a expediční cesta v jižní Oceánii, přednášková činnost
• 21.02.2001 - 31.05.2001, University of Auckland, Auckland, NZ, AD, studijní a expediční cesta v jižní Oceánii, přednášková činnost
Podpis Datum
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Baarová Barbara, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Barbara Baarová Tituly Mgr.
Rok narození 1971 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP/DPČ rozsah do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7DGE1 - Didaktika geografie 1 (garant, přednášející, seminářící) KSG/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KSG/7TPXU - Terénní praxe v urb. a rur. prost. (garant, cvičící, seminářící) KSG/7SPP1 - Seminář k průběžné profesní praxi 1 (garant, seminářící)
KSG/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KSG/7SOPP - Souvislá profesní praxe (garant, seminářící)
KSG/7SPP2 - Seminář k průběžné profesní praxi 2 (garant, seminářící) KSG/7DGE2 - Didaktika geografie 2 (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1994, Mgr., 7503T104 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, Ostravská univerzita, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 9
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 17

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Szkurlat, E. a Baarová, B. Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce. In:Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce -

wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo UŁ, Lódź, 2014. s. 153-172. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG. ISBN 978-83-7969-420-4. (50%)
• Baarová, B. a Baar, V. New Political Geography. In: P. Karvánková, D. Popjaková, M. Vančura, J. Mládek.. Current Topics in Czech and Central European

Geography Education. Switzerland: Springer, 2016. s. 229-252. ISBN 978-3-319-43613-5. (80%)
• Baarová, B. Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica. 2014, roč. 2014, s.

196-206. ISSN 2084-5456. (100%)
• Baar, V. a Baarová, B. Hospodářský zeměpis: Regionální aspekty světového hospodářství. 2018. (30%)
• Baarová, B. Podróże bliskie i dalekie. Czechy: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. 2017.

(100%)
Působení v zahraničí
• 2015-10-19 - 2015-10-23, Prešovská univerzita v Prešově, SK, AM, Studijní pobyt v rámci Erasmu
• 2015-11-23 - 2015-11-26, Jagiellonian University Krakow Institute of Geography and Spatial Management, PL, AM, Studijní pobyt v rámci Erasmu
Podpis Datum
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Badošek Radim, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Radim Badošek Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7KAPO - Kariérové poradenství (přednášející, seminářící) KPE/7PSDG - Psychodiagnostika (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2003, Mgr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2011, Ph.D., 7701V001 - Klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• psycholog, TAKT - poradenství a konzultace, s. r. o., 4 roky (2003 - 2007)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 23
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2 1 45

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Al Lily, A., Foland, J., Stoloff, D., Gogus, A., Erguvan, I. D., Awshar, M. T., Tondeur, J., Hammond, M., Venter, I. M., Jerry, P., Vlachopoulos, D., Oni, A., Liu, Y.,

Badošek, R., Lopez de la Madrid, M. C., Mazzoni, E., Lee, H., Kinley, K., Kalz, M. a Sambuu, U. et al. Academic domains as political battlegrounds: A global enquiry
by 99 academics in the fields of education and technology. Information Development. 2017, roč. 2017, č. 33, s. 270-288. ISSN 0266-6669. (1,02%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Badošek, R. a Kimplová, T. Analysis of Children´s Professional Orientation at Senior Primary Grade. International Journal of Information and Communication

Technologies in Education. 2016, č. 2, s. 33-44. ISSN 1805-3726. (50%)
• Badošek, R. Projektivní forma kresby lidské postavy - domněnky a fakta. CESK PSYCHOL. 2013, roč. 2013, č. 57, s. 496-504. ISSN 0009-062X. (100%)
• Badošek, R., Kimplová, T. a Mynářová, J. The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic. New Educational

Review. 2012, roč. 27, s. 133-146. ISSN 1732-6729. (33,34%)
• Badošek, R., Kimplová, T. a Malčík, M. Computer Aided Testing of Children´s Memory. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings.

University of Ostrava, 2012. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-135-0. (33,34%)
Působení v zahraničí
• Erasmus, SK, AN, Výměna zkušeností v psychodiagnostice
• Erasmus +, PL, AN, Navázání spolupráce v oblasti diagnostiky handicapu
Podpis Datum
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Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Mieczyslaw Balowski Tituly prof. dr hab.
Rok narození 1956 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 12 do kdy 31.08.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3VPOU - Vývoj polského jazyka (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1981, Mgr., 7310T126 - Polský jazyk, akademická hodnost získána na Univerzitě ve Wrocławi, Univerzita Wrocław
• 1990, CSc., 7310V116 - Obecná lingvistika, VŠP v Opoli - nostrifikováno MŠMT, Filologické vědy-Polská a česká lingvis., VŠP v Opoli
• 2000, Doc., Polský jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2005, Prof., Polský jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• asistent stážista, Univerzita Opole, 1 rok (1981 - 1982)
• asistent, Univerzita Opole, 2 roky (1982 - 1984)
• odborný asistent, Univerzita Opole, 15 a půl roku (1984 - 2000)
• docent, Univerzita Opole, 4 a půl roku (2000 - 2005)
• profesor, Univerzita Opole, 2 roky (2005 - 2007)
• profesor, Univerzita A. Mickiewicza v Poznaňi (2007)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
nmgr. + Ph.D. Filologie se studijním oborem Polský jazyk
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 13
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 57
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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C-I - Personální zabezpečení
Polský jazyk 2000 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Polský jazyk 2005 Ostravská univerzita v Ostravě

A A 89

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Balowski, M. Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne. In:Leksykograficzne problemy opisu

terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych). první. vyd. Racibórz: PWSZ w Raciborzu,
2014. s. 17-32. ISBN 978-83-63090-56-2.

• Balowski, M. Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych. In:PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 1. vyd. Praha: Karolinum,
2014. s. 131-140. ISBN 978-80-246-2732-8.

• Balowski, M. Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen). In:Čeština jako cizí jazyk. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2014.
s. 213-227. VII. ISBN 978-80-7308-525-4.

• Balowski, M. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. 2015.
• Balowski, M. a Olchowa, G. Języki słowiańskie w procesie przemian. 2015.
• Balowski, M. Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza.

In: ???????????????? ???????? ? ?? ??????? ?? ???????? ? ??????????????? ???????? ?????????? ???????. Moskva: Akademie věd Ruské federace. 2015.
Působení v zahraničí
• 2015-12-14 - 2015-12-17, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, SK, AI, přednáškový pobyt
• 2009-06-22 - 2009-06-26, Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko, SK, AI, přednásky pro studenty doktorského studia
• 2015-10-24 - 2015-10-31, Ruská akademie věd v Moskvě, RU, AI, badatelský úkol - grant Globalizace a promeny slovanskych jazyku
Podpis Datum
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Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Markéta Bilanová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 25 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3DID2 - Didaktika anglického jazyka 2 (garant, přednášející, seminářící) KAA/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (garant, cvičící)
KAA/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (garant, cvičící) KAA/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (garant, cvičící)
KAA/3DID1 - Didaktika anglického jazyka 1 (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2000, Mgr., 7504T034 - Učitelství cizích jazyků pro střední školy - angličtina, učitelství vvp pro střední školy a gymnázia - německý - anglický jazyk, Filozofická

fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2011, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, Gymnázium O. Havlové, 9 let (2000 - 2009)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 54
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 8

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Bilanová, M. Kulturně specifické aspekty humoru. In:Multikulturně v teorii i praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 57-65.

ISBN 978-80-7414-669-5. (100%)
• Bilanová, M. Meaningful integration of songs and/or their music videos in the lesson plan with regard to linguistic and communicative competences with practical

examples. 2014. (100%)
• Bilanová, M. Multimedia Activities in TEFL. In: Humanistic Foreign Language Teaching and Learning I. (Innovative methods and approaches). Nitra: KAA UKF

Nitra. 2012. (100%)
• Bilanová, M. Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech z angličtiny. 2013. (100%)
• Bilanová, M. You Can Speaks English? Or How to Understand the Internet.. In: Building Blocks of ELT: Language, Learner and Vision. Bratislava: Ekonomická

univerzita v Bratislave. 2014. (100%)
Působení v zahraničí
• Pedagogická mobilita v rámci Erasmu+ na Universidad de Jaén, ES, AI, 17.4. 2017 - 21.4. 2017 učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka,

konzultace
Podpis Datum
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Bletton Geoffroy Yrieix, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Geoffroy Yrieix Bletton Tituly Mgr.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 30.06.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRO/4NPR1 - Praktická cvičení z francouzštiny 1 (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Université La Sorbonne, Paris
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
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C-I - Personální zabezpečení
Podpis Datum
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Bujok Petr, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Bujok Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7SMUI - Statist. metody pro učitele informatiky (garant, přednášející,
cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Bc., 1801R001 - Informatika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2008, Mgr., 1802T006 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2013, Ph.D., 1801V018 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2013, RNDr., 1801V001 - Informatika, Ostravská universita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 8
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 31 68 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Doleček, R., Pleva, L., Němečková Crkvenjaš, Z., Tvrdík, J., Švagera, Z., Bartoš, V., Bujok, P., Cichý, Z., Dvořáček, I., Cholevík, D., Koliba, P., Poláková, R.,

Pometlová, J., Šafarčík, K. a Závada, M. Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5. (6,66%)
• Konečná, P. a Bujok, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In:

16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU
Bratislava, 2017. s. 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2. (50%)

• Sochor, T., Zuzčák, M. a Bujok, P. Statistical analysis of attacking autonomous systems: Detailed Statistics of Attackers against Linux Honeynet. In: 2016
International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2016; London; United Kingdom; 13 June 2016 through 14 June
2016;: 2016 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2016 2016-06-13 London, UK. Institute of Electrical and
Electronics Engineers Inc., 2016. ISBN 978-1-5090-0709-7. (25%)

• Bujok, P. Tvorba testů v LMS Moodle, testy v HotPotatoes. 2014. (100%)
• Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Základy pravděpodobnosti a statistiky. 2015. (33,34%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Burianová Eva, Ing., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Eva Burianová Tituly Ing., Ph.D.
Rok narození 1956 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 28 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7PROJ - Projektové vyučování s ICT (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1980, Ing., Systémové inženýrství, VŠB-TU Ostrava
• 2002, Ph.D., Systémové inženýrství a informatika, VŠB-TU Ostrava
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• matematik-analytik, ŽOS Ostrava, 9 let (1980 - 1989)
• odborný referent, Prior Ostrava, 1 rok (1985 - 1986)
• odborný referent, IOV Ostrava, 3 roky (1987 - 1990)
• učitel, SPŠ Kratochvílova, Ostrava, 4 roky (1990 - 1994)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 9
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Burianová, E. a Mildeová, S. Systémová dynamika: Systémová dynamika. In: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků OU a SU: 2013-03-19

Raškovice. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 91-96. ISBN 987-80-7464-146-6.
• Burianová, E. Jak využít ICT v projektovém vyučování. 2012.
• Burianová, E. Modelování v rozhodovacích procesech. 2013.
• Burianová, E. Počítačová podpora tvorby projektů. 2014.
• Burianová, E. Projektové vyučování s ICT. 2014.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Cieslar Milan, Mgr., PhD.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Milan Cieslar Tituly Mgr., PhD.
Rok narození 1969 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné jiný: jpp. 13
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PNOM - Nová média v umění (cvičící) KVV/7PJNM - Nová média v umění (cvičící)
KVV/7PJMT - Ateliérová tvorba - materiálová tvorba (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1992, Mgr., 7504T228 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova, učitelství VVP (český jazyk - výtvarná vých.), Ostravská univerzita v Ostravě, FF
• 2010, PhD., 7501V017 - Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy, teorie vyučování předmětů na 1. stupni základních škol, Prešovská

univerzita v Prešově, PdF
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, ZUŠ, Mírová, Karviná, 2 roky (1992 - 1995)
• vysokoškolský učitel, Ostravská univerzita, PdF, 5 a půl roku (1995 - 2000)
• učitel pro 2. st. a 1. st. HTŠ a SpŠ, Magistrát města Ostravy, odbor školství, půl roku (2000 - 2001)
• SŠ učitel, Gymnázium Čs. Exilu, půl roku (2001 - 2002)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 88
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 15
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Cieslar, M. a Forman, P. PROMĚNY MALBY NA POZADÍ NOVÝCH MÉDIÍ: PROMĚNY MALBY NA POZADÍ NOVÝCH MÉDIÍ. In: Kreatívne reflexívne

emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie: Kreatívne vzdelávanie 2017 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2017. s. 212-219. ISBN 978-80-557-1374-8. (50%)

• Cieslar, M. malba, Slezskoostravská galerie, Ostrava. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2013. (100%)
• Cieslar, M. Proměna vody v krajině, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Výstava obrazů. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira. 2015. (100%)
• Cieslar, M. Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho [Autorská výstava]. Czenstochowa, Polsko. Galeria 113. 6.12. - 2.1.2018. 2017. (100%)
• Cieslar, M. Nade mnou: Nade mnou [Autorská výstava]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 27.4. - 17.6.2016. 2016. (100%)
• Cieslar, M. Zakryto bílou: Zakryto bílou [Autorská výstava]. Karviná. Galerie zdravého města Karviná, Slezská univerzita, OPF v Karviné. 15.9. - 31.10.2016. 2016.

(100%)
• Cieslar, M., Imielska, J., Rammer, S., Lasotová, D., Tkačík, O., Chovanec, I., Kolmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. [Kurátor výstavy]. Mikrokosmos

3: Mikrokosmos 3. Ostrava. Slezskoostravská galerie, Ostrava. 21.10. - 18.11.2016. 2016. (100%)
• Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Osmisměrky, Dáša Lasotová, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium

Ostrava. 17.6. - 28.10.2015. 2015. (100%)
• Cieslar, M. Téma náhody v malbě při práci se studenty na katedře výtvarné výchovy PdF OOstravské univerzity. In: Kreatívne vzdelávanie. Bratislava: Univerzita

Komenského Bratislava. 2013. (100%)
Působení v zahraničí
• 2015-11-09 - 2015-11-13, Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, SK, AM, Letní výtvarný kurz v přírodě. Palkovice

2015. Přednáška.
• 2014-04-22 - 2014-04-26, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, PL, AL, Erasmus, přednáška a ateliér na téma Náhoda v malbě.
• 2011-04-11 - 2011-04-15, Uniwersytwt artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej, PL, AL, Erasmus, přednáška, Andy Goldsworthy
• 2014-11-03 - 2014-11-08, Univerzita Komenského v Bratislavě, CZ, AM, Přednáška, workshop. Vstup do malby, akční akvarel.
• 2011-10-17 - 2011-10-21, Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, SK, AM, Erasmus, přednáška, Land art a jeho

problematika ve výuce posluchačů na kurzu letních výtvarných aktivit v přírodě
• 2014-11-16 - 2014-11-23, Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, AL, Erasmus. Přednáška a ateliér na téma Výtvarné aktivity v přírodě.
• 2014-11-03 - 2014-11-08, Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, AL, Erasmus, přednáška a ateliér na téma Akční akvarel.
• 2012-03-22 - 2014-03-28, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, SK, AL, Erasmus . Přednáška a ateliér na téma Inspirace ve výtvarných prostorových aktivitách v

přírodě.
• 2011-04-11 - 2011-04-15, Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej, PL, AL, Erasmus, dílna, Akční akvarel
• 2015-03-23 - 2015-03-28, Uniwersytet artystyczny w Poznaniu. Wydzial edukacii artystycznej., PL, AM, Imaginace v malbě. Pracovní setkání v ateliéru se studenty.
• 2010-05-31 - 2010-06-11, Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy, SK, AM, Erasmus, dílna, Land art při práci se studenty ve volné

přírodě
• 2010-05-31 - 2010-06-11, Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy, SK, AM, Erasmus, přednáška, Vliv přírodního

prostředí na prostorovou tvorbu budoucívh učitelů výtvarné výchovy
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C-I - Personální zabezpečení
• 2007-04-20 - 2007-04-27, Univerzita Komenského, Bratislava, SK, AM, Přednáška - O podnětnosti prostředí
Podpis Datum
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Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Eva Cieślarová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 4 do kdy 31.07.2021

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3GRAT - Gramatická analýza textu (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2005, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2008, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 43
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 20

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vaňková, L., Cieślarová, E., Mostýn, M., doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., H. a Malá, doc. CSc., J. Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und

im Tschechischen. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 262 s. ISBN 978-80-7464-460-3.
• Cieślarová, E. Meteorologiesachbücher für Kinder und Erwachsene - erste Befunde auf der Buchoberfläche. In:Deutsch als Wissenschaftssprache - international,

interdisziplinär, interkulturell. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2015. s. 139-152. ISBN 978-3-8233-6944-8.
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C-I - Personální zabezpečení
• Cieślarová, E. Analyse ausgewählter (sprachwissenschaftlicher) Nachschlagewerke und ihre Benutzerfreundlichkeit. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis

Ostraviensis Studia Germanistica. 2013, č. 13, s. 5-19. ISSN 1803-408X.
• Cieślarová, E. Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene. In: Fachkommunikation im Wandel / The changing landscape of

professional discourse.: Fachkommunikation im Wandel / The changing landscape of professional discourse. 2014-11-06 Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava:
Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 283-296. ISBN 978-80-7464-745-1.

• Mostýn, M. a Cieślarová, E. Übungsbuch zur linguistischen Textanalyse. 2014.
Působení v zahraničí
• 07/01/2015-05/02/2015, Universität Würzburg, DE, badatelský pobyt, DE, AI, Pracovní stáž v rámci projektu OPVK: odborné konzultace, rozvoj spolupráce s

Institutem germanistiky Würzburské univerzity, rozvoji vlastní odborné kompetence.
• 11/05/2014-16/05/2014, Uniwersytet Wrocławski, PL, Erasmus výukový pobyt, PL, AI, výuka korpusové lingvistiky, fonetických cvičení
Podpis Datum
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Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Šárka Cimalová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1970 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 42 do kdy 31.05.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7VECR - Vegetace ČR (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1993, Mgr., Systematická biologie a ekologie, UP Olomouc
• 2009, Ph.D., 1507RTV - botanika, MU Brno
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• dokumentaristka, ČÚOP Ostrava, půl roku (1994 - 1994)
• botanik, AOPK ČR Ostrava, 1 a půl roku (1999 - 2001)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 40
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 179 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Balner, V., Beneš, J., Bezděčka, P., Bezděčková, K., Cimalová, Š., Číhal, L., Deckerová, H., Dolný, A., Dvořák, L., Gajdošík, M., Graca, M., Holuša, J., Holý, K.,

Horká, I., Horsák, M., Hudeček, J., Jarošová, L., Kočárek, P., Kupka, J. a Kuras, T. et al. Příroda Slezska. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2013. 480
s. ISBN 978-80-86224-95-4. (4%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Bitomský, M., Mládek, J. a Cimalová, Š. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology,

Evolution and Systematics. 2018, č. 31, s. 1-6. ISSN 14338319. (33,33%)
• Cimalová, Š. a Gřundělová, A. Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. Acta Musei Beskidensis. 2016, s. 11-24. (60%)
• Cimalová, Š. Vegetation of the Landfill Supíkovice (Olomouc Region, Czech Republic). Acta Musei Silesiae. 2016, č. 65, s. 75-81. ISSN 2336-3193. (100%)
• Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII.. Acta Musei Silesiae. 2014, č. 63, s. 69-82. ISSN 2336-3193. (70%)
• Bitomský, M. a Cimalová, Š. Which physical traits of weed seeds determine food preferences of granivorous ground beetles (Coleoptera: Carabidae). In: 7th

International Weed Science Congres: 7TH INTERNATIONAL WEED SCIENCE CONGRESS "Weed Science and Management to Feed the Planet" 2016-06-19 Praha.
s. 656-656. (30%)

• Cimalová, Š. Nebojme se trav - soubor pracovních listů. 2014. (100%)
• Cimalová, Š. Rostliny v pohybu; Léčivky a jejich vlastnosti - soubor pracovních listů. 2013. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lukáš Cipryan Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7FYZI - Fyziologie pohybu člověka (garant, přednášející) KTV/7DKZA - Diagnost. kardioresp. funkcí při zátěži (garant, cvičící)
KTV/7FYSC - Fyziologie sportovní činnosti (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2005, Mgr., 7401T003 - Rekreologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
• 2008, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
• 2012, PhDr., 7403T001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 73
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 20 26 64

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Cipryan, L., Tschakert, G. a Hofmann, P. Acute and Post-Exercise Physiological Responses to High-Intensity Interval Training in Endurance and Sprint Athletes. J

SPORT SCI MED. 2017, č. 16, s. 219-229. ISSN 1303-2968. (50%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Cipryan, L., Laursen, P. a Plews, D. Cardiac autonomic response following high-intensity running work-to-rest interval manipulation. EUR J SPORT SCI. 2016, č.

16, s. 808-817. ISSN 1746-1391. (50%)
• Cipryan, L. IL-6, Antioxidant Capacity and Muscle Damage Markers Following High-Intensity Interval Training Protocols. Journal of Human Kinetics. 2017, č. 56, s.

139-148. ISSN 1640-5544. (100%)
• Cipryan, L. a Litschmannová, M. Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measurement. J SPORT SCI. 2013, č. 31, s. 150-158. ISSN 0264-0414.

(50%)
• Cipryan, L. Within-Session Stability of Short-Term Heart Rate Variability Measurement. Journal of Human Kinetics. 2016, č. 50, s. 85-92. ISSN 1640-5544. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Hana Cisovská Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1961 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
PES/1UOPS - Učitel v obtížných pedagog. situacích (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1994, Bc., 8203R064 - Výchovná dramatika, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
• 1995, Mgr., 8203T064 - Výchovná dramatika, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
• 2004, PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 2004, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• prodavačka, VŽKG, Ostrava-Vítkovice, 3 roky (1979 - 1982)
• mistrová odborného výcviku, SOU VŽSKG Vítkovice, 3 roky (1982 - 1986)
• vychovatelka, SOU VŽSKG Vítkovice, 4 a půl roku (1986 - 1990)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 109
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A 0 22
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Cisovská, H. Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 131 s. ISBN

978-80-7464-204-3. (100%)
• Cisovská, H. a Buchtová , J. Role dramatické výchovy v profesní přípravě pedagogů. In:Osobnostní růst v podmínkách přípravy seociálních pedagogů na

pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. s. 19-35. ISBN 978-80-7464-895-3. (70%)
• Šimlová, Ž. a Cisovská, H. Aktivizace žáků ve výuce prostřednictvím dramatické hry. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. 2018, roč. 142, č. 03,

ISSN 0323-0449. (50%)
• Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The

Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014. (20%)
• Cisovská, H. Dramatická výchova a dramaterapie. 2013. (100%)
Působení v zahraničí
• 2018-01-30 - 2018-02-01, EDUdrama,s.r.o., Bratislava, SK, AM
• 2010-05-02 - 2010-05-08, Instituto Politecnico Portalegre, PT, AM, vyučující
• 2011-05-01 - 2011-05-07, Qeen Maud University College in Trondheim, NO, AM
• 2009-12-12 - 2009-12-19, KATHO, Tielt, BE, AM, workshop Drama and communication
• 2018-01-30 - 2018-02-01, Mobilita zaměstnanců, Erasmus +, SK, AM, shadowing
Podpis Datum
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Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Radek Čech Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 06.09.2040

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3UKDA - Kapitoly z dějin lingvistiky (garant, přednášející, seminářící) KCJ/3ULAA - Lingv. přístupy k analýze liter. textu (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 7503T065 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk, stud. obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ, český jazyk - občanská výchova (zákl. spol. věd), Univerzita

Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
• 2001, Mgr., 7105T021 - Historie, stud. obor: historie - rozšiřující, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2005, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
• 2017, Doc., HO50 - Současný český jazyk, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel na ZŠ, Základní škola Sedmikráska, 2 a půl roku (2000 - 2002)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 13
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Současný český jazyk 2017 Univerzita Karlova v Praze WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 14 20 110

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Edice Qfwfq, 3.

135 s. ISBN 978-80-244-4044-6.
• Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN

978-3-942303-28-6. (33,33%)
• Čech, R. Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2016. Studies in Computational and Theoretical Linguisti. 236 s.

ISBN 978-80-88132-00-4.
• Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In:Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36.

Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1. (50%)
• Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost.

2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
• Čech, R. Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.. Studie z aplikované lingvistiky. 2017, č. 8, s. 103-110. ISSN 2336-6702. (100%)
• Čech, R. Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky. Naše řeč. 2014, roč. 97, s. 171-184. ISSN 0027-8203.
• Čech, R. Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). QUAL QUANT.

2014, roč. 48, č. 2, s. 899-910. ISSN 0033-5177.
• Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013, roč. 3, s. 4-21. ISSN

1805-1502.
• Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, Z. a Horák, A. Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities. 2015, s. 1-14.

ISSN 2055-7671.
Působení v zahraničí
• Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
• Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
• University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015
• University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
• University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
• Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,
• Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016
• National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
• Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
• Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Podpis Datum
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Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Miroslav Černý Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2026

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3HIML - Vývoj jazyka (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2001, Mgr., 7504T213 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk, stud. program: Učitelství vvp pro SŠ a gymnázia, stud. obor: ČJ-AJ, Ostravská univerzita v

Ostravě, Filozofická fakulta
• 2006, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2008, PhDr., 7503T117 - Anglický jazyk, studijní obor: ČJ-AJ, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
• 2011, Doc., HO16 - Neslovanské jazyky a literatura, Neslovanské jazyky a literatura, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolský učitel, Mendelovo Gymnázium, Opava, příspěvková organizace, 5 a půl roku (2001 - 2006)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
2012 Filologie, Angličtina ve sféře podnikání, bakalářské, prezenční i kombinovaná formaA
A
2013 Filologie Anglický jazyk a literatura, bakalářskéA
A
2013 Filologie Anglický jazyk a literatura,jednooborové, magisterskéA
A
2014 Filologie Anglický jazyk a literatura, dvouoborové, magisterskéA
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 67
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
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C-I - Personální zabezpečení
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Neslovanské jazyky a literatura 2011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 9 63

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Černý, M. Jazyky a jazykověda v kontaktu. 1. vyd. Brno: GALIUM, 2017. 171 s. ISBN 978-80-906798-2-5.
• Černý, M. Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace. In:Člověk jako východisko dialogu kultur: Konkrétní aplikace. 1. vyd.

Hradec Králové: Oftis, 2013. s. 68-76. Studia transculturalia 1. ISBN 978-80-7405-316-0.
• Černý, M. Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků: Aneb co by měli vědět univerzitní studenti anglistiky. In: Výučba cudzích

jazykov na vysokých školách a univerzitách. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. s. 48-58. ISBN
978-80-552-0916-6.

• Černý, M. Language Change and Variation in Present-Day Malaysia. In: Theories and Practice. Tomas Bata University in Zlín, 2012. s. 121-128. ISBN
978-80-7454-191-9.

• Černý, M. Anglosaské reálie v datech a komentářích. 2018. (100%)
Působení v zahraničí
• 2010-09-27 - 2010-09-29, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SK, AI, hostující profesor
• 2010-02-22 - 2010-02-25, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SK, AI, hostující profesor
Podpis Datum
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Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jiří Červeň Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 38 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7MOBM - Molekulární biologie (cvičení malé) (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2008, Mgr., 1702RTV - aplikovaná fyzika, OU
• 2016, Ph.D., 1515V004 - Molekulární a buněčná biologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 18
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 29 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Červeň, J. Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí. 2016. (100%)
• Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J., Sezimová, H. a Pečinka, P. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera.

Journal of Biosciences and Medicines. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 2327-5081. (30%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex

lacteus for remediation of dye-containing wastewater. WATER RES. 2013, č. 47, s. 7143-7148. ISSN 0043-1354. (5%)
• Červeň, J., Havran, L., Pečinka, P. a Fojta, M. Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon

Electrode. ELECTROANAL. 2015, č. 27, s. 2268-2271. ISSN 1040-0397. (55%)
• Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Chvátalová, B. a Brázdová, M. EMSA detection of p53 sequence non-specific binding in PCR produced human DNA analogues.

J BIOMOL STRUCT DYN. 2013, č. 31, s. 40-40. ISSN 0739-1102. (40%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Červenková Iva, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Iva Červenková Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1972 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.10.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/7PMET - Metodologie pedagogického výzkumu (seminářící) KPD/7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KPD/1KURI - Kurikulum (seminářící) KPD/1MTAS - Management třídy a školy (seminářící)
KPD/7PAX2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KPD/7PVOZ - Využívání odborných zdrojů (garant, cvičící)
KPD/1OBDI - Obecná didaktika (cvičící, seminářící) KPD/7MTAS - Management třídy a školy (seminářící)
KPD/7PAX3 - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící) KPD/1STRV - Strategie výuky (garant, seminářící)
KPD/7PAAK - Alternat. a autor. koncepce vzdělávání (přednášející, seminářící) KPD/1EVDP - Empirický výzkum v diplomové práci (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., 7507T002 - Pedagogika a psychologie, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2011, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Univerzitra Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, 7. ŽŠ, 1. máje 1700, Frýdek-Místek, půl roku (1996 - 1997)
• učitel dyslektické třídy, 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek-Místek, 4 a půl roku (1997 - 2002)
• mateřská a rodičovská dovolená, 3 roky (2002 - 2005)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 51
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 27

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 2016. 128 s. ISBN

978-80-7464-866-3. (33,33%)
• Sikorová, Z. a Červenková, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura. Pokroky v

hodnocení klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-7464-866-3. (50%)
• Sikorová, Z. a Červenková, I. Styles of Textbook Use. New Educational Review. 2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729. (50%)
• Červenková, I. Učebnice a jejich využívání ve výuce. 2013. (100%)
• Červenková, I. Výukové metody a organizace vyučování. 2013. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jaroslav David Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3ULAA - Lingv. přístupy k analýze liter. textu (garant, seminářící) KCJ/3UMYA - Vývoj myšlení o spisovné češtině (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 7310T029 - Česká filologie, Studijní obor: česká filologie - historie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2004, Ph.D., 7310V032 - Český jazyk, Studijní program Filologie, obor Český jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2013, Doc., HO24 - Český jazyk, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
N7310 Český jazyk a literatura (navazující magisterské studium)A
N7310 Čeština pro cizince (navazující magisterské studium)A
P310 Český jazyk (doktorský studijní program, 4letá forma)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 45
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Český jazyk 2013 Masarykova Univerzita WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 8 7 113
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• David, J. a Mácha, P. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6.
• David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno:

Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1. (60%)
• David, J. 15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum. In: P. Karlík, M. Nekula,

J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
• David, J. Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage. Acta onomastica. 2013, roč. 54, s. 53-60. ISSN 1211-4413. (100%)
• David, J. a Davidová Glogarová, J. The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR. Slovo a slovesnost. 2017, roč. 78,

s. 195-213. ISSN 0037-7031. (50%)
• David, J. Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu. Studie z aplikované

lingvistiky. 2016, roč. 7, s. 39-54. ISSN 1804-3240. (100%)
Působení v zahraničí
• HU, Budapest, 06.05.-10.05.2013
• PL, Opole,07.11.-10.11.2016
• PL, Katowice, 06.04.-09.04.2014
• SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
• PL, Wroclaw, 02.11.-06.11.2015
• SK, UMB Banská Bystrica, 06.10.-11.10.2013
• PL, Katowice, 08.03.-12.03.2015
• SK, UMB Banská Bystrica, 25.04.-29.04.2016
• 2017-05-30 - 2017-06-02, Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest, DE, AI, přednáška na Leibniz Instutut-

GWZO, Leipzig
• DE, GWZO,Leipzig, 30.05.-02.06.2017
Podpis Datum
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Dedková Iva, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Iva Dedková Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRS/3DID1 - Didaktika románských jazyků 1 (garant, seminářící) KRO/3DID1 - Didaktika románských jazyků 1 (garant, seminářící)
KRS/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (garant, cvičící) KRO/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (garant, cvičící)
KRO/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (garant, cvičící) KRS/3ATVS - Aktuální tendence ve výuce španělštiny (garant, seminářící)
KRO/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (garant, cvičící) KRO/3ATVF - Aktuální tendence ve výuce francouzštiny (garant, seminářící)
KRO/3DID2 - Didaktika románských jazyků 2 (garant, seminářící) KRS/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (garant, cvičící)
KRO/3JHCJ - Jazykové hry ve výuce cizích jazyků (garant, seminářící) KRS/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (garant, cvičící)
KRS/3DID2 - Didaktika románských jazyků 2 (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., Anglická filologie - Francouzská filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
• 2002, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, Střední průmyslová škola a OA Uničov, půl roku (1998 - 1999)
• učitelka, Obchodní akademie Frýdek - Místek, 7 a půl roku (1999 - 2007)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 37
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 3

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Dedková, I. a Lazar, J. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. LINGUA VIVA 25. 2017, roč. XIII, č. 25, s. 22-35. ISSN

1801-1489. (50%)
• Dedková, I. a Fialová, I. Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques. LINGUA VIVA 22. 2016, roč. XII, č. 22, s.

46-58. ISSN 1801-1489.
• Dedková, I. Votre commande sera exécutée endéans la huitaine : remarques sur la préposition endéans et ses équivalents. Études romanes de Brno. 2014, roč. 2014,

č. 35, s. 185-210. ISSN 1803-7399.
• Dedková, I. Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec

Králové, 2013. Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 42-51. ISBN 978-80-7435-323-9.
• Dedková, I. Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?. In: Texte de spécialité, texte scientifique a l´université: Texte de

spécialité, texte scientifique a l'université: Faculté des lettres, Université de Boheme de l´Ouest, 12-13 octobre 2017 2017-10-12 Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 80-86. ISBN 978-80-261-0761-3. (100%)

Působení v zahraničí
• 2010-03-27 - 2010-04-04, Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand, FR, AI, přednášková

činnost
• Université de Bretagne-Sud, Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Lorient, France, 5. 12. - 9. 12. 2016, FR, AI, Přednášková činnost
• Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2. 4. - 6. 4. 2012, FR, AI, Přednášková činnost
• 2011-11-16 - 2011-11-22, Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy,

France, FR, AI, přednášková činnost
• 2011-03-18 - 2011-03-25, Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand, FR, AI, přednášková

činnost
• 2010-11-19 - 2010-11-29, Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy,

France, FR, AI, přednášková činnost
• Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 4. 4. - 8. 4. 2016, FR, AI,

Přednášková činnost
• 2015-03-16 - 2015-03-20, Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 16. 3. -

20. 3. 2015, FR, AI, Přednášková činnost
• 2009-03-02 - 2009-03-09, Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, FR, AI, přednášková činnost
• Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 18. 3. - 22. 3. 2013, FR, AI, přednášková činnost
• Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 4. - 7. 4. 2017, FR, AI,

Přednášková činnost
• Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 16. 11. - 20. 11. 2015, FR, AI, přednášková činnost
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C-I - Personální zabezpečení
• 2014-11-17 - 2014-11-21, Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, FR, AI, přednášková činnost
• Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 3. - 7. 3. 2014, FR, AI,

Přednášková činnost
• Université Blaise Pascal, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, 3. 12. - 7. 12. 2012, FR, AI, Přednášková činnost
• 2008-12-05 - 2008-12-13, Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy,

France, FR, AI, přednášková činnost
• Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 4. 11. - 8. 11. 2013, FR, AI, přednášková činnost
• 2008-03-31 - 2008-04-05, Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de Linguistique, Clermont-Ferrand, France, FR,

AI, Mobilita učitelů, přednášková činnost
Podpis Datum
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Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lucie Dokoupilová Tituly Mgr., Ph.D., MBA
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy 31.03.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCL/3DID2 - Didaktika českého jazyka a literatury 2 (seminářící) KCL/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (cvičící)
KCJ/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (cvičící) KCJ/3DID1 - Didaktika českého jazyka a literatury 1 (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1995, Mgr., 7503T104 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, obor: český jazyk a dějepis, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2012, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• mateřská a rodičovská dovolená, 2 a půl roku (1993 - 1996)
• pedagogický pracovník, ZŠ Odstrčilová 1, Ostrava, 4 roky (1996 - 2001)
• odborný asistent, PdF Ostrava v Ostravě, 9 let (2001 - 2010)
• manažer péče o klienty, Cornea Lwxum s. r. o., 4 roky (2010 - 2014)
• administrativní pracovník, FF OU, 2 roky (2015 - 2017)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 1
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
• 2006-09-27 - 2006-09-28, University of Silesia, Department of pedagogy v Katowicích, PL, AM, The form of practical pregrad training of future teachers in realation

to Bologna thread
• 2005-11-20 - 2005-11-24, University of Silesia, Department of pedagogy and psychology v Katowicích, PL, AM, THE BOLOGNETREATY AND ITS MEETING IN

THE CZECH REPUBLIC,
• 2005-12-12 - 2005-12-16, Catolic university Ružomberok, Faculty of philosophy, SK, AM, THE BOLOGNETREATY AND ITS MEETING IN THE CZECH

REPUBLIC,
Podpis Datum
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Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Aleš Dolný Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1966 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7OCHS - Ochrana přírody (seminář) (garant, cvičící) KBE/7BECR - Bezobratlí ČR (přednášející, seminářící)
KBE/7OCHP - Ochrana přírody (přednáška) (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1990, Mgr., 1501T014 - Systematická biologie, UP Olomouc
• 1999, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, UP Olomouc
• 2000, RNDr., 1502V003 - Zoologie, UP Olomouc
• 2013, Doc., všeobecná ekológia a ekológia jedinca v populácií, Univezita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný pracovník, FNsP Ostrava, 2 roky (1991 - 1993)
• ekolog - OSVČ, Urbanistické středisko, s.r.o. Ostrava, 3 a půl roku (1994 - 1997)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 54
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

všeobecná ekológia a ekológia jedinca v
populácií

2013 Univezita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ 158 A A
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Šigut, M., Šigutová, H., Pyszko, P., Dolný, A., Drozdová, M. a Drozd, P. Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply. OIKOS. 2017, č.

126, s. 1523-1532. ISSN 0030-1299. (16,66%)
• Dolný, A., Harabiš, F. a Mižičová, H. Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata:

Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?. PLoS ONE. 2014, roč. 9, č. 9, s. 1-10. ISSN 1932-6203. (50%)
• Dolný, A., Šigutová, H., Ožana, S. a Choleva, L. How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site. BIOL

CONSERV. 2018, č. 218, s. 110-117. ISSN 0006-3207. (40%)
• Harabiš, F. a Dolný, A. Military training areas as refuges for threatened dragonfly species: Effect of spatial isolation and military activity. BIOL CONSERV. 2018, č.

217, s. 28-35. ISSN 0006-3207. (50%)
• Harabiš, F. a Dolný, A. Odonates need natural disturbances: how human-induced dynamics affect the diversity of dragonfly assemblages. Freshwater Science. 2015,

roč. 34, s. 1050-1057. ISSN 2161-9549. (50%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Drobík Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7SGAF - Sociální geografie Afriky a Arábie (přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 1301T009 - Politická a kulturní geografie, OU v Ostravě
• 2010, Ph.D., 6701V008 - Politologie, UK Praha
• 2011, RNDr., 1301T005 - Geografie, OU v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 59
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
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C-I - Personální zabezpečení
A
Podpis Datum
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Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavel Drozd Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1971 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7EPEK - Evoluční a populační ekologie (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1994, Mgr., 7504T140 - Učitelství vvp pro SŠ biologie - matematika, OU v Ostravě
• 1998, Dr., 1603V002 - Ekologie, MZLU Brno
• 1998, Ph.D., 1603V002 - Ekologie, MZLU Brno
• 2012, Doc., ekologie, Univerzita Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorand, MU Brno, 2 a půl roku (1994 - 1997)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 56
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

ekologie 2012 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1055 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Šipoš, J., Drozdová, M. a Drozd, P. Assessment of trends in predation pressure on insects across temperate forest microhabitats: Assessment of trends in predation

pressure on insects across temperate forest microhabitats. AGR FOREST ENTOMOL. 2013, č. 15, s. 255-261. ISSN 1461-9555. (33,33%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Šigut, M., Šigutová, H., Pyszko, P., Dolný, A., Drozdová, M. a Drozd, P. Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply. OIKOS. 2017, č.

126, s. 1523-1532. ISSN 0030-1299. (16,66%)
• Roslin, T., Hardwick, B., Novotný, V., Petry, W. K., Andrew, N. R., Asmus, A., Barrio, I. C., Basset, Y., Boesing, A. L., Bonebrake, T. C., Cameron, E. K., Dáttilo,

W., Donoso, D. A., Drozd, P., Gray, C. L., Hik, D. S., Hill, S. J., Hopkins, T., Huang, S. a Koane, B. et al. Higher predation risk for insect prey at low latitudes and
elevations. Science. 2017, č. 356, s. 742-744. ISSN 0036-8075. (2,5%)

• Rola, K., Osyczka, P., Nobis, M. a Drozd, P. How do soil factors determine vegetation structure and species richness in post-smelting dumps?. Ecological Engineering.
2015, s. 332-342. ISSN 0925-8574. (25%)

• Volf, M., Pyszko, P., Abe, T., Libra, M., Kotásková, N., Šigut, M., Kumar, R., Kaman, O., Butterill, P. T., Šipoš, J., Abe, H., Fukushima, H., Drozd, P., Kamata, N.,
Murakami, M. a Novotný, V. Phylogenetic composition of host plant communities drives plant-herbivore food web structure. Journal of Animal Ecology. 2017, č. 86,
s. 556-565. ISSN 0021-8790. (6,25%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Michaela Drozdová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 13.11.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7DBI1 - Didaktika biologie 1 (garant, přednášející) KBE/7DBI2 - Didaktika biologie 2 (garant, cvičící, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 7504T191 - Učitelství fyziky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední školy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2012, Ph.D., 1601R005 - Ekologie a ochrana životního prostředí, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 1
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Drozdová, M. a Veřmiřovský, J. Metodika implementace ICT pomůcek do vyučovacího procesu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012.

98 s. (75%)
• Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Drozdová, M., Veřmiřovský, J. a Lustigová, Z. Metodika rozvíjení přírodovědných dovedností s podporou informačních

technologií v současných paradigmatech vzdělávání na středních školách. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 213 s. ISBN 978-80-7464-076-6. (25%)
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• Mechlová, E., Malčík, M., Halšková, M., Drozdová, M., Veřmiřovský, J. a Švecová, L. Metodika rozvíjení přírodovědných dovedností s podporou informačních

technologií v současných paradigmatech vzdělávání na základních školách. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 223 s. ISBN 978-80-7464-074-2. (20%)
• Drozdová, M., Halšková, M. a Veřmiřovský, J. Využití projektové metody jako motivačního nástroje ve výuce přírodovědných předmětů. Ostrava: Ostravská univerzita

v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. 68 s. (40%)
• Šigut, M., Šigutová, H., Pyszko, P., Dolný, A., Drozdová, M. a Drozd, P. Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply. OIKOS. 2017, č.

126, s. 1523-1532. ISSN 0030-1299. (16,66%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Drozdowicz Maksymilian, dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Maksymilian Drozdowicz Tituly dr hab.
Rok narození 1972 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Wyższa Szkola Filologiczna we Wroclawiu pp 20
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRS/3DSLA - Dějiny a společnost v latinskoam. lit. (garant, přednášející,
seminářící)

KRS/3DSSP - Dějiny a společnost ve šp. literatuře (garant, přednášející, seminářící)

Údaje o vzdělání na VŠ
• 2002, Mgr., 7310T171 - Španělská filologie, Wrocławska univerzita, Filologická fakulta
• 2008, Ph.D., 7310V139 - Románské literatury, Wrocławska univerzita, Filologická fakulta
• 2016, dr hab., HO37 - Nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Humanitní vědy ve vědním oboru literární věda, Uniwersytet Jagielloński w

Krakowie, Filologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Misyjne seminarium duchowne CMF, 7 a půl roku (2002 - 2010)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 49
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 20
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo

2016 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Drozdowicz, M. Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990). Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 332 s. ISBN

978-80-7464-381-1.
• Drozdowicz, M. En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 390 s.

ISBN 978-80-7464-731-4.
• Mlčoch, J. a Drozdowicz, M. Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 166 s.

ISBN 978-80-7464-860-1. (50%)
• Drozdowicz, M. Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej

we Wrocławiu, 2015. Biblioteka Iberoromańska Vol. 2. 318 s. ISBN 978-83-60097-34-2.
• Drozdowicz, M. Contar y cantar. La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton). In: Encuentro de Hispanistas 2016 "CAMINOS DEL

HISPANISMO". Ostrava: Ostravska univerzita. 2016.
Působení v zahraničí
• Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017., RO, AJ
• Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 18-20.11.2015., SK, AJ
• 2015-11-18 - 2015-11-20, Literatura latinaomericana en los siglos XV-XX, AJ
• Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 23-25.11.2016., SK, AJ
• 2016-11-23 - 2016-11-25, Literatura hispanoamericana en los siglos XV-XX, AJ
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1129

Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zdeněk Ďuriš Tituly prof. RNDr., CSc.
Rok narození 1956 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7BECR - Bezobratlí ČR (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1982, 1501T001 - Biologie, vš bez titulu - v cizině, Lomonosova univerzita Moskva
• 1984, RNDr., 1501T001 - Biologie, UK Praha
• 1987, CSc., 1501V008 - Obecná biologie, vš v cizině, Lomonosova univerzita Moskva
• 2004, Doc., 1502T003 - Zoologie, MU Brno
• 2011, Prof., zoologie, Masarykova univerzita
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• aspirant, MŠ ČSR, 3 roky (1984 - 1987)
• vědecký pracovník, ČSAV Ostrava, 5 a půl roku (1987 - 1993)
• odborný asistent, OU v Ostravě, 1 rok (1993 - 1994)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 41
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Zoologie 2004 MU Brno WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

zoologie 2011 Masarykova univerzita

380 379 A
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kozák, P., Ďuriš, Z., Petrusek, A., Buřič, M., Horká, I., Kouba, A., Kozubíková, E. a Policar, T. Biologie a chov raků. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých

Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013. 418 s. ISBN 978-80-87437-42-1. (20%)
• Patoka, J., Buřič, M., Bláha, M., Kouba, A. a Ďuriš, Z. Desetinožci (Decapoda), infrařád rakotvární (Astacidea). 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2017. České názvy

živočichů, VIII. 86 s. ISBN 978-80-7036-541-0. (0%)
• Horká, I., De Grave, S., Fransen, C., Petrusek, A. a Ďuriš, Z. Multiple host switching events shape the evolution of symbiotic palaemonid shrimps (Crustacea:

Decapoda). Scientific Reports. 2016, roč. 6, s. 1-12. ISSN 2045-2322. (25%)
• Horká, I., De Grave, S., Fransen, C. H., Petrusek, A. a Ďuriš, Z. Multiple origins and strong phenotypic convergence in fish-cleaning palaemonid shrimp lineages.

MOL PHYLOGENET EVOL. 2018, č. 124, s. 71-81. ISSN 1055-7903. (0%)
• Vojkovská, R., Horká, I. a Ďuriš, Z. The diet of the spiny-cheek crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic. CENT EUR J BIOL. 2014, roč. 9, s. 58-69. ISSN

1895-104X. (40%)
Působení v zahraničí
• 2016-01-29 - 2016-02-20, Besse Workshop, FR, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 7.11.2001 - 20.11.2001, Ras Mohammed National Park, EG, EG, Výzkum korálových útesů
• 10.11.2002 - 24.11.2002, Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat, IL, EG,
• 2014-05-09, Senckenberg Museum, Frankfurt, DE, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2016-09-04 - 2016-10-12, Expedition MADIBENTHOS 2016 - Martinique, MQ, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2014-08-19 - 2014-09-18, Natinal Museum of Marine Biology, Kenting,, TW, EG, Studium diverzity korýšů
• 2015-04-09 - 2015-04-17, Erasmus, Madeira 2015, PT, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2016-07-27 - 2016-08-19, National Museum of Marine Biology, Kenting, TW, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2015-07-16 - 2015-08-21, National Museum of Marine Biology, Kenting, TW, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2017-08-29 - 2017-10-22, National Museum of Marine Biology, Kenting,, TW, EG, Studium diverzity a ekologie korýš§
• 2012-09-01 - 2012-09-18, NTOU, Keelung; NMMBA, Kenting, TW, EH, výzkum
• 2010-08-18 - 2012-09-17, CReefs Expedition, Lizard Island 2012, AU, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2014-05-30 - 2014-07-01, Expedition KAVIENG 2014 - Papua New Guinea, PG, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2012-11-02 - 2012-12-16, Expedition Papua-Niugini 2012, PG, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
• 2017-03-11 - 2017-03-30, Besse Workshop, FR, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
Podpis Datum
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Dyba Martin, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Dyba Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7FUMO - Fuzzy modelování (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Mgr., 1103T004 - Aplikovaná matematika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
• 2012, Ph.D., 1103V010 - Fuzzy modelování, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
• 2013, RNDr., 1103V004 - Aplikovaná matematika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecký pracovník, ÚVAFM OU, 3 a půl roku (2008 - 2011)
• junior researcher, Centrum excelence IT4I (2012)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 12 13 14

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
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C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Steriani Elavsky Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 12 do kdy 31.12.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7PSYP - Psychologie pohybu člověka (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, osvědčení MU o nostrifikaci z 6. 3. 2017; doctor of Philosophy in Kinesiology, University of Illinois at Urbana - Champaign
• 2017, Doc., Vývojová psychologie, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
• Mgr., 7504T136 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, a gymnázia, český jazyk - anglický jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická

fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Vývojová psychologie 2017 Masarykova univerzita WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2877 3335 6455

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Fitzsimmons, P., Maher, J., Doerksen, S., Elavsky, S., Rebar, A. a Conroy, D. A Daily process analysis of physical activity, sedentary behavior, and perceived

cognitive abilities. PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE. 2014, č. 15, s. 498-504. ISSN 1469-0292. (16,66%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Elavsky, S., Šmahel, D. a Macháčková, H. Functions of mHealth applications: A user's perspe. Health Informatics Journal. 2017, ISSN 14604582. (50%)
• Elavsky, S., Doerksen, S. a Conroy, D. Identifying priorities among goals and plans: A critical psychometric reexamination of the Exercise Goal-Setting and

Planning/Scheduling Scales. SPORT EXERCISE AND PERFORMANCE PSYCHOLOGY. 2012, č. 1, s. 158-172. ISSN 2157-3905. (33,34%)
• Rebar, A., Maher, J., Doerksen, S., Elavsky, S. a Conroy, D. Intention-behavior gap is wider for walking and moderate physical activity than for vigorous physical

activity in university students. JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT. 2016, č. 19, s. 130-134. ISSN 1440-2440. (20%)
• Kishida, M. a Elavsky, S. Yoga resets my inner peace barometer: A qualitative study illuminating the pathways of how yoga impacts one´s relationship to oneself and

to others. COMPLEMENT THER MED. 2017, ISSN 0965-2299. (50%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Gabriela Entlová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1970 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 31.08.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
CJP/1PSFT - Presentation skills for teachers (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Bc., 7503R014 - Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
• 2001, Mgr., 7310T010 - Angličtina, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
• 2012, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný asistent, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav cizích jazyků, 8 a půl roku (2001 - 2010)
• odborný asistent s vědeckou hodností, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Kabinet lektorských jazyků, 7 let (2010 - 2017)
• odborný asistent s vědeckou hodností, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav cizích jazyků (2017)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 2
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Entlová, G. The present-day Anglicisms in Czech within the domain of sport: On Conveying Aptness and Accuracy in Commenting on Sports Events in Czech.

Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 400 s. ISBN 978-3-659-52441-7. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Farana Roman, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Roman Farana Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7TDGY - Didaktika gymnastiky (garant, cvičící) KTV/7SRPM - Řízení pohybu a motorické učení (garant, přednášející, cvičící)
KTV/7ANST - Antropomotorika a aplikovaná statistika (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2008, Mgr., 7503T100 - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, 7503T045 Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Ostravská univerzita v Ostravě,

Pedagogická fakulta
• 2012, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, ZŠ Mládí, Orlová, 1 a půl roku (2002 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 73
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 17 29 115

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
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C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
• 2013-05-13 - 2013-05-18, School of Sport, Cardiff Metropolitan University, UK, GB, AK
• 2015-12-04 - 2015-12-14, Department of Kinesiology and Nutrition Science, University of Neveda Las Vegas, US, AK, Pracovní stáž
• 2015-09-07 - 2015-09-20, School of Sport, Cardiff Metropolitan University, GB, AK, Pracovní stáž
• 2014-03-23 - 2014-04-13, Cardiff Metropolitan University, GB, AK, Pracovní stáž
• 2014-09-07 - 2014-09-22, Cardiff Metropolitan University, School of Sport, GB, AK, Pracovní stáž
Podpis Datum
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Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Věra Ferdiánová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP/DPČ rozsah do kdy 30.11.2017
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7VIMI - Využití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I (cvičící) KMA/7GEO2 - Syntetická a konstrukční geometrie (cvičící, seminářící)
KMA/7VPDM - Vybrané problémy z didaktiky matematiky (seminářící) KMA/7DMA1 - Didaktika matematiky 1 (seminářící)
KMA/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (cvičící) KMA/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2009, Mgr., 7504T088 - Učitelství matematiky pro SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2015, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 14
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In:Teaching and learning science at all levels education.

Kraków: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2014. s. 70-79. ISBN 978-83-7271-880-8. (50%)
• Ferdiánová, V. GeoGebra materials for LMS moodle focused on Monge projection. Electronic Journal of e-Learning. 2017, č. 15, s. 259-268. ISSN 1479-4403. (100%)
• Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics

Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8. (50%)
• Ferdiánová, V. a Žáček, M. Motivation of Students for Geometry. In: 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, ICEEE

2013: Motivation of Students for Geometry 2013-09-23 Lodz, Poland. Lodz, Poland: IEEE Computer Society, 2013. IEEE Computer Society, 2013. s. 70-73. ISBN
978-1-4673-5093-8. (50%)

• Ferdiánová, V. a Poruba, J. New Tools for Monge Projection in GeoGebra. In: 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017 2017-01-31 Bratislava.
Bratislava: Spektrum STU, 2017. s. 527-534. ISBN 978-80-227-4650-2. (50%)

Působení v zahraničí
• 2015-08-31 - 2015-09-22, Akaki Tsereteli State University, Shota Rustaveli State University,Georgia, GE, BA
• 2016-03-01 - 2016-04-03, CIII-Freemover-1516-93856, BME Budapešť, HU, BA, Výuková a vědecká činnost
• 2015-03-30 - 2015-04-30, Rhodes University, JAR, ZA, BA, Výuková a vědecká činnost
Podpis Datum
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Fialová Irena, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Irena Fialová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2044

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRS/3VTSS - Vývojové tendence v současné španělštině (garant, přednášející,
seminářící)

KRS/3LELE - Lexikologie a lexikografie (garant, přednášející, seminářící)

Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
• 2011, Ph.D., 7310V137 - Románské jazyky, Doktorský studijní program Filologie - studijní obor Románské jazyky, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 82
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Fialová, I. Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia. In:Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal. 1. vyd. Hradec

Králové: Gaudeamus, 2015. s. 130-140. ISBN 978-80-7435-616-2.
• Fialová, I. Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2. 2013, roč. 13, č. 13, s. 35-43. ISSN 1803-6406.
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C-I - Personální zabezpečení
• Fialová, I. La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual. Studia romanistica. 2017, č. 17, s. 55-66. ISSN 1803-6406. (0%)
• Fialová, I. Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia. In: Identidade e xénero en Galicia desde unha

perspectiva interdisciplinar. Varšava: Uniwersytet Warszawski, Centro de Estudos Galegos de Varsovia. 2016.
• Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE. In: Congreso para la difusión y promoción de la lengua espaňola. Bratislava: Agregaduría de Educación.

2017.
Působení v zahraničí
• 2015-04-20 - 2015-04-24, Universidade de Santiago de Compostela, ES, AI, výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
• 2006-05-08 - 2006-05-12, Universidad de Málaga, ES, AI, přednášková činnost
• 2011-12-12 - 2011-12-16, Universidade de Santiago de Compostela, ES, AI, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2016-05-21 - 2016-05-22, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, PL, AI, výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
• 2013-12-02 - 2013-12-06, Universidade de Santiago de Compostela, ES, AI, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
Podpis Datum
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Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Rostislav Fojtík Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1964 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7DIN2 - Didaktika informatiky 2 (garant, přednášející, cvičící) KIP/7DIN1 - Didaktika informatiky 1 (garant, přednášející, cvičící)
KIP/7SMUI - Statist. metody pro učitele informatiky (garant, přednášející,
cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1987, Mgr., Učitelství VVP (fyzika - základy techniky), Pedagogická fakulta Ostrava
• 2006, PhD., Teorie vyučování informatiky, UKF Nitra
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Vojenské gymnázium Opava, 1 rok (1987 - 1988)
• učitel, ZŠ Jugoslávská, ostrava, 6 let (1988 - 1994)
• učitel, SPŠ Kratochvílova, Ostrava, 3 a půl roku (1994 - 1998)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 122
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 11 5 22

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



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1144

C-I - Personální zabezpečení
• Fojtík, R. Comparison of Full-Time and Distance Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, roč. 2015, č. Volume 182, s. 402-407. ISSN 1877-0428.
• Fojtík, R. Comparison of full-time and distance learning programming. Journal of Technology and Information Education. 2015, roč. 2015, č. Volume 7, s. 35-42.

ISSN 1803-537X.
• Fojtík, R. Design Patterns in the Teaching of Programming. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. Volume 143, s. 352-357. ISSN 1877-0428.
• Fojtík, R. Ebooks and Mobile Devices in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, roč. 2015, č. Volume 182, s. 742-745. ISSN 1877-0428.
• Fojtík, R. Distance Learning of Applied Informatics. In: DIVAI 2016, 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: 11th

International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Conference Proceedings 2016-05-02 Štúrovo, Slovensko. Prague: Wolters Kluwer,
2016. s. 297-306. ISBN 978-80-7552-249-8.

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavel Forman Tituly Mgr., M.A., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PJTI - Tvorba a interpretace výtvar. artefaktu (garant, seminářící) KVV/7PJMA - Ateliérová tvorba - malba (garant, cvičící)
KVV/7PTIA - Tvorba a interpretace výtvar. artefaktu (garant, seminářící) KVV/7PJPL - Plošné výtvarné formy - kresba, malba (garant, cvičící)
KVV/7PPLF - Plošné výtvarné formy - kresba, malba (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2001, Mgr., 7503T077 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova, 7503T080 Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci,

Pedagogická fakulta
• 2006, M.A., 8206T068 - Výtvarné umění, Art in Context, Universität der Künste Berlin, Institut für Kunst im Kontext
• 2015, Ph.D., 7507V084 - Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 10
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Forman, P. Art-Brut-All 2: Extended Dark Josefov [Autorská výstava]. Josefov u Jaroměře. Pevnost Josefov u Jaroměře - Galerie Oktagon. 9.8. - 12.8.2017. 2017.
• Forman, P. Blind_Ram [Autorská výstava]. Říčany. Galerie Kotelna. 26.10. - 29.11.2017. 2017.
• Forman, P. IV. Bijenale Slikarstva Zagreb: Extended Painting Prague [Autorská výstava]. Záhřeb, Chorvatsko. Meštrovič Pavilion - Croatian Association of Artists.

20.9. - 29.10.2017. 2017.
• Forman, P. Kontakt [Autorská výstava]. Ostrava. Industrial Gallery. 11.7. - 4.8.2017. 2017.
• Forman, P. Plný kontakt [Autorská výstava]. Praha. Galerie ve věži, Novoměstská radnice. 21.9. - 15.10.2017. 2017.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Franiok Tituly doc. PaedDr., Ph.D.
Rok narození 1959 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
SPG/1ISPP - Inkluzivní speciální pedagogika (garant, přednášející) SPG/1SPPD - Základy speciální pedagogiky (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1983, 7503T047 - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, VŠ bez udělení titulu, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1987, PaedDr., 7503T047 - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1988, 7506T021 - Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro školy a mládež vyžadující zvlášní péči - rozšiř. ped. způsobilosti, VŠ bez tit., Univerzita

Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
• 1998, Ph.D., 7506V002 - Speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 1998, Dr., 7506V002 - Speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 2005, Doc., Speciální pedagogika, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vychovatel, Domov mládeže Ostrava, půl roku (1979 - 1979)
• VZS-zpěvák, AUS Praha, 1 rok (1983 - 1984)
• učitel, NV města Ostravy, 2 a půl roku (1985 - 1987)
• učitel, SmKNV v Ostravě, odbor školství, 2 roky (1987 - 1989)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 138
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 4
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Speciální pedagogika 2005 Masarykova univerzita v Brně WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 45

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,

2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7. (25%)
• Franiok, P. a Gajdzica, Z. Special Education of Learners with Mental Retardation in the Czech Republic and Poland. Cieszyn: Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego,

2013. 156 s. ISBN 978-83-937072-0-1. (50%)
• Franiok, P. Therapeutic Interventions and Students with Multiple Disabilities. In:What Will Be The Next, Special Educational System?. 1. vyd. Milano: EduCatt,

2015. s. 123-144. ISBN 978-88-6780-767-3. (100%)
• Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 2017, roč. 27, č. 2, s. 181-183. ISSN

1211-2720. (100%)
• Franiok, P. Speciální pedagogika - vybrané problémy. 2014. (100%)
Působení v zahraničí
• 2006-03-01 - 2008-09-30, Uniwersytet Slaski Katowice, PL, AM, vyučující - docent
• 2008-10-01 - 2010-12-31, Wysza Szkola Administracji Bielsko-Biala, PL, AM, mimořádný profesor
Podpis Datum
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García Ferreira Begońa, Lic.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Begońa García Ferreira Tituly Lic.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRS/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (cvičící) KRS/3UPC2 - Praktická cvičení ze španělštiny 2 (garant, cvičící)
KRS/3ATVS - Aktuální tendence ve výuce španělštiny (seminářící) KRS/3DID2 - Didaktika románských jazyků 2 (seminářící)
KRS/3UPC1 - Praktická cvičení ze španělštiny 1 (garant, cvičící) KRS/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (cvičící)
KRS/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (cvičící) KRS/3DID1 - Didaktika románských jazyků 1 (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Lic., 7105T021 - Historie, Licenciada en Historia, Universidade De Santiago De Compostela
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Mlčoch, J. a García Ferreira, B. Encuentro de Hispanistas 2016 "Caminos del Hispanismo", Ostrava (República Checa), 13-15 octubre de 2016. Studia Romanistica.

2016, č. 16, s. 154-156. ISSN 1803-6406.
• Fialová, I. a García Ferreira, B. Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II. 2016.
• García Ferreira, B. Literatura dramática feminina no teatro radiofónico. In: Identidade e xénero en Galicia desde unha perspectiva interdisciplinar. Varšava:

Uniwersytet Warszawski, Centro de Estudos Galegos de Varsovia. 2016.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Blažena Gracová Tituly doc. PhDr., CSc.
Rok narození 1950 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHI/3UDST - Jak učit dějiny 19. a 20. století (garant) KHI/3DID2 - Didaktika dějepisu 2 (garant, cvičící)
KHI/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (garant, cvičící) KHI/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (garant, cvičící)
KHI/3DID1 - Didaktika dějepisu 1 (garant, cvičící) KHI/3SOPR - Souvislá praxe (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1973, 7504T256 - Učitelství pro střední školy - dějepis, bez titulu, učitelství pro školy II. cyklu - dějepis a čeština, UJEP Brno, Filozofická fakulta
• 1973, PhDr., 7504T256 - Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro školy II. cyklu - dějepis a čeština, UJEP Brno, Filozofická fakulta
• 1987, CSc., 7105V013 - Československé dějiny, UJEP Brno, Filozofická fakulta
• 1997, Doc., HO11 - Historie, akademická hodnost získána na UMB v Banské Bystrici, UMB Banská Bystrica, Slovensko, Fakulta humanitních věd
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolská profesorka, Gymnázium v Karviné, 3 a půl roku (1973 - 1977)
• středoškolská profesorka, Střední ekonomická škola v Ostravě, 6 a půl roku (1977 - 1984)
• vedoucí muzea, Železárny a drátovny Bohumín, 4 roky (1984 - 1988)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Učitelství pro SŠ - Učiteltví historie pro střední školy (nmgr.)A
Historické vědy - Didaktika dějepisu (Ph.D.)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 66
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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C-I - Personální zabezpečení
Historie 1997 UMB Banská Bystrica, Slovensko WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 1 300

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Gracová, B. Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu. In: GRACOVÁ, B., TOMÁŠEK, M.. Obraz období

socialismu v českých a polských učebnicích / Obraz okresu socjalizmu w czeskich i polskich podręcznikach. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 52-70.
ISBN 978-80-7464-854-0.

• Gracová, B. Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, s. 150-160. ISSN
1803-7550.

• Gracová, B. Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks. Historia@Teoria. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 73-99. ISSN 2450-8047.
• Labischová, D. a Gracová, B. Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski

i Powszechnym. 2015, roč. 34, s. 63-85. ISSN 1643-8191.
• Gracová, B. a Labischová, D. Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments. International Journal of

Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC). 2017, roč. 38, s. 13-32. ISSN 1608-8751. (50%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jakub Guziur Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1978 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
University of New York in Prague jiný: jpp 20
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PMK2 - Moderní uměl. kultura v souvislostech 2 (garant, přednášející,
seminářící)

KVV/7PDTE - Digitální technologie v umění (garant, přednášející)

KVV/7PJFI - Filmové umění (garant, seminářící) KVV/7PNOM - Nová média v umění (garant, přednášející)
KVV/7PMK1 - Moderní uměl. kultura v souvislostech 1 (garant, přednášející,
seminářící)

KVV/7PJNM - Nová média v umění (garant, přednášející)

KVV/7PJDI - Digitální technologie v umění (garant, přednášející) KVV/7PJDT - Dějiny a teorie nových médií (garant, přednášející, seminářící)
KVV/7PJM2 - Moderní uměl. kultura v souvislostech (garant, přednášející,
seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 7310T004 - Anglická filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2006, Ph.D., 7310V003 - Anglická a americká literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2013, Doc., Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby, Hab. práce: Bob Dylen a post-kultura, Akademie múzických

umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• dokumentátor - odborný pracovník výzkumného záměru, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 1 rok (2006 - 2006)
• akademický pracovník, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 10 let (2006 - 2016)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
1.1. 2015-31.8. 2017 Garant studijního programu Komunikace a masmédia (Communication & Mass Media) University of New York in Prague.
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 67



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1154

C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filmové, televizní a fotografické umění a
nová média - teorie filmové a multimediální
tvorby

2013 Akademie múzických umění v Praze WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ 1 A 10

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Guziur, J. Bob Dylan mezi obrazy: Intermediální zkoumání. 1. vyd. Praha: Volvox Globator, 2016. Evokace, 56. 116 s. ISBN 978-80-7511-288-0.
• Guziur, J. Mýtus Boba Dylana: Postkulturní esej. 1. vyd. Praha: 65. pole, 2014. 70 s. ISBN 978-80-87506-42-4.
• Guziur, J. Ezra Pound s bublinou: Tři komiksové podoby modernistického básníka. Ostrava Journal of English Philology. 2016, roč. 8, s. 109-125. ISSN 1803-8174.
• Guziur, J. Obchodované obrazy: Poundovské stíny v současné hmotné kultuře. Revolver Revue. 2015, roč. 30, č. 101, s. 95-104. ISSN 1210-2881.
• Guziur, J. Zrození ideogramu z ducha čínského znaku. Tvar: Obtýdeník živé literatury. 2016, roč. XXVII, s. 11-11. ISSN 0862-657 X.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tereza Guziurová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 31.08.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 20 do kdy 31.08.2020
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
CJP/1AJ2N - Anglický akademický jazyk 2N (garant, cvičící) CJP/1AJ1N - Anglický akademický jazyk 1N (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2009, Mgr., 7504T170 - Učitelství anglického jazyka pro SŠ, + 7504T041 Učitelství českého jazyka pro SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2014, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecký pracovník, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2 a půl roku (2012 - 2015)
• MD a RD, mateřská a rodičovská dovolená, 2 roky (2015 - 2017)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Guziurová, T. The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing. In:Professional Genres from an Interpersonal Perspective. první.

vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 112-139. ISBN 1-4438-8697-1. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Guziurová, T. The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In:The Interpersonal Language Function Across

Genres and Discourse Domains. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 77-95. Spis OU 267/2012. ISBN 978-80-7464-179-4.
(100%)

• Guziurová, T. The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In:Contrastive Analysis of
Discourse-pragmatic Aspects of Linguistic Genres. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 211-233. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 5.
ISBN 978-3-319-54554-7. (100%)

• Guziurová, T. The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles. Ostrava Journal of English Philology. 2014, č. 6, s. 81-94.
ISSN 1803-8174. (100%)

• Malčíková, T. The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks. In: Contexts, References and Style: 5th
Nitra Conference on Discourse Studies. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2013. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Hashim Habiballa Tituly doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7SMUI - Statist. metody pro učitele informatiky (garant, přednášející) KIP/7VYS1 - Vyčíslitelnost a složitost 1 (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 1802T010 - Informatika a výpočetní technika - informační systémy, OU v Ostravě
• 2003, PaedDr., 7501V008 - Pedagogika, učitelstvo všeobecnovzděl. předmetov v špeciálizácii informatika - vš. v cizině, UKF Nitra
• 2004, PhD., 7507V066 - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, teória vyučovania informatiky - titul SR, UKF v Nitře
• 2006, RNDr., 1802T010 - Informatika a výpočetní technika - informační systémy, OU v Ostravě
• 2007, Ph.D., 1801V018 - Informační systémy, OU v Ostravě
• 2012, Doc., systémové inženýrství a informatika, Univerzita Hradec Králové
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Ostravská univerzita, PřF ()
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
PřF OU, studijní obor: Informatika (dvouoborové), Bc. (dle zákona 111/1998)A
PřF OU, studijní obor: Učitelství informatiky pro 2.st ZŠ a SŠ, NMgr. (dle zákona 111/1998)A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 83
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

systémové inženýrství a informatika 2012 Univerzita Hradec Králové WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 44 71 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. Constructivist Approaches of Innovation in one School-University Partnership. In:What's Worth Aiming for in Educational

Innovation and Change?. Germany: WAXMANN, 2012. s. 109-121. ISBN 978-3-8309-2747-1. (33,33%)
• Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. ECG Prediction Based on Classification via Neural Networks and Linguistic Fuzzy Logic Forecaster.

THESCIENTIFICWORLDJO. 2015, č. 2015, s. 1-10. ISSN 1537-744X. (30%)
• Novák, V., Habiballa, H., Hurtík, P. a Štěpnička, M. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. Journal of Applied Logic. 2015,

roč. 13, s. 94-104. ISSN 1570-8683. (30%)
• Habiballa, H., SCHENK, J., Hireš, M. a Jendryščík, R. Automated design and optimization of specific algebras by genetic algorithms. In: CSOC 2016: Advances in

Intelligent Systems and Computing, Volume 464, 2016 2016-04-22 Prague. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 359-370. ISBN 978-3-319-33623-7. (70%)
• Habiballa, H. a Jendryščík, R. Formal logic rewrite system bachelor in teaching mathematical informatics. In: ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016

Rhodes, Greece. New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 0700061-0700064. ISBN 9780735415386. (80%)
• Habiballa, H. a Rombová, Z. Refutational Provability and Fuzzy Description Logic. In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON

NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing LLC, 2015. s.
5500071-5500074. ISBN 978-0-7354-1287-3. (80%)

Působení v zahraničí
• 2006-01-01 - 2006-06-30, Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS, FPV UKF Nitra, SK, IN, Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS
• - , University of Liverpool, GB, BA, studijní pobyt
• 2007-01-01 - 2007-06-30, Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS, FPV UKF Nitra, SK, IN, Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS
Podpis Datum
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Hampl Igor, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Igor Hampl Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
SPG/1SPPD - Základy speciální pedagogiky (přednášející, seminářící) SPG/1ISPP - Inkluzivní speciální pedagogika (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7506T026 - Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
• 2014, Ph.D., 7506T002 - Speciální pedagogika, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, Ostrava, 4 roky (2004 - 2008)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 74
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kovářová, R., Hampl, I. a Mravcová, H. Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. Ostrava: Ostravská

univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7464-477-1. (35%)
• Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5. (35%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Hampl, I. a Schmidtová, M. Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku. Bratislava: IRIS, 2016. 222 s. ISBN 978-80-89726-85-1. (50%)
• Hampl, I. The issue of hearing impairment - terminological definition. In:What will be the next, special educational system?. Milano: EDUCatt - Ente per il Diritto

allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica, 2015. s. 59-74. ISBN 978-88-6780-767-3.
• Kaleja, M. a Hampl, I. Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Působení v zahraničí
• 2012-12-09 - 2012-12-15, University of Tartu, EE, AM, učitelská mobilita (Erasmus)
• 2011-11-27 - 2011-12-02, Universidad de Córdoba, ES, AM, výuka
• 2011-06-13 - 2011-06-17, Universidad de Huelva, ES, AM, výuka
• 2010-05-03 - 2010-05-07, Early Childhood Intervention in Czech Republic, TR, AM, učitelská mobilita
• 2014-06-08 - 2014-06-13, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, TR, AM
• 2012-05-14 - 2012-05-19, Ankara University, TR, AM, výuka v rámci uč. mobility
• 2016-04-12 - 2016-04-15, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika, SK, AM
• 2015-10-26 - 2015-10-28, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika, SK, AM
• 2014-04-14 - 2014-04-18, Kaposvár University, Hungary, HU, AM
• 2016-11-27 - 2016-12-01, Kristianstad University, Sweden, SE, AM
Podpis Datum
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Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Havrlant Tituly doc. RNDr., CSc.
Rok narození 1952 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7EXCZ - Exkurze z regionální geografie Česka (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1977, 1301T005 - Geografie, vš bez titulu, UK Praha
• 1983, RNDr., 1301T003 - Fyzická geografie, UK Praha
• 1993, CSc., 1301V012 - Regionální geografie, UK Praha
• 2004, Doc., 1301T012 - Regionální geografie, vš v cizině, UK Bratislava
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• osborný referent, Český statistický úřad Praha, 1 a půl roku (1977 - 1979)
• samostatný odborný referent, Český hydrometeorologický ústav Ostrava, 7 let (1979 - 1986)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 78
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Regionální geografie 2004 UK Bratislava WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 2 115

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Havrlant, J. Przemysł (1989-2015). In:Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 553-559. Dzieje Śląska

Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
• Havrlant, J., Ženka, J. a Krtička, L. Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In:Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 62-77. ISBN

978-80-87264-73-7. (65%)
• Havrlant, J. a Krtička, L. Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic). Environmental & Socio-economic Studies. 2014, roč. 2, s.

1-12. ISSN 2354-0079.
• Havrlant, J. Vybrané problémy regionů ČR I. 2014.
• Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Hoch Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7SGAF - Sociální geografie Afriky a Arábie (přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 1301T009 - Politická a kulturní geografie, Ostravská univerzita v Ostravě
• 2011, Ph.D., 1301V009 - Politická a kulturní geografie, Ostravská univerzita v Ostravě
• 2012, RNDr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 47
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2 14 41

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č.

6, s. 329-341. ISSN 1075-8216. (50%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459.

ISSN 0966-8136. (30%)
• Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN

1732-4254. (30%)
• Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization of Statehood in De facto States: A case study of Somaliland. AUC Geographica. 2015, roč. 50, č. 1, s. 37-49. ISSN

2336-1980. (50%)
• Hoch, T., Souleimanov, E. a Baranec, T. Russia's role in the official peace process in South Ossetia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2014, roč. 13, č. 23,

s. 53-71. ISSN 1732-4254. (50%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Holeš Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRO/3UVTS - Vývojové tendence současné francouzštiny (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Mgr., 7310T052 - Francouzská filologie (dvouoborová), anglická filologie - francouzská filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2001, Ph.D., 7310V137 - Románské jazyky, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2002, PhDr., 7310T051 - Francouzská filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2003, Doc., HO38 - Francouzský jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolský učitel, Gymnázium ve Vítkově, půl roku (1996 - 1997)
• odborný asistent, FF UP v Olomouci, 1 a půl roku (2001 - 2003)
• docent, FF UP v Olomouci, 12 a půl roku (2003 - 2016)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici A
Studijní program: Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii predmetov (bakalářský i magisterský)A
Studijní obor: 7330: prekladateľstvo a tlmočníctvoA
A
Studijní program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii predmetov (bakalářský i magisterský)A
Studijní obor: 7656: učiteľstvo akademických predmetovA
A
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci A
Studijní program: Filologie A
Studijní obor: 7310R058: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (bakalářský)A
A
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C-I - Personální zabezpečení
Studijní program: Filologie A
Studijní obor: 7310T118: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi (magisterský)A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 40
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Francouzský jazyk 2003 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 70

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1167

Horká Ivona, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Ivona Horká Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7BECR - Bezobratlí ČR (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Bc., Systematická biologie a ekologie, OU v Ostravě
• 2007, Mgr., Systematická biologie a ekologie, OU v Ostravě
• 2017, Ph.D., 1603V002 - Ekologie, UK Praha
• 2017, RNDr., Univerzita Karlova, Přírodovědeceká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• OU v Ostravě, 1 a půl roku (2004 - 2005)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 5
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 179 179 90

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kozák, P., Ďuriš, Z., Petrusek, A., Buřič, M., Horká, I., Kouba, A., Kozubíková, E. a Policar, T. Biologie a chov raků. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých

Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013. 418 s. ISBN 978-80-87437-42-1.



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1168

C-I - Personální zabezpečení
• Balner, V., Beneš, J., Bezděčka, P., Bezděčková, K., Cimalová, Š., Číhal, L., Deckerová, H., Dolný, A., Dvořák, L., Gajdošík, M., Graca, M., Holuša, J., Holý, K.,

Horká, I., Horsák, M., Hudeček, J., Jarošová, L., Kočárek, P., Kupka, J. a Kuras, T. et al. Příroda Slezska. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2013. 480
s. ISBN 978-80-86224-95-4. (0%)

• Horká, I., De Grave, S., Fransen, C., Petrusek, A. a Ďuriš, Z. Multiple host switching events shape the evolution of symbiotic palaemonid shrimps (Crustacea:
Decapoda). Scientific Reports. 2016, roč. 6, s. 1-12. ISSN 2045-2322. (50%)

• Horká, I., De Grave, S., Fransen, C. H., Petrusek, A. a Ďuriš, Z. Multiple origins and strong phenotypic convergence in fish-cleaning palaemonid shrimp lineages.
MOL PHYLOGENET EVOL. 2018, č. 124, s. 71-81. ISSN 1055-7903. (0%)

• Horká, I., Ďuriš, Z. a Fransen, C. H. Two new species of shrimp of the Indo-West Pacific genus Hamodactylus Holthuis, 1952 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae).
European Journal of Taxonomy. 2016, roč. 188, s. 1-26. ISSN 2118-9773. (50%)

Působení v zahraničí
• 10.11.2002 - 24.11.2002, Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat, IL, EG,
Podpis Datum
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Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavel Hulva Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 16 do kdy 31.12.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Přírodovědecká fakulta UK pp 1.0
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7OBCR - Obratlovci ČR (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2000, Mgr., 1501T001 - Biologie, PřF Univerzita Karlova
• 2006, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
• 2006, RNDr., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
• 2015, Doc., zoologie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 6
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

zoologie 2015 Univerzita Karlova v Praze WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 409 409 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Bilgin, R., Gurun, K., Rebelo, H., Puechmaille, S. J., Maraci, O., Presetnik, P., Benda, P., Hulva, P., Ibánez, C., Hamidovic, D., Fressel, N., Horáček, I., Karatas, A.,

Karatas, A., Allegriny, B., Georgiakakis, P., Gazaryan, S., Nagy, Z. L., Abi-Said, M. a Lučan, R. K. et al. Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with
past environmental niche modeling: A new paradigm for the recolonization of Europe?. MOL PHYLOGENET EVOL. 2016, č. 99, s. 323-336. ISSN 1055-7903. (3,7%)

• Bogdanowicz, W., Hulva, P., Černá Bolfíková, B., Bus, M. M., Rychlicka, E., Sztencel-Jablonka, A., Cistrone, L. a Russo, D. Cryptic diversity of Italian bats and the
role of the Apennine refugium in the phylogeography of the western Palaearctic.. ZOOL J LINN SOC-LOND. 2015, č. 174, s. 635-648. ISSN 0024-4082. (12,5%)

• Pfäffle , M., Černá Bolfíková , B., Hulva, P. a Petney , T. Different parasite faunas in sympatric populations of sister hedgehog species in a secondary contact zone.
PLoS One. 2014, č. 9, s. -1-0. ISSN 1932-6203. (25%)

• Černá Bolfíková, B., Eliášová, K., Loudová, M., Kryštufek, B., Lymberakis, P., Sándor, A. D. a Hulva, P. Glacial allopatry vs. postglacial parapatry and peripatry: the
case of hedgehogs.. PEERJ. 2017, č. 5, s. 1-21. ISSN 2167-8359. (14,28%)

• Hulva, P., Centeno-Cuadros, A., Romportl, D., Santoro, S., Stříbrná, T., Shohami, D., Evin, A., Tsoar, A., Benda, P., Horáček, I. a Nathan, R. Habitat use, but not
gene flow, is influenced by human activities in two ecotypes of Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus).. MOL ECOL. 2017, č. 26, s. 6224-6237. ISSN 0962-1083.
(18,2%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Huňka František, doc. Ing., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení František Huňka Tituly doc. Ing., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7NAVZ - Návrhové vzory (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1977, Ing., 1801V005 - Kybernetika, vš v cizině, VŠ dopravy a spojů Žilina, Strojní a elektrotechnická
• 1994, CSc., 2612V045 - Technická kybernetika, vš v cizině, VŠ dopravy a spojů v Žilině, Fakulta riadenia
• 2003, Doc., 6209T021 - Manažerská informatika, VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• samostatný programátor, ČSAD Ostrava - Závod výpočetní techniky, půl roku (1977 - 1978)
• samostatný odborný pracovník, INORGA Ostrava - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, 10 let (1978 - 1988)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 49
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Manažerská informatika 2004 VŠB-TU Ostrava WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 15 28 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Huňka, F. a Žáček, J. A new view of REA state machine. Applied Ontology. 2015, roč. 2015, č. 10, s. 25-39. ISSN 1875-8533. (50%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Huňka, F. a Žáček, J. Detailed Analysis of REA Ontology. In: Advances in Enterprise Engineering VIII, LNBIP 174. Cham Heidelberg NewYork Dordrecht London:

Springer, 2014. Springer, 2014. s. 61-75. ISBN 978-3-319-06504-5. (50%)
• Huňka, F. a van Kervel, S. The REA model expressed in a generic DEMO model for co-creation and co-production. In: Enterprise Engineering Working Conference

2017: Lecture Notes in Business Information Processing, 284 2017-05-08 Anpverpy. Berlin: Springer Verlang, 2017. s. 151-165. ISBN 9783319579542. (70%)
• Huňka, F., Matula, J. a van Kervel, S. Towards Co-creation and Co-production in Production Chains Modeled in DEMO with REA Support. In: Enterprise

Engineering Working Conference: Advances in Enterprise Engineering X 2016-05-30 Funchal. Funchal: Springer, 2016. s. 54-68. ISBN 9783319395661. (33,34%)
• Huňka, F. a Matula, J. Towards Paired Transactions Modeling. In: Federated Confeernce on Computer Science and Information Systems: Proceedings of the 2016

Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2016-09-11 Gdansk. IEEE, 2016. s. 1153-1158. ISBN 9788360810903. (70%)
Působení v zahraničí
• 2006-04-24 - 2006-05-05, Barcelona University, ES, JC, Socrates Erasmus - výměna učitelů - přednášky
Podpis Datum
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Chmura Milan, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Milan Chmura Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.08.2020
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/7PRKD - Rozvoj klíčových kompetencí (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Bc., 7502R014 - Sociální pedagogika - prevence a resocializace, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2006, Mgr., 7501T001 - Andragogika, Vysoká škola Jana Amose Komenského
• 2014, Ph.D., 7501V001 - Andragogika, Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• komisař, Policie ČR, 13 let (1994 - 2007)
• konzultant, RPIC-VIP, s. r. o., Ostrava, 5 a půl roku (2007 - 2013)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 41
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 6

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Chmura, M. Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Dvořákova 7,

701 03 Ostrava, 2016. 124 s. ISBN 978-80-7464-858-8. (100%)



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1174

C-I - Personální zabezpečení
• Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 2016. 128 s. ISBN

978-80-7464-866-3. (33,33%)
• Malach, J., Kostolányová, K. a Chmura, M. Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University

studies: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. In:IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. University of Silesia in Katowice, Poland:
Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2015. s. 159-188. ISBN 978-83-60071-82-3. (33%)

• Chmura, M. a Malach, J. Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice: Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním
vzdělávání v České republice. In: A. Minczanowska, A. Szafraňska-Gajdzica, M. Szymaňski. Szkola Wspólnota dažeň?. první. vyd. Toruň: Wydawnictwo Adam
Marszalek, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruň, Polska, 2016. s. 90-98. ISBN 978-83-8019-416-8. (50%)

• Kostolányová, K., Nagyová, I., Prextová, T., Malach, J. a Chmura, M. The Conceptual Bases for Designing Module "Tools for Adaptive Learning and Learning Styles
" Within MOOC Course "ICT Tools for E-learning". Open educational e-environment of modern University. 2016, roč. 2016, s. 34-40. ISSN 2414-0325. (15%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lukáš Choleva Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 30 do kdy 31.10.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7OBCR - Obratlovci ČR (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2001, Bc., 1501R015 - Systematická biologie a ekologie, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2004, Mgr., 1501T001 - Biologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
• 2008, RNDr., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
• 2010, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 14
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 314 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Janko, K., Kotusz, J., De Gelas, K., Šlechtová, V., Opoldusová, Z., Drozd, P., CHOLEVA, L., Popiołek, M. a Baláž, M. Dynamic Formation of Asexual Diploid and

Polyploid Lineages: Multilocus Analysis of Cobitis Reveals the Mechanisms Maintaining the Diversity of Clones. PLOS ONE. 2012, roč. 7, č. 7, s. 1-14. ISSN
1932-6203.

• Hoffmann, A., Plötner, J., Pruvost, N., Christiansen, D., Röthlisberger, S., Choleva, L., Mikulíček, P., Cogălniceanu, D., Sas-Kovács, I., Shabanov, D., Morozov-
Leonov, S. a Reyer, H. Genetic diversity and distribution patterns of diploid and polyploid hybrid water frog populations (Pelophylax esculentus complex) across
Europe. MOL ECOL. 2015, č. 24, s. 4371-4391. ISSN 0962-1083.

• Dolný, A., Šigutová, H., Ožana, S. a Choleva, L. How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site. BIOL
CONSERV. 2018, č. 218, s. 110-117. ISSN 0006-3207. (15%)

• Janko, K., Pačes, J., Wilkinson-Herbots, H., Costa, R. J., Röslein, J., Drozd, P., IAKOVENKO, N., Ridl, J., Hroudová, M., Kočí, J., Reifová, R., Šlechtová, V. a
Choleva, L. Hybrid asexuality as a primary postzygotic barrier between nascent species: On the interconnection between asexuality, hybridization and speciation.
Molecular Ecology. 2018, roč. 27, s. 248-263. ISSN 0962-1083. (7,69%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Chovanec Ivo, prof., akad. sochař

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Ivo Chovanec Tituly prof., akad. sochař
Rok narození 1945 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PJPR - Prostorové výtvarné formy (garant, cvičící) KVV/7PROF - Prostorové výtvarné formy (garant, cvičící)
KVV/7PJPT - Ateliérová tvorba - prostor (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1974, ak. soch., 8206T098 - Výtvarné umění - užité sochařství, Tvarování strojů a nástrojů, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
• 1992, Doc., Výtvarné umění, Univerzita Palackého v Olomouci
• 2013, Prof., Profesor výtvarných umění, Prezident Polské republiky, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• návrhář, Meta, družstvo invalidů, půl roku (1974 - 1975)
• návrhář, Meta Dětmarovice, 1 rok (1975 - 1976)
• vysokoškolský učitel, Pedagogická fakulta v Ostravě, 14 a půl roku (1976 - 1991)
• ředitel, SUPŠ sv. Anežky, Český Krumlov, 5 let (1991 - 1996)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 48
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Výtvarné umění 1992 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 20
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C-I - Personální zabezpečení
Profesor výtvarných umění 2013 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Chovanec, I. a Chovanec, I. ARTCERAMICS CZ 2017 [Kolektivní návrh]. Weiden, Spolková republika Německo. Muzeum keramiky. 15.10. - 25.2.2018. 2017.
• Chovanec, I. ARTPERITIV XIII. [Kolektivní návrh]. Ostrava. Galérie Student. 8.12. - 15.1.2016. 2015.
• Chovanec, I. ARTPERITIV XIV. [Kolektivní návrh]. Ostrava. Galérie Student. 12.12. - 22.1.2018. 2017.
• Chovanec, I. Keramická plastika [Kolektivní návrh]. Kadaň. Městské muzeum - Františkanský klášter. 5.6. - 31.7.2016. 2016.
• Chovanec, I. Plzeň - VIII. Mezinárodní bienále kresby [Kolektivní návrh]. Plzeň. 3.10. - 18.11.2012. 2012.
• Chovanec, I. Topičův salón, Praha [Kolektivní návrh]. Praha. Topičův salón. 9.3. - 10.4.2015. 2015.
• Chovanec, I. a Terčová, M. 9. bienále ateliérů textilní tvorby [Kolektivní návrh]. Česká Skalice. Muzeum B. Němcové v České Skalici. 30.4. - 14.6.2015. 2015.
Působení v zahraničí
• 2006-02-06 - 2006-02-10, Universita Mateja Bela, Bánská Bystrica, SK, AM, mobilita, výuka na KVV
Podpis Datum
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Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jakub Ivánek Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCL/3CEU8 - Starší česká literatura 2 (seminářící) KCL/3CEU7 - Starší česká literatura 1 (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Mgr., 7504T063 - Učitelství historie pro střední školy, Progr.M7504 Učitelství pro SŠ, obor 7504T041 ČJ pro SŠ a 7504T063 historie, Ostravská univerzita v

Ostravě, Filozofická fakulta
• 2011, Ph.D., 8106V004 - Teorie a dějiny české literatury, St. program Teorie a dějiny literatury, st. obor Teorie a dějiny české literatury, Ostravská univerzita v

Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný referent, Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, 2 roky (2005 - 2007)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2 1 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 1. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické

encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 572
s. ISBN 978-80-7464-386-6.

• Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické
encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576
s. ISBN 978-80-7464-387-3.

• Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a
geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 146-162. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.

• Ivánek, J. Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In:Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská
univerzita, 2012. s. 86-110. Spisy Ostravské univerzity v Ostravě 264/2012. ISBN 978-80-7464-176-3.

• Ivánek, J. Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století. In:Valašsko - historie a kultura. Ostrava; Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě;
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 469-489. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.

• Ivánek, J. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.
(100%)

Působení v zahraničí
• 2017-11-12 - 2017-11-17, University St. Kliment Ohridski, Sofia, BG, AJ, výukový pobyt Erasmus+
Podpis Datum
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Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Daniel Jandačka Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7BIOM - Biomechanika pohybu člověka (garant, přednášející) KTV/7MOBI - Zahraniční mobilita (garant, seminářící)
KTV/7VOKI - Výzkumné otázky v kinantropologii (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 7503T076 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství (tělesná výchova a fyzika), Ostravská univerzita

v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2008, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
• 2014, Doc., Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• akademický pracovník - odborný asistent, VŠB - Technická univerzita, 2 roky (2003 - 2005)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Doktorské studium Kinantropologie od roku 2016.
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 87
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Kinantropologie 2014 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 59 86 180
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Jandačka, D., Freedman Silvernail, J., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Do athletes alter their running mechanics after an Achilles tendon

rupture?: Running mechanics after an Achilles tendon rupture. Journal of Foot and Ankle Research. 2017, č. 10, s. 1-8. ISSN 1757-1146. (60%)
• Estevan, I., Jandačka, D. a Falco, C. Effect of stance position on kick performance in taekwondo. Journal of Sports Sciences. 2013, č. 31, s. 1815-1822. ISSN

0264-0414.
• Farana, R., Irwin, G., Jandačka, D., Uchytil, J. a Mullineaux, D. Elbow joint variability for different hand positions of the round off in gymnastics. HUM

MOVEMENT SCI. 2015, s. 88-100. ISSN 0167-9457. (5%)
• Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity mechanics during landing after a volleyball block as a risk factor for anterior

cruciate ligament injury. PHYS THER SPORT. 2015, č. 16, s. 53-58. ISSN 1466-853X. (20%)
• Estevan, I., Freedman, J. S., Jandačka, D. a Falco, C. Segment coupling and coordination variability analyses of the roundhouse kick in taekwondo relative to the

initial stance position. Journal of Sports Sciences. 2016, č. 25, s. 1-8. ISSN 1466-447X. (25%)
Působení v zahraničí
• 2007-10-01 - 2007-12-23, Department of Kinesiology - Univerzity of Massachusets, Amherst, US, BO, Laborant
• 2014-12-08 - 2014-12-12, Instituto Politécnico da Guarda, PT, AK, Výuka Biomechaniky v Anglickém jazyce
Podpis Datum
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Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Dalibor Janiš Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHI/3DMD1 - Dějiny materiální a duchovní kultury 1 (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., 6805T003 - Právo, státní zkoušky z předmětů: Teorie práva a Občanské právo, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
• 2000, Ph.D., 6801V002 - Dějiny státu a práva, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný asistent, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fak., 2 a půl roku (2012 - 2015)
• vědecký pracovník, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2 a půl roku (2015 - 2017)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 50

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.

Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
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C-I - Personální zabezpečení
• Janiš, D. Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena. Moravský zemský soud v poděbradské době. In:Poděbradská éra v zemích České koruny. 1. vyd. Praha:

Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 142-150. ISBN 978-80-7422-538-3.
• Janiš, D. Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století. In:Przestępczość kryminalna w Europie

Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. 1. vyd. Łódź: Księżi młyn, 2017. s. 24-42. ISBN 978-83-7729-351-5. (100%)
• Janiš, D. Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století. Časopis Matice moravské.

2017, roč. 2017, č. 136, s. 235-268. ISSN 0323-052X. (100%)
• Janiš, D. Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th

century. In: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem: Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w
wiekach średnich 2015-06-26 Bydgoszcz. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkego, 2016. s. 256-271. ISBN 978-83-8018-091-8. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1185

Janošek Michal, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Michal Janošek Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7MOSM - Modelování a simulace (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2012, RNDr., 1801V018 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2012, Ph.D., 1801V018 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• Mgr., 1802T010 - Informatika a výpočetní technika - informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 13
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 18 26 80

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of

Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892. (10%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Janošek, M., Volná, E. a Kotyrba, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools

and Applications. 2015, č. 18, s. 1411-1421. ISSN 1386-7857. (33,34%)
• Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Use of Linguistic Fuzzy-Logic Control for Mechatronic System Modelling and Control. Applied Mechanics and

Materials. 2015, roč. 2015, s. 3-8. ISSN 1660-9336. (10%)
• Janošek, M. Leverage Points in a Computer Model. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: Proceedings

of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes; Greece. Melville, New York: American
Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4. (100%)

• Janošek, M., Kocian, V., Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. Predator-Prey Simulation's Parameters and Leverage Points. In: PROCEEDINGS 27th European
Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for
Modelling and Simulation, 2013. s. 367-371. ISBN 978-0-9564944-6-7. (20%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Igor Jelínek Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2031

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRU/3MINT - Mezijazyková interference (garant, seminářící) KRU/3RLM2 - Ruská literatura 2. pol. 20. století (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2011, Ph.D., 7310V147 - Ruská literatura, Masarykova univerzita Brno - Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 38
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 10

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v

komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8. (0%)
• Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava:

Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
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C-I - Personální zabezpečení
• Jelínek, I. Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého. In:TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v

ruské literatuře 20. století. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 129-162. ISBN 978-80-7464-708-6.
• Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In:STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A

THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 221-234. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
• Jelínek, I. Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo. In:STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE

HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 499-510. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
• Jelínek, I. Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy. In:Preklad a kultúra. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína

Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. s. 159-170. 4. ISBN 978-80-558-0143-8.
Působení v zahraničí
• Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, studijní pobyt přes MŠMT, 07.09.-07.10. 2012
• 2017-05-21 - 2017-05-26, Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+), PL, AJ, přednášková činnost
• 2016-11-14 - 2016-11-16, ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), SK, AJ, výuková činnost
• 2015-06-10 - 2015-06-12, Uniwersytet Wroclawski, PL, AJ, přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2013-05-27 - 2013-06-01, Uniwersytet Wroclawski, PL, AI, přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2014-05-26 - 2014-05-27, Uniwersytet Wroclawski, PL, AI, přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2012-09-07 - 2012-10-07, Petrohradská státní univerzita, RU, AI, studijní pobyt v rámci stáže přes MŠMT ČR
• Státní centrum-muzeum V.S. Vysockého, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 23.03.-31.03.2014
• Moskevská státní oblastní univerzita, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 03.06.-23.06.2016
• 2008-04-10 - 2008-04-19, University of Glasgow, GB, AI, přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, lektor českého jazyka a literatury přes MŠMT ČR, 1.9. 2005- 31.7.2006
• 2017-10-09 - 2017-10-13, Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+), SK, AJ, přednáškový pobyt
• 2008-08-25 - 2008-09-16, Petrohradská státní univerzita, RU, AI, studijní pobyt v rámci grantu IGS, aktivní účast na konferenci
• Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017
• Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016
Podpis Datum
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Jordánová Květa, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Květa Jordánová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (garant, cvičící) KDU/3PUPD - Publicita průmyslového dědictví (garant, přednášející, seminářící)
KDU/3DID1 - Didaktika dějin výtvarné kultury 1 (garant, seminářící) KDU/3DPVK - Didaktické prostředky v procesu výuky (garant, přednášející,

seminářící)
KDU/3DID2 - Didaktika dějin výtvarné kultury 2 (seminářící) KDU/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (garant, cvičící)
KDU/3ZPRD - Zprostředkování průmyslového dědictví (garant, přednášející,
seminářící)

KDU/3SOPR - Souvislá praxe (garant, cvičící)

Údaje o vzdělání na VŠ
• 2005, Mgr., 7505T010 - Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2006, Bc., 8109R016 - Dějiny umění se zam.na památkovou péči a techn.památky, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2017, Ph.D., 3501V013 - Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• památkář, Národní památkový ústav, 5 let (2005 - 2010)
• koordinační, projektový a programový pracovník, Národní památkový ústav, 1 rok (2011 - 2012)
• výzkumný a vývojový pracovník, Národní památkový ústav, 3 a půl roku (2012 - 2016)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 11

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Jordánová, K., Havlůjová, H., Indrová, M., Hudec, P. a kol., a. Památky nás baví: Edukace jako cesta k rozvoji udržitelné péče o kulturní dědictví v České republice.

Praha: Národní památkový ústav, 2014. 277 s. ISBN 78-80-905631-1-7.
• Jordánová, K. Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví. Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče. 2015, č. 2, s. 176-180.

ISSN 1210-5538.
• Jordánová, K., Klapko, D., Havlůjová, H., Indrová, M., Charvátová, K., Hudec, P. a kol., a. Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1.

stupně základních škol. 2016.
• Jordánová, K., Havlůjová, H., Indrová, M., Hudec, P., Charvátová, K. a kol., a. Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních

škol a středoškolákům. 2016.
• Jordánová, K., Indrová, M., Havlůjová, H., Hudec, P., Klapko, D. a kol, a. Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání

pedagogů.. 2016.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Jung Jiří, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jiří Jung Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
VŠB - technická univerzita Ostrava pp 10
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/7DAR1 - Dějiny architektury 1 (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Bc., 8109R016 - Dějiny umění se zam.na památkovou péči a techn.památky, Dědictví umění a péče o kulturní dědictví, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

v Ostravě
• 2006, Mgr., 7105T035 - Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2009, PhDr., 7105T035 - Kulturní dějiny, rigorózní zkouška, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2010, Ph.D., 7105V010 - České a československé dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• archivář, Židovské muzeum v Praze, 1 a půl roku (2010 - 2011)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 22
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 23

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Jung, J. a HUBÁČEK, A. Architektura Hlučína: Od počátku města do roku 1938. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 232 s. ISBN

978-80-7464-786-4.
• Jung, J. Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7464-917-2.

(0%)
• Jung, J. Julius Lundwall ve službách knížat Lichnowských. Časopis Slezského zemského muzea - serie B. 2016, roč. 65, s. 147-162. ISSN 1211-3131.
• Jung, J. K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí. Časopis Slezského zemského muzea - serie B. 2015, roč. 64, s.

121-128. ISSN 1211-3131.
• Jung, J. Lesnické stavby knížat Lichnovských. Zprávy památkové péče. 2015, roč. 75, s. 413-419. ISSN 1210-5538.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kajzar Martin, MgA., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Kajzar Tituly MgA., Ph.D.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7RPP2 - Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv2 (cvičící) KHV/7HVPS - Hlas. vých. v pěvec. sboru s metodikou (přednášející, cvičící)
KHV/7RPP3 - Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv3 (cvičící) KHV/7RPP1 - Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv1 (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2011, BcA., 8201R090 - Zpěv, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění
• 2013, MgA., 8201T090 - Zpěv, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění
• 2018, Ph.D., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• pedagog, ZUŠ Ostrava Poruba (2011)
• hudební kritik a redaktor, Opera plus (2016)
• hudební kritik a redaktor, Hudební rozhledy (2016)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 3
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kajzar, M. Vysoké hlasy mezi "wagneriány" 20. století. Aura musica. 2015, roč. 4, ISSN 1805-4056. (100%)
• Kajzar, M. Dramatický soprán, Heldentenor a charakterní tenor mezi wagneriány 20. století. In: Sapere Aude 2016: Sborník příspěvků mezinárodní

vědecké konference Sapere Aude 2016 s podtitulem Nové výzvy pedagogiky a psychologie 2016-05-16 Hradec Králové. Hradec Králové: Akademické sdružení
MAGNANIMITAS za přispění European Insitute of Education, 2016. ISSN 1805-0638. (100%)

• Kajzar, M. Komplexně analytický pohled na Wolframovu Píseň Večernici z Wagnerovy opery Tannhäuser. In: Ars et Educatio III.: Studia Scientifica 2016-11-22
Ružomberok. Ružomberok: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2016. ISSN 1336-2232. (100%)

• Kajzar, M. Proměna filosofických a estetických ideálů Wagnerova hudebního dramatu Die Walküre. In: Masarykova mezinárodní konference 2016: Sborník příspěvků
Masarykovy mezinárodní věděcké konference 2016-12-12 Hradec Králové. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS za přispění European Insitute of
Education, 2016. s. 1274-1283. ISBN 978-80-87952-17-7. (100%)

• Kajzar, M. Tichatscheckovy pěvecké úspěchy. In: Ars et Educatio II.: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok: sborník
příspěvků mezinárodní konference Ar set Educatio II. 2015-11-23 Ružomberok. Ružomberok: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica
Ružomberok, 2015. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2015. ISSN 1336-2232. (100%)

Působení v zahraničí
• 2017-11-06 - 2017-11-19, Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Musical Theatre, RU, AL, odborný konzultant
• 2017-03-01 - 2017-03-07, MHF Moskva: Otkrytaja Evropa-Otkrytaja Planeta 2017, RU, AL, člen odborné poroty pro kategorie Akademickyj vokal a Narodnyj vokal
• 2016-03-18 - 2016-03-27, Moskva: Ruská státní knihovna, RU, AL, Empirický výzkum v Ruské státní knihovně
• 2016-06-06 - 2016-06-12, Dresden: Sächsische Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden, Hoftheater Dresden, DE, AL, Empirický výzkum v

drážďanských knihovnách a institucích
• 2016-11-14 - 2016-11-30, Leipzig: Universitätbibliothek Leipzig, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Richard Wagner Museum, Oper Leipzig, DE, AL, Empirický

výzkum v lipských knihovnách a institucích
• 2016-08-08 - 2016-08-19, Richard Wagner Stiepndienstiftung, DE, AL, Stipendiatenprogramm 2016
• 2018-03-29 - 2018-04-02, MHF Moskva: Otkrytaja Evropa-Otkrytaja Planeta 2018, RU, AL, člen odborné poroty pro kategorie Akademickyj vokal a Narodnyj vokal
• 2017-05-26 - 2017-06-04, Frankfurt am Main: Goethe-Universität Frankfurt, Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Oper Frankfurt, Goethemuseum (Freies

Deutsches Hochstift), DE, AL, Empirický výzkum ve franfkurtských knihovnách a institucích
• 2015-02-28 - 2015-03-04, Neuruppin: Joachim und Monika Zimpel, DE, AL, Empirický výzkum a polostrukturovaný rozhovor s Joachimem a Monikou Zimpel -

potomky Josepha Aloyse Tichatschecka
• 2016-08-07 - 2016-08-25, Bayreuth: Richard Wagner Museum, Wahnfried, Bayreuther Festspielhaus, DE, AL, Empirický výzkum v bayreutshských muzeích a

institucích
• 2015-03-01 - 2015-03-08, Berlin: Institut für Theaterwissenschaft, Staatsbibliothek zu Berlin, Staatliches Institut für Musik, DE, AL, Empirický výzkum v

berlínských knihovnách a institucích
• 2016-03-18 - 2016-03-27, MHF Moskva: Otkrytaja Evropa-Otkrytaja Planeta 2016, RU, AL, člen odborné poroty pro kategorie Akademickyj vokal a Narodnyj vokal
Podpis Datum
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Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jiří Kalina Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1965 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7HICH - Historie chemie (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1989, Mgr., 1702T007 - Biofyzika a chemická fyzika, UP PřF Olomouc
• 1996, Dr., 1702V005 - Biofyzika, UP Olomouc
• 1999, RNDr., 1702T005 - Biofyzika, UP Olomouc
• 1999, Ph.D., 1702V005 - Biofyzika, UP Olomouc
• 2005, Doc., 1702T005 - Biofyzika, UP Olomouc
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecko-výzkumný pracovník, AVČR, 6 let (1989 - 1995)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 30
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Biofyzika 2005 UP Olomouc WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 555 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• HRVOLOVÁ, B., Martínez-Huélamo, M., Colmán-Martínez, M., Hurtado-Barroso, S., Lamuela-Raventós, R. M. a Kalina, J. Development of an Advanced HPLC-MS/

MS Method for the Determination of Carotenoids and Fat-Soluble Vitamins in Human Plasma. International journal of molecular sciences. 2016, č. 10, s. 1-17. ISSN
1422-0067. (16,66%)

• Mucha, M. a Kalina, J. New sampling method for routine monitoring of selected pharmaceuticals in surface water. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN). 2015,
roč. 2015, č. 5, s. 35-45. ISSN 2250-3021. (50%)

• Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2
from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134. (15%)

• Kováč, D., Malenovský, Z., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J., Ač, A., Kaplan, V. a Hanuš, J. Response of green reflectance continuum removal index to the
xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles. Journal od Experimental Botany. 2013, č. 64, s. 1817-1827. ISSN 0022-0957. (12,5%)

• Kalina, J., Hrvolová, B. a Penhaker, M. Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka: fotometrie. 2013.
(33,34%)

Působení v zahraničí
• 1994-09-01 - 1994-11-30, Univerzita Antwerpy (UIA), BE, BO, výzkumný pobyt
Podpis Datum
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Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zdeňka Kalnická Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3UMAK - Umění a kýč (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1978, Mgr., 6101T004 - Filozofie, bez titulu, FF Univerzity Komenského v Bratislavě, estetika - filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1986, PhDr., 8109T005 - Estetika, akademická hodnost získána na UK v Bratislavě, marxisticko-lenins. estetika, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická

fakulta
• 1987, CSc., 6101V004 - Filozofie, vědecká hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická

fakulta
• 1993, Doc., Estetika, akademická hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 2011, Prof., PROF02 - Estetika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní vědecká aspirantura, FF Univerzity Komenského Bratislava, 3 a půl roku (1978 - 1982)
• odborný referent odboru umění, Ministerstvo kultury SR Bratislava, 4 roky (1982 - 1986)
• odborný asistent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 7 let (1986 - 1993)
• docent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 1 a půl roku (1993 - 1995)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
- navazující magisterský obor Základy společenských věd A
- doktorský studijní program Filozofie
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 28
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 10
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C-I - Personální zabezpečení
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Estetika 1993 Univerzita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Estetika 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

9 4 193

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kalnická, Z. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 135 s. ISBN

978-80-7464-297-5.
• Kalnická, Z. Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.. In: M. Konečná (ed.). Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava

Hrocha, CSc. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 53-68. ISBN 978-80-270-0916-9.
• Kalnická, Z. Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office. A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2016, roč. 2, s. 37-52. ISSN

1339-9284.
• Kalnická, Z. The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus: Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus. Estetyka i krytyka.

The Polish Journal of Aesthetics. 2016, roč. 41, s. 51-76. ISSN ISSN 2353-723X.
• Kalnická, Z. Touch and Art in the Context of Visual Anthropology. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015, s. 49-67. ISSN 1805-3742.
Působení v zahraničí
• 2008-04-13 - 2008-04-18, Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SK, AA, přednáškový pobyt
• 2004-01-01 - 2004-05-31, Cortland College, US, AA, výuka v rámci Fulbright programu Scholar-in-Residence
• 1995-01-01 - 1995-06-30, Institute for Human Sciences, AT, AA, stipendijni překladatelský pobyt
• 2009-09-24 - 2009-09-30, Prešovská univerzita v Prešove, SK, AL, přednáškový pobyt v rámci Socrates-Erasmus
• 2014-04-21 - 2014-04-27, University v Nice, Francie, FR, AA, přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2008-11-10 - 2008-11-23, University od Aberdeen, Great Britain, GB, AA, přednášky v rámci pobytu Socrates-Erasmus
Podpis Datum
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Karlický František, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení František Karlický Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Univerzita Palackého v Olomouci pp 8.0
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFY/7VKMF - Vybrané kapitoly moderní fyziky (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., Učitelství VVP (matematika - fyzika), učitelství fyziky a matematiky pro střední školy, OU v Ostravě, Přírodovědecká
• 2009, Ph.D., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, FCHI
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Ostravská univerzita, 6 let (2004 - 2010)
• Palackého univerzita Olomouc, 2 roky (2009 - 2011)
• Palackého univerzita Olomouc, 4 roky (2011 - 2016)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bc. SP Fyzika, odesláno k akreditaci
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 4
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 3
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1006 1014 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Karlický, F., Otyepková, E., Lo, R., Pitoňák, M., Jurečka, P., Pykal, M., Hobza, P. a Otyepka, M. Adsorption of Organic Molecules to van der Waals Materials:

Comparison of Fluorographene and Fluorographite with Graphene and Graphite. J. Chem. Theory Comput. 2017, č. 13, s. 1328-1340. ISSN 1549-9618. (45%)
• Han, H., Riboni, F., Karlický, F., Kment, Š., Goswami, A., Sudhagar, P., Yoo, J., Wang, L., Tomanec, O., Petr, M., Ondřej, H., Terashima, C., Fujishima, A., Schmuki,

P. a Zbořil, R. alpha-Fe2O3/TiO2 3D hierarchical nanostructures for enhanced photoelectrochemical water splitting. Nanoscale. 2017, č. 9, s. 134-142. ISSN
2040-3364. (10%)

• Karlický, F. a Turoň, J. Fluorographane C2FH: stable and wide band gap insulator with huge excitonic effect. Carbon. 2018, č. accepted, ISSN 0008-6223. (70%)
• Tuček, J., Holá, K., Bourlinos, A. B., Blonski, P., Bakandritsos, A., Ugolotti, J., Dubecký, M., Karlický, F., Ranc, V., Čépe, K., Otyepka, M. a Zbořil, R. Room

temperature organic magnets derived from sp(3) functionalized graphene. Nature Communications. 2017, č. 8, s. 14525-1-14525-12. ISSN 2041-1723. (10%)
• Han, H., Kment, Š., Karlický, F., Wang, L., Naldoni, A., Schmuki, P. a Zbořil, R. Sb-doped SnO2 Nanorods Underlayer Effect to the alpha-Fe2O3 Nanorods Sheathed

with TiO2 for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting. Small. 2018, č. accepted, ISSN 1613-6810. (20%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Karlický Václav, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Václav Karlický Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. pp 20 [hodin/týden]
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFY/7OSP2 - Optická spektroskopie 2 (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Mgr., 1702T005 - Biofyzika, Ostravská univerzita v Ostravě
• 2017, Ph.D., 1702V005 - Biofyzika, Univerzita Palackého, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Přírodovědecká fakulta , Univerzita Palackého v Olomouci, 1 rok (2010 - 2011)
• Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Sekce envir. účinků, půl roku (2011 - 2011)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 5
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 12 12 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
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C-I - Personální zabezpečení
• 2017-05-28 - 2017-06-04, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, HU, BO,

Vědecko výzkumná stáž
• 2011-01-24 - 2011-04-23, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, HU, BO,

Vědecko výzkumná stáž
• 2016-11-01 - 2016-11-04, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, HU, BO,

Společný experiment
• 2013-07-22 - 2013-08-03, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, HU, BO,

Vědecko výzkumná stáž
• 2016-11-19 - 2016-12-01, Laboratory of Biophysics, Wageningen University & Research, NL, BO, Společný experiment
• 2016-08-14 - 2016-08-17, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, HU, BO,

Příprava spolupráce
Podpis Datum
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Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tereza Kimplová Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1978 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7PAX2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KPE/7PDI1 - Didaktika psychologie 1 (seminářící)
KPE/7PKRS - Psychologická pomoc v krizi (přednášející, cvičící) KPE/7PDI2 - Didaktika psychologie 2 (seminářící)
KPE/7PAX3 - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící) KPE/7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KPE/7VPRO - Výchova k partnerství a rodičovství (cvičící) KPE/1PSZD - Psychologie zdraví (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2003, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2004, 7701T005 - Psychologie, doplňující ped. studium k získání učitelské způsobilosti pro předmět psychologie na SŠ, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

fakulta
• 2008, Ph.D., 7701V001 - Klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Ostravská univerzita PdF ()
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 36
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 71
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kimplová, T. a Kolaříková, M. Jak žít s těžkým zrakovým postižením?: Souhrn (nejen) psychologické problematiky. Praha: Triton, 2014. 157 s. ISBN

978-80-7387-831-3. (50%)
• Badošek, R. a Kimplová, T. Analysis of Children´s Professional Orientation at Senior Primary Grade. International Journal of Information and Communication

Technologies in Education. 2016, č. 2, s. 33-44. ISSN 1805-3726. (50%)
• Badošek, R. a Kimplová, T. ANALYSIS OF CHILDREN'S PROFESSIONAL ORIENTATION AT SENIOR PRIMARY GRADE. International Journal of Information

and Communication Technologies in Education. 2013, s. 33-44. ISSN 1805-3726. (50%)
• Plevová, I., Badošek, R. a Kimplová, T. Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?. Andragogika. 2016, roč. 20, s. 19-23. ISSN 1211-6378. (33,33%)
• Badošek, R., Kimplová, T. a Mynářová, J. The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic. New Educational

Review. 2012, roč. 27, s. 133-146. ISSN 1732-6729. (33,33%)
• Kimplová, T. a Badošek, R. Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People. In: Information and Communication Technology in Education

Proceedings 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 76-82. ISBN 978-80-7464-850-2. (50%)
Působení v zahraničí
• 2017-09-20 - 2017-09-23, Método MBSR como medio para el estado de flujo, AN
Podpis Datum
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Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavel Kladiwa Tituly prof. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHI/3APMD - Aktuální problémy moderních dějin (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., 7105T048 - Historie (jednooborová), Odborná historie, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2001, Ph.D., 7105V030 - Hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2002, PhDr., 7105T021 - Historie, stud. program: Historie, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2008, Doc., České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2017, Prof., PROF24 - České a československé dějiny, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
B7105 Historické vědy, České a československé dějinyA
P7105 Historické vědy, České a československé dějiny
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 31
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

České a československé dějiny se zaměřením
na hospodářské a sociální dějiny

2008 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

České a československé dějiny 2017 Ostravská univerzita

9 0 135

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kladiwa, P. a Pokludová, A. Hans Kudlich (1823-1917): Cesta života a mýtu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-159-6.
• Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní

klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
• Kladiwa, P. Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich). In:Agrarismus

und Agrareliten in Ostmitteleuropa. 1,. vyd. Berlin - Praha: BWV - Dokořán, 2013. s. 153-171. Bod. ISBN 978-80-7363-502-2.
• Kladiwa, P. National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der

böhmischen Länder. 2015, roč. 55, s. 1-30. ISSN 0523-8587.
• Kladiwa, P. The Czech community and Czech as a "language of daily use" in Vienna 1880-1910. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague

Economic and Social History Papers. 2014, č. 20, s. 26-47. ISSN 1803-7518.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Klemensová Tereza, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tereza Klemensová Tituly Mgr.
Rok narození 1991 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 31.01.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3UMYA - Vývoj myšlení o spisovné češtině (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2013, Bc., 7310R033 - Český jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2015, Mgr., 7310T033 - Český jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 1

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
• 2017-03-01 - 2017-03-31, DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA, DE, AI, studijní výzkumný pobyt
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C-I - Personální zabezpečení
• 2017-09-10 - 2017-12-15, SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+, SK, AI, studijní výzkumný pobyt
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1209

Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lucjan Klimsza Tituly PhDr. ThDr., PhD.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KOV/7EVKI - Etika v kinatropologii (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2002, Mgr., 6141T007 - Evangelická teologie, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
• 2007, ThDr., 6141T007 - Evangelická teologie, Evanjelická teológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
• 2009, PhD., 6141V047 - Teologie, Evanjelická teológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
• 2014, PhDr., 6101T004 - Filozofie, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• duchovní, Slezská církev evangelická a. v., 12 a půl roku (2000 - 2013)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 53
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 0 10

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Klimsza, L. Hermeneutická etika hodnot. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 173 s. ISBN 978-80-7464-404-7.
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C-I - Personální zabezpečení
• Klimsza, L. Introduction to Ethics: Hermeneutic Aspects of Values. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 167 s. ISBN 978-80-7464-311-8.
• Klimsza, L. a Lokaj, A. Cultural Values and Their Importance for Ethical Codes in the Banking Sector. In: A. Lokaj, l. Klimsza. Economy Today. Łódź: Łódź

University Press, 2016. s. 295-309. ISBN 978-83-8088-012-2.
• Klimsza, L. Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera. In: J.Vorel. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. 1. vyd. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2016. s. 261-277. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
• Klimsza, L. a Lokaj, A. The Global Culture and Economical Values: The Corporation Responsibility in the Fragmentary Global Culture.. In: ICABR 2014:

Proceedings from IX International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 2014-10-06 In Talca, Chile. Brno: Mendel Univeristy, 2015. Mendel
Univeristy, 2015. s. 426-436. ISBN 978-80-7509-223-6.

Působení v zahraničí
• 2013-04-08 - 2013-04-12, Universitá degli Studi di Genova, IT, AA, Erasmus teaching
• 2013-02-18 - 2013-02-22, Pädagogische Hochschule Thurgau, CH, AA, Erasmus staff training
• 2017-02-06 - 2017-02-10, Aristotelova univerzita, GR, AA, Přednášky z axiologie
• 2015-03-16 - 2015-03-20, Nesna University, NO, AA, Přednášková činnost
• 2009-05-12 - 2009-05-20, ELCA, US, AA, Přednášky
• 2016-06-05 - 2016-06-11, Erasmus Week, DE, AM, Přednáška
• 2014-04-30 - 2014-05-03, Instituto Politécnico de Guarda, PT, AA, Přednášky
• 2014-04-28 - 2014-04-30, Instituto Politécnico de Portalegre, PT, AA, Přednášky
• 2014-03-17 - 2014-03-21, Pedagogische Hochschule Thurgau, CH, AA, Přednášky
• 2009-04-08 - 2009-04-14, University of Patras, GR, AA, Přednášky
• 2012-09-17 - 2012-09-21, Universita degli Studi di Genova - Facolta di Scienze della Formazione, IT, AA, Přednášky
• 2008-09-22 - 2008-09-27, Patrai University, GR, AA, Přednášková činnost
Podpis Datum
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Klimszová Slavomíra, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Slavomíra Klimszová Tituly Mgr.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
CJP/1AJ2N - Anglický akademický jazyk 2N (cvičící) CJP/1IMOB - Mobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž (garant, cvičící)
CJP/1CONT - Content and language integrated learning (garant, cvičící) CJP/1AJ1N - Anglický akademický jazyk 1N (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2000, Mgr., 7310T009 - Anglický jazyk a literatura, Filozofia; moderní neslovanská filológia, špecializácia: anglický jazyk a literatúra, Univerzita Komenského v

Bratislave, Filozofická fakulta
• 7310V330 - Didaktika cizího jazyka, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, ZŠ Albrechtice, 8 let (2000 - 2008)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 4
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Klimszová, S. CLIL v primárnom vzdelávaní. In:Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita: Masarykova

univerzita, 2014. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 17. ISBN 978-80-210-7568-9. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Klimszová, S. a Klimszová, S. Prehľadová štúdia výskumov CLIL v primárnom vzdelávaní. In:Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd.

Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-235. ISBN 978-80-210-6682-3. (100%)
• Klimszová, S. Anglicko-český/česko-anglický slovník odoborných pojmů z oblasti společenskovědných věd.. 2013. (100%)
• Klimszová, S., Cindlerová, I. a Trnová, M. English Teaching in Primary School. 2016. (50%)
• Klimszová, S., Cindlerová, I. a Trnová, M. The Role of Phonetics in Primary School. 2016. (50%)
Působení v zahraničí
• 2015-03-16 - 2015-11-20, Nesna University, NO, AM, učitelská mobilita Erasmus +
• 2014-05-05 - 2014-05-09, TOBB University, Ankara, TR, AM, učitelská mobilita
• 2013-04-08 - 2013-04-12, Universita degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione, IT, AM, Přednášky
Podpis Datum
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Klubal Libor, Mgr. Bc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Libor Klubal Tituly Mgr. Bc.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.09.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.08.2018
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Základní škola gen. Heliodora Píky a MŠ Štítina pp 0,6
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIK/1VVPI - Vedení výuky pomocí ICT (cvičící) KIK/7PDGG - Digitál. gramotnost a digital.vzdělávání (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1994, Bc., 1801R001 - Informatika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
• 2000, Mgr., 7503T039 - Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, a UŠ a Učitelství výpočetní techniky pro 2. st. ZŠ a UŠ, Ostravská univerzita v Ostravě,

Přírodovědecká fakulta
• 2012, 1801T001 - Informatika, rozšiřující studium informatiky - rozšíření pro jiný druh školy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
• 7507V066 - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, probíhající Ph.D. studium - od 1. 9. 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 1
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 37

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Adaptive Practising Using Mobile Touch Devices. In:Emerging Technologies for Education. Cape Town: Springer

International Publishing, 2017. s. 314-319. LNCS 10676. ISBN 978-3-319-71083-9. (33,34%)
• Klubal, L. a Kostolányová, K. Forms of the materials shared between a teacher and a pupil. In: PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL CONFERENCE

ON MOBILE LEARNING 2016 2016 Algarve. Algarve: IADIS Press, 2016. s. 157-160. ISBN 978-989-8533-49-4. (50%)
• Kostolányová, K. a Klubal, L. Practicing in Mathematics Using a Tablet. In: European Conference on e-Learning: European Conference on e-Learning Conference

Proceedings 2015 Hatfield, UK. ACPI, 2015. s. 714-719. ISBN 978-1-910810-70-5. (50%)
• Kostolányová, K., Klubal, L. a Netolička, J. Using Mobile Technologies for flipped classroom teaching. In: 12th International conference on Efficiency and

Responsibility in Education 2015. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 257-263. ISBN
978-80-213-2560-9. (50%)

• Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Using Tablet and Itunesu as Individualized Instruction Tools. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF
THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 139-142. ISBN
978-989-8533-61-6. (33,34%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Kočárek Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7BECR - Bezobratlí ČR (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., 1501T015 - Systematická biologie a ekologie, Systematická biologie a ekologie, zaměření zoologie, UP Olomouc
• 2002, Ph.D., 1603V002 - Ekologie, Ekologie a ochrana prostředí, UP Olomouc
• 2002, RNDr., 1501T015 - Systematická biologie a ekologie, Systematická biologie a ekologie, UP Olomouc
• 2015, Doc., ekologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• CHKO Poodří, 1 a půl roku (2001 - 2003)
• AOPK Ostrava, 1 rok (2003 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 62
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

ekologie 2015 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 507 488 654

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• KUŘAVOVÁ, K., Hajduková, L. a Kočárek, P. Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera). ARTHROPOD

STRUCT DEV. 2014, roč. 43, s. 187-192. ISSN 1467-8039.
• MUSIOLEK, D. a Kočárek, P. Effect of substrate on the risk of being washed away by floods for the Groundhoppers Tetrix subulata and Tetrix tenuicornis

(Orthoptera: Tetrigidae). River Research and Applications. 2017, roč. 33, s. 1071-1078. ISSN 1535-1467. (30%)
• KUŘAVOVÁ, K., Wahab, R. A. a Kočárek, P. External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera,

Tetrigidae). Zoologischer Anzeiger. 2017, roč. 266, s. 120-128. ISSN 0044-5231. (45%)
• KUŘAVOVÁ, K., Šipoš, J., Wahab, R. A., Kahar, R. S. a Kočárek, P. Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary

conservatism in a basal group of Caelifera. ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. 2017, roč. 179, č. 2, s. 291-302. ISSN 0024-4082. (30%)
• Kočárek, P. Kočárek, P. (2018). Alienopterella stigmatica gen. et sp. nov.: the second known species and specimen of Alienoptera extends knowledge about this

Cretaceous order (Insecta: Polyneoptera). Journal of Systematic Palaeontology. 2018, (100%)
Působení v zahraničí
• 2014-01-03 - 2014-01-23, Universiti Brunei Darussalam, BN, EG, Odborná stáž na Brunejské univerzitě, terénní výzkum.
• 2013-01-31 - 2013-02-19, Universiti Brunei Darussalam, BN, EG, Odborná stáž na Brunejské univerzitě, terénní výzkum.
• 2015-01-22 - 2015-02-23, Universiti Brunei Darussalam, BN, EG, Odborná stáž na Brunejské univerzitě, terénní výzkum
Podpis Datum
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Koch Milan, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Milan Koch Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 31.10.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ pp
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7DBI1 - Didaktika biologie 1 (přednášející) KBE/7DBI2 - Didaktika biologie 2 (cvičící, seminářící)
KBE/7SBI2 - Středoškolská biologie 2 (garant, přednášející) KBE/7SBI1 - Středoškolská biologie 1 (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7504T075 - Učitelství chemie pro střední školy, Ostravská univerzita, Přírodovědecká
• 2015, Ph.D., 1501V001 - Biologie, Ostravská univerzita, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• KOCH, M., Ďuriš, Z., Huang, J. a Chan, T. First report of the swimming crab Ovalipes iridescens (Miers, 1886) (Brachyura, Portunidae) from Taiwan.

CRUSTACEANA. 2014, roč. 87, s. 1640-1647. ISSN 0011-216X.
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C-I - Personální zabezpečení
• KOCH, M., Ďuriš, Z. a Nguyen, T. S. Monomia calla, a new species of swimming crab (Decapoda, Portunidae) from Madagascar and the Philippines. ZOOTAXA.

2015, roč. 3981, č. 2015, s. 405-412. ISSN 1175-5326.
• Koch, M. a Ďuriš, Z. Monomia lucida sp. nov., a new swimming crab (Crustacea: Decapoda: Portunidae) from the South China Sea. Zootaxa. 2018, č. 4387, s. 567-579.

(0%)
• KOCH, M., Chong, V., Sasekumar, A. a Ďuriš, Z. New records and range-extension of swimming crab Xiphonectes pseudohastatoides (Yang & Tang, 2006)

(Brachyura, Portunidae). CRUSTACEANA. 2015, roč. 88, č. 2015, s. 641-649. ISSN 0011-216X.
• Koch, M., Kamanli, S., Crimmen, O., Lin, C., Clark, P. a Ďuriš, Z. The identity of Monomia argentata (Crustacea: Brachyura: Portunidae) resolved by X-ray,

computed tomography scanning and molecular comparisons. Invertebrate Systematics. 2017, roč. 331, s. 797-811. ISSN 1445-5226. (30%)
Působení v zahraničí
• 2017-03-11 - 2017-03-30, Besse Workshop, FR, EG, Studium diverzity a ekologie korýšů
Podpis Datum
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Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Stanislav Kolář Tituly doc. PhDr., Dr.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3VKAL - Vybrané kapitoly z americké literatury (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1976, Mgr., 7503T079 - Učitelství pro základní školy - anglický jazyk, bez titulu, Učitelství pro školy I. cyklu - český jazyk - anglický jazyk, Pedagogická fakulta v

Ostravě
• 1983, PhDr., 7504T213 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - anglický jazyk a český jazyk, Univerzita Palackého

v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1996, Dr., 7310V003 - Anglická a americká literatura, "Titul před účinností zákona č. 111/1998 Sb.", Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2005, Doc., HO15 - Dějiny anglické a americké literatury, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, ZDŠ Třinec, 1 rok (1976 - 1977)
• učitel, ZDŠ Frýdek - Místek, 1 rok (1977 - 1978)
• učitel, 8. ZDŠ Frýdek - Místek, 3 roky (1978 - 1981)
• učitel, SOU stavební Havířov, 1 rok (1981 - 1982)
• učitel, SOU hornické Frýdek - Místek, 2 roky (1982 - 1984)
• středoškolský profesor, SEŠ Frýdek - Místek, 3 a půl roku (1984 - 1988)
• dramaturg, Československá televize Ostrava, 2 roky (1988 - 1990)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Anglická a americká literaturaA
Angličtina pro překladatelskou praxiA
Doktorský program Anglická a americká literatura FF OUA
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
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C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na OU: 75
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 23
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny anglické a americké literatury 2005 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 2 54

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kolář, S. The Spiritual Transformation of Jewish Women in the Fiction of Four Jewish American Women Writers. In:Growing Up a Woman. The Private/Public

Divide in the Narratives of Female Development. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 120-140. ISBN 978-1-4438-8111-1.
• Kolář, S. Spirituality in the Work of Gary Snyder. 2012.
• Kolář, S. "Inexplicable as an Earthquake:": The Disruptive Impact of the Holocaust on the Family in Schaeffer's Anya and Spiegelman's Maus. Ostrava Journal of

English Philology. 2012, roč. 4, s. 83-93. ISSN 1803-8174.
• Kolář, S. Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus. Brno Studies in English. 2013, roč. 39, s. 227-241. ISSN 0524-6881.
• Kolář, S. Lost in Exile: Isaac Bashevis Singer's Short Fiction Set in America. In: A View from Elsewhere: A View from Elsewhere: Proceedings of the International

Conference, June 20-22, 2014, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2014-06-20 Olomouc. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. Palacký University
Olomouc, 2014. s. 85-101. ISBN 978-80-244-4396-6.

• Kolář, S. "One Must Not Be a Greenhorn?": The Process of Assimilation in Abraham Cahan?s Fiction. In: Assimilation ? A Good or Bad Word?: Assimilation ? A Good
or Bad Word?: proceedings of the 20th International Colloquium of American Studies: June 18-19, 2015, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2015-06-18
Olomouc. Olomouc: Palacký University, 2016. s. 144-157. ISBN 978-80-244-4937-1.

• Kolář, S. Representation of the Orthodox Jewish Community in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel. In: Silesian Studies in English 2012.
Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies. Opava: Silesian University in Opava, 2013. Silesian University in Opava, 2013. s.
191-210. ISBN 978-80-7248-887-2.

• Kolář, S. Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity. In: SILSE 2015 - 4rd International Conference of English and American Studies: Silesian Studies in
English 2015. Proceedings of the 4rd International Conference of English and American Studies 2015 Opava. Opava: Silesian University in Opava, 2016. s. 140-150.
ISBN 978-80-7510-204-1.

Působení v zahraničí
• 2015-10-26 - 2015-10-30, John Fitzgerald Institute for North American Studies, Berlin, DE, AJ, Výzkum
• 2004-09-20 - 2004-09-24, Univerzita v Salernu, IT, AI, navázání spolupráce v rámci Socrates/Erasmus
• 2005-03-05 - 2005-03-16, Leeds Metropolitan University, GB, AI, přednášková činnost v rámci programu Socrates/Erasmus
• Northwestern University, Evanston, USA. Summer Institute on the Holocaust and Jewish Civilization, 16. 6.-4.7.2017, US, AJ, Aktivní účast na Letním institutu

holocaustu a židovské civilizace
• 2012-11-26 - 2012-12-02, University of Ghent, BE, AI, Výzkumný pobyt v rámci projektu SGS4/FF/2012,Ostravská univerzita "Intergenerational and

Transgenerational Transmission of Trauma in Contemporary Jewish American Fiction"
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C-I - Personální zabezpečení
• 2011-08-15 - 2011-09-23, Brandeis University, US, AI, výzkum v rámci stipendia Hassah-Brandeis Institute
• 2008-10-30 - 2008-11-02, Salzburg Global Seminar, AT, AI, Transnationalism and Immigration Shock in American Society and Literature
• 2008-11-25 - 2008-11-25, Tartu Ülikool / University of Tartu, EE, AI, Přednáška "The Beats and Their Contribution to American Counterculture"
• 2004-03-01 - 2004-03-14, Leeds Metropolitan University, GB, AI, přednášková činnost v rámci Socrates/Erasmus a jednání o další spolupráci mezi OU a Leeds

Metropolitan University
• 2007-03-21 - 2007-03-21, The Literature of Urban America, HU, AI
• 2012-11-20 - 2012-11-21, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, SK, AI, Přednáška ?On Contemporary Jewish American Literature?, školitel u

obhajob 2 disertačních prací
• 2010-02-17 - 2010-02-17, American University, Washington, DC, US, AI, Panelová diskuse v projektu "Voices of Terezín"
• 2006-10-31 - 2006-10-31, Leeds Metropolitan University, GB, AI, přednáška The New Left and the Beat Generation
• 2015-04-27 - 2015-05-01, Universidad de Jaén, ES, AJ, přednášková činnost, výuka
• 2007-04-17 - 2007-04-17, Universitá degli studi di Salerno, IT, AI, The Lower East Side, New York, in Jewish American Literature
• University of Ghent, Belgie. Výzkum americké imigrantské literatury, 13.11.-19.11.2016, BE, AJ, Výzkumná činnost
• Universidad de Vigo, Španělsko výměnný pobyt, výzkum, 15.4.-2.5.2015, ES, AI, Výzkum
• 2010-02-10 - 2010-02-20, American University, Washington, DC, US, AI, Přednáška "The Representation of Shtetl in Jewish Literature?
• 2007-04-18 - 2007-04-18, Universitá degli studi di Salerno, IT, AI, The Tradition of Antiheroism in Jewish American Literature
• 2017-03-07 - 2017-03-09, The Holocaust Viewed by the Second and the Third Generation in American Literature (lecture), seminars on Tan and Kingston, AJ,

Erasmus staff mobility for teaching - Univerzita Rzeszow
• 2015-11-02 - 2015-11-05, Eccles Centre for American Studies, London, GB, AJ, Výzkum
• 2009-11-09 - 2009-11-15, Universidad de Jaén, Jaén, AL, AI, American Response to the Holocaust in Fiction
• 2004-04-02 - 2004-04-02, Uniwersytet Opolski, Opole, PL, AI, přednáška
• 2006-01-16 - 2006-01-19, Leeds Metropolitan University, GB, AI, přípravná a monitorovací návštěva v rámci programu Erasmus
• Universitá Degli Studi di Salerno, přednáškový pobyt, 19.10.-27.10.2013, IT, AI, přednáška "Haunted by the Postmemory: Fiction of American Post-Holocaust

Writers", výuka, konzultace
• 2009-11-09 - 2009-11-15, Universidad de Jaén, Jaén, ES, AI, The Representation of Shtetl in Jewish Literature
• 2008-11-24 - 2008-11-24, Tartu Ülikool / University of Tartu, EE, AI, Přednáška "The Tradition of Antiheroism in Jewish American Literature"
• 2003-06-20 - 2003-07-06, Northwestern University, Holocaust Educational Foundation, US, AI, účast na 8. ročníku Summer Institute on the Holocaust and Jewish

Civilization v Evanstonu, Illinois
Podpis Datum
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Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Urszula Kolberová Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3DID2 - Didaktika polského jazyka 2 (garant, přednášející, seminářící) KPF/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (garant, cvičící)
KPF/3VPOU - Vývoj polského jazyka (seminářící) KPF/3DID1 - Didaktika polského jazyka 1 (garant, přednášející, seminářící)
KPF/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (garant, cvičící) KPF/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2005, Bc., 7310R127 - Polský jazyk a literatura, Polská filologie, titul získán na Jagellonské univerzitě v Polsku, Filologická fakulta Jagellonské univerzity
• 2007, Mgr., 7310T123 - Polská filologie, Fakulta polonistiky Jagellonské univerzity
• 2009, PhDr., 7310T126 - Polský jazyk, rigorozní zkouška v oboru Polský jazyk, Filozofická fakulta Ostravské univezity v Ostravě
• 2011, Ph.D., 7310V126 - Polský jazyk, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 60
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 5
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Raclavská, J. a Kolberová, U. Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka. In: I. Masojć, H. Sokołowska. Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos

Edukologijos Universitetas, 2016. s. 208-215. III. ISBN 978-609-471-058-2.
• Kolberová, U. O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza. Studia Slavica.

2017, roč. 21, č. 21, s. 217-234. ISSN 1803-5663. (100%)
• Kolberová, U. Polskojęzyczne media na Zaolziu. Zeszyty Prasoznawcze. 2013, roč. 56, č. 216, s. 509-526. ISSN 0555-0025.
• Kolberová, U. Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu. Konspekt. 2013, roč. 15, č. 47, s. 32-36. ISSN 1509-6726.
• Kolberová, U. a Taboł, S. Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego: -. Studia Filologiczne. 2016, s. 191-202. ISSN 1898-4657.
• Bogoczová, I. a Kolberová, U. Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej. In: VI

Światowy Kongres Polonictów. Katowice: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Působení v zahraničí
• 2012-10-22 - 2012-10-26, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa, PL, AI, přednáškový pobyt v rámci programu

Erazmus
• 2013-05-13 - 2013-05-17, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, PL, AI, výukový pobyt v rámci programu Erazmus
Podpis Datum
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Konečná Petra, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petra Konečná Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7DMA1 - Didaktika matematiky 1 (garant, přednášející, seminářící) KMA/7VPDM - Vybrané problémy z didaktiky matematiky (garant, seminářící)
KMA/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící) KMA/7SATA - Seminář z algebry a teoret. aritmetiky (cvičící, seminářící)
KMA/7ATEA - Algebra a teoretická aritmetika (cvičící) KMA/7DMA2 - Didaktika matematiky 2 (garant, přednášející)
KMA/7ODSE - Odborný seminář pro učitele (garant, seminářící) KMA/7MEMA - Metody řešení matematických úloh (garant, cvičící)
KMA/7SOPP - Souvislá profesní praxe (garant) KMA/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., Učitelství VVP pro SŠ (matematika - fyzika), OU v Ostravě, PřF
• 2003, Ph.D., Aplikovaná algebra, OU v Ostravě, PřF
• 2003, RNDr., Učitelství VVP - Aplikovaná matematika, OU v Ostravě, PřF
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorand, OU v Ostravě, 2 roky (1999 - 2001)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 31
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 8
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Konečná, P. a Vavroš, M. Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel. In: J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, P. Najvar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech

školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 217-232. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 44. ISBN 978-80-210-8768-2. (80%)
• Konečná, P. Morderstwo Pani Okrąg - czyli teatr matematyczny. In:Matematyka w przyrodzie i sztuce. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej

Szkoly Zawodowej, 2016. s. 23-43. 4. ISBN 978-83-63196-93-6. (100%)
• Konečná, P. Unconventional methods in teaching mathematics. In:MATHEMATICA V , Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 35-42. MATHEMATICA

V. ISBN 978-80-561-0296-1. (100%)
• Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (3) - vznik asymetrické šifry. Učitel matematiky. 2015, roč. 23, č. 3, s. 129-140. ISSN 1210-9037. (100%)
• Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS

(COMPLEX ANALYSIS). In: 17th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 17th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2018 2018-02-06 Bratislava.
Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2018. s. 590-596. ISBN 978-80-227-4765-3. (70%)

Působení v zahraničí
• 2004-08-09 - 2004-09-14, University of Crete, Department of Mathematics, GR, BA, Sokrates/Erasmus - mobility učitelů
• 2005-05-04 - 2005-06-08, University of Crete, GR, BA, výuková činnost - sokrates/erasmus
• 2004-01-11 - 2004-02-04, University of Augsburg, DE, BA, přednášková činnost
• 2006-06-23 - 2006-07-21, University of Patras, GR, BA
• 2007-05-07 - 2007-05-18, University of Sileasia, Katowice, PL, BA, účast na seminářích, přednášková činnost, besedy se studenty
Podpis Datum
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Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Libor Koníček Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1969 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 36 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP/DPČ rozsah do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFY/7DFY2 - Didaktika fyziky 2 (přednášející, seminářící) KFY/7DFY1 - Didaktika fyziky 1 (přednášející, seminářící)
KFY/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KFY/7SPO1 - Školní pokusy 1 (garant, cvičící)
KFY/7EMPF - Elektronika a měřící přístroje ve fyzice (garant, přednášející,
cvičící, seminářící)

KFY/7TTAV - Tvorba testů a jejich vyhodnocování (garant, přednášející, cvičící)

KFY/7TELM - Teorie elektromagnetického pole (garant, přednášející,
seminářící)

KFY/7EMGE - Elektřina a magnetismus v experimentech (garant)

KFY/7SPO2 - Školní pokusy 2 (garant, cvičící) KFY/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KFY/7SOPP - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1995, Mgr., 7504T155 - Učitelství vvp pro SŠ v kombinaci, Učitelství VVP pro SŠ (matematika - fyzika), Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2006, PhD., 7501V018 - Teorie vyučování technických předmětů, Teorie vyučování fyziky - vš v cizině, UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied
• 2009, RNDr., 7504T055 - Učitelství fyziky pro střední školy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2014, Doc., Teorie vzdělávání ve fyzice, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Gymnázium Brušperk, 2 a půl roku (1994 - 1997)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
1701R003 Fyzika (dvouoborové), Prezenční,Bakalářské, garant od 2015A
7504T054 Učitelství fyziky pro střední školy (jednooborové i dvouoborové), Prezenční, Navazující, garant od 2015A
7504T332 Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové, Prezenční, Navazující garant od 2015 A
7504T333 Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové), Prezenční, Navazující garant od 2015
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C-I - Personální zabezpečení
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 33
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Teorie vzdělávání ve fyzice 2014 Univerzita Hradec Králové WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 24

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Koníček, L. Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat. první. vyd. 97 s. (100%)
• Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Švecová, L. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou

informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 188 s. ISBN 978-80-7464-077-3.
• Hrabovská, K., Koníček, L., Švecová, L. a Barčová, K. Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers. In: GIREP-

MPTL 2014: TEACHING/LEARNING PHYSICS: INTEGRATING RESEARCH INTO PRACTICE: Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice
Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference 2014-07-07 University of Palermo, Italy. Palermo (Italy): Dipartimento di Fisica e Chimica,
Universit? degli Studi di Palermo, Palermo (Italy), 2015. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Palermo (Italy), 2015. s. 613-620. ISBN
978-88-907460-7-9. (25%)

• Ličmanová, L. a Koníček, L. Optics - The spatial and spectral properties of light sources (inquiry-based learning with ICT). In: ICPE-EPEC 2013 The International
Conference on Physics Education Active learning - in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague,
2014, 2014. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 1225-1230. ISBN 978-80-7378-266-5.

• Švecová, L., Mechlová, E., Sztwioroková, L. a Koníček, L. Tablets in Classroom. In: ICETA 2015 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning
Technologies and Applications: ICETA 2015 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. PROCEEDINGS 2015-11-26
Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. IEEE Press, 2015. s. 363-368. ISBN 978-1-4673-8534-3. (25%)

• Ličmanová, L., Koníček, L. a Švecová, L. The Pupils´ Competition in Physics. In: The International Conference on PhysicsICPE-EPEC 2013 Education Active learning
- in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. Charles University in Prague,
MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 892-897. ISBN 978-80-7378-266-5.

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Kopecký Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3VKBL - Vybrané kapitoly z britské literatury (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 7310T008 - Anglický jazyk, stud. program: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a gymnázia, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická

fakulta
• 2006, Ph.D., 7310V003 - Anglická a americká literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2015, Doc., HO15 - Dějiny anglické a americké literatury, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 90
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny anglické a americké literatury 2015 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 3 2 60

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kopecký, P. The California Crucible: LIterary Harbingers of Deep Ecology. 2. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. 196 s. ISBN 978-3659332500.
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C-I - Personální zabezpečení
• Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck's (Deep) Ecological Explorations. In:Fluid Frontiers: New Currents in Marine Environmental

History. Cambridge: The White Horse Press, 2015. s. 52-62. ISBN 978-1-874267-86-7. (100%)
• Kopecký, P. Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck. In: H. Bergthaller, P. Mortensen. Framing the Environmental

Humanities. Leiden, Boston: Brill / Rodopi, 2018. s. 139-154. ISBN 978-90-04-35884-3. (100%)
• Kopecký, P. The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia. In:The Wild That Attracts Us: New Critical Essays on Robinson Jeffers.

Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015. s. 223-254. ISBN 978-0-8263-5577-5. (0%)
• Kopecký, P. The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing. Moravian Journal of Literature and Film. 2013, č. 4, s. 63-79. ISSN 1803-7720.
Působení v zahraničí
• 2013-04-08 - 2013-04-12, University of Jaén, ES, AI, výukový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2011-06-13 - 2011-07-16, University of British Columbia, CA, AI, výzkumný pobyt (grant kanadské vlády)
• 2006-01-29 - 2006-02-10, Bloomsburg University, US, AI, přednáškový pobyt
• 2012-05-09 - 2012-05-28, San José State University, US, AI, výzkumný pobyt v rámci grantu GA ČR
• 2008-11-12 - 2008-11-12, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře, SK, AI, Mary Austin's Crossing Boundaries
Podpis Datum
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Kopeček Vincenc, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Vincenc Kopeček Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7ASIS - Sociální geografie Asie a Oceánie - sem. (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 1301RTV - geografie, PřF OU
• 2005, RNDr., 1301RTV - geografie, PřF OU
• 2011, Ph.D., 1301V009 - Politická a kulturní geografie, PřF OU v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 91
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 8 8 35

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kopeček, V. Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87504-18-5.
• Kopeček, V. Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace. Mezinárodní vztahy. 2017, č. 52, s. 47-69. ISSN 0323-1844. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č.

6, s. 329-341. ISSN 1075-8216. (30%)
• Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459.

ISSN 0966-8136. (50%)
• Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN

1732-4254. (50%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Kateřina Kostolányová Tituly doc. Ing., Ph.D.
Rok narození 1969 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIK/1VVPI - Vedení výuky pomocí ICT (garant, cvičící) KIK/7PDGG - Digitál. gramotnost a digital.vzdělávání (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1992, Ing., 3902T017 - Automatizované systémy řízení v hutnictví, ASŘ v hutnictví, Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
• 2005, Ph.D., 3902V037 - Automatické řízení a informatika, Řízení průmysl. systémů, Využití inf. technologií ve výuce s technic. a techologic. zam., Vysoká škola

báňská Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
• 2013, Doc., Systémové inženýrství a informatika, Modelování adaptivní personalizované e-learningové výuky, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a

managementu
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (Bc)A
Učitelství ICT pro 2. st. ZŠ (NMgr)A
ICT ve vzdělávání (Ph.D.)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 81
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Systémové inženýrství a informatika 2013 Univerzita Hradec Králové WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 19 22 142
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kostolányová, K. Personalised education theory. In:E-learning & Lifelong Learning. 1. vyd. Cieszyn, Poland: University of Silesia in Katowice, 2013. s. 133-145.

ISBN 978-83-60071-66-3.
• Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Application of sensory modalities in a language learning diagnostics. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and

Science. 2014, roč. 7, s. 44-52. ISSN 1803-1617. (50%)
• Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Individualisation and personalisation of education - modern trend of eLearning. International Journal of Continuing Engineering

Education and Life-Long Learning. 2016, roč. 2016, č. 26, s. 90-104. ISSN 1560-4624. (80%)
• Bradáč, V. a Kostolányová, K. Intelligent Tutoring Systems. Journal of Intelligent Systems. 2016, ISSN 0334-1860. (50%)
• Kostolányová, K. Adaptation of Personalized Education in E-learning Environment. In: Emerging Technologies for Education 2017 Switzerland. Switzerland:

Springer International Publishing, 2017. s. 433-442. ISBN 978-3-319-52835-9. (100%)
• Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Adaptive E-Learning Textbook Evaluation Methods. In: 9th International Conference, ICBL 2016: Blended Learning Aligning

Theory with Practices 2016 Beijing, China. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016. s. 105-117. ISBN 978-3-319-41164-4. (80%)
• Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Comparsion of Various Forms of Online Instruction Support. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in

Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-88. ISBN 978-80-7464-850-2. (33,34%)
• Kostolányová, K. a Bradáč, V. Enhancing an Adaptive E-learning System with Didactic Test Assessment Using an Expert System. In: International Conference of

Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodos, Greece. American Institute of Physics, 2017. ISBN
978-0-7354-1538-6. (50%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Koudela Tomáš, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Koudela Tituly Mgr.
Rok narození 1967 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PJTI - Tvorba a interpretace výtvar. artefaktu (cvičící) KDU/3VKDV - Vybrané kapit. z dějin výtvarné kultury (přednášející)
KVV/7PTIA - Tvorba a interpretace výtvar. artefaktu (cvičící) KDU/3STUI - Současné teorie umění a interpretace (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2012, Bc., 8109R016 - Dějiny umění se zam.na památkovou péči a techn.památky, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2014, Mgr., 7105T035 - Kulturní dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 7105V035 - Kulturní dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 2

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Koudela, T. Ostravský kulturní mecenát ? znovurození identity, na příkladu sbírky výtvarného umění Vítkovice, a.s.. In: A. Kozlová, M. Šimíková. Kreativní město :

Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 215-232. ISBN 978-80-7464-839-7.
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C-I - Personální zabezpečení
• KOUDELA, T. Vítkovické učňovské školství 1883-1938. In: Čapka, F., Slabotínský, R., Stöhrová, P.. Hospodářské dějiny Moravy a Slezska : vybrané kapitoly z 20.

století. první. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 164-171. Acta Musei technici Brunensis ; sv. 11. ISBN 978-80-87896-34-1.
• Forman, P. a Koudela, T. [Kurátor výstavy]. Situace: Ostrava 2017. Ostrava. Důl Michal. 20.7. - 20.8.2017. 2017.
• Czech Visual Art in the International Context. 2016.
• Cieslar, M., Forman, P., ČAPANDOVÁ, T. a Koudela, T. Užitečná symbióza 2 / Useful Symbiosis 2: Výtvarná výchova v interakcích [Konference]. Ostravská

univerzita (KVV PdF), Ostrava, Česká republika. 2017. (25%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kovalová Karla, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Karla Kovalová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 30 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3VKBL - Vybrané kapitoly z britské literatury (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 7310RTV - filologie, FF UP Olomouc
• 2004, Ph.D., 7310RTV - filologie, Drew University
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• ZŠ Zeyerová 28, Olomouc, půl roku (1994 - 1995)
• FF UP, půl roku (1998 - 1998)
• Drew university, 1 rok (2003 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 36
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 4 1 23

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kovalová, K. Black Feminist Literary Criticism: Past and Present. Frankfurt: Peter Lang, 2016. 179 s. ISBN 978-3-631-66758-3.
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C-I - Personální zabezpečení
• Kovalová, K. Černošská feministická literární kritika: výbor z teoretických statí afroamerických kritiček. první. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. Studijní

texty, 60. 346 s. ISBN 978-80-7419-172-5.
• Kovalová, K. Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile. In:Critical Insights: Alice

Walker. Ipswich: Salem Press, 2013. s. 187-204. Critical Insights. ISBN 978-1-4298-3730-9.
• Kovalová, K. Reading Black, Reading Czech: Unraveling the Figure of the Czech Tragic Mulatta. Review of Arts and Humanities. 2015, č. 4, s. 1-6. ISSN 2334-2935.
• Kovalová, K. Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics. In: From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on

Anglophone Studies 2014-09-04 Zlin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 179-190. ISBN 978-80-7454-538-2.
Působení v zahraničí
• 2005-09-04 - 2005-09-24, Jonkoping University, Kristianstad University, SE, AI, přednáškový pobyt
• 2007-04-30 - 2007-05-12, Kristianstad University a Jonkoping University, SE, AI, přednášková činnost
• Jonkoping University; přednášková činnost, 6.10.-10.10. 2014, SE, AJ, přednáškový pobyt
• 2008-04-12 - 2008-04-19, Suleyman Demirel University, Isparta, TR, AI, prednaskovy pobyt
• Miami University: výzkumný pobyt, 10.3.-12.6.2015, US, AJ, výzkumná čínnost
• 2005-11-13 - 2005-11-25, University of Pécs, HU, AI, přednáškový pobyt
• Newman University; stáž 28.1.-1.2.2014, GB, AI, stáž
• Hull, The Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, stáž 18.9.-21.9. 2013, GB, AI, stáž
• 2006-03-31 - 2006-04-07, Oxford University, GB, AI, mezinárodní konference
• 2006-04-30 - 2006-05-12, Jonkoping University, Kristianstad University, SE, AI, přednáškový pobyt
• Birmingham State University, studijní činnost - Black education for liberation 1.11-5.11.2017, GB, AJ, studijní činnost
• 2014-09-13 - 2014-09-14, University of Bristol, GB, AI, výzkum ke GAČR, účast na konferenci FWSA: Rethinking Sisterhood: The Affective Politics of Women's

Relationships
Podpis Datum
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Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Renata Kovářová Tituly PaedDr., Ph.D.
Rok narození 1963 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.10.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 30.06.2019
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
SPG/1VNAD - Vzdělávaní nadaných (garant, seminářící) SPG/1SPPP - Speciálně pedagogické poradenství (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1986, učitelství pro 1. st. ZŠ, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1991, PaedDr., učitelství pro 1. st. ZŠ, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1997, speciální pedagogika-rozšiř.ped. způsobilost, Ostravská univerzita, PdF
• 2010, Ph.D., 7506V002 - Speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, PdF
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, NVO, 2 a půl roku (1986 - 1989)
• MD, Mateřská dovolená, 3 roky (1989 - 1992)
• učitelka, NVO, 3 roky (1992 - 1995)
• učitelka, ZŠ Dětská (1996)
• vysokoškolská učitelka, Ostravská univerzita, PdF, 1 a půl roku (2001 - 2003)
• vysokoškolská učitelka, Ostravská univerzita, PdF, půl roku (2003 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 253
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 10

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování

rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN
978-80-7464-475-7. (10%)

• Kovářová, R., Hampl, I. a Mravcová, H. Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. Ostrava: Ostravská
univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7464-477-1. (35%)

• Kovářová, R. Nadaný žák v kontextu doby. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 134 s. ISBN 978-80-7464-394-1. (100%)
• Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9. (25%)
• Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,

Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5. (35%)
Působení v zahraničí
• 2012-05-14 - 2012-05-19, Ankara University, TR, AM, učitelská mobilita
• 2015-05-24 - 2015-05-29, Universidad de Castilla-La Mancha, ES, AM
• 2010-05-03 - 2010-05-07, The education in the Czech Republic focused on the field of Special Education, TR, AM, učitelská mobilita
• 2017-09-24 - 2017-09-27, Comenius University, SK, AM
• 2010-11-21 - 2010-11-25, Prešovská univerzita v Prešově, SK, AM, učitelská mobilita
• 2012-12-09 - 2012-12-15, University of Tartu, EE, AM, učitelská mobilita
• 2014-04-14 - 2014-04-18, Kaposvár University, HU, AM
• 2016-11-27 - 2016-12-01, Kristianstad University, SE, AM
• 2014-06-08 - 2014-06-13, Karadeniz Technical University, TR, AM
Podpis Datum
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Kozel David, PhDr., Ph.D.
C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení David Kozel Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7ESKO - Hudební estetika a komparatistika (přednášející, cvičící) KHV/7AHUP - Aktuální problémy hudební pedagogiky (garant, přednášející, cvičící)
KHV/7ROSS - Rozbor sborových skladeb (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2008, Mgr., 7504T072 - Učitelství hudební výchovy pro střední školy, + Učitelství základů společenských věd pro SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická

fakulta
• 2011, Ph.D., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2014, PhDr., 8102T001 - Hudební teorie, Hudební teorie a pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel hry na klasickou kytaru, ZUŠ Ostrava-Poruba, 10 a půl roku (2001 - 2012)
• učitel odborných předmětů, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, 4 roky (2009 - 2013)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 18
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 25

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Kozel, D. Hudebněteoretické a hudebněestetické aspekty přípravy učitelů a učitelek hudební výchovy. In:Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2.

stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 54-61. ISBN 978-80-7464-450-4. (100%)
• Kozel, D. Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten. Hudba - Integrácie - Interpretácie. 2016, roč. 19, s. 59-80. ISSN 1338-4872. (100%)
• Kozel, D. Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 2016, roč. 47, s. 3-15.

ISSN 0351-5796. (100%)
• Kozel, D. Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, s. 157-167. ISSN 1212-0391.

(100%)
• Kozel, D. Znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století. Hudební výchova. 2014, roč. 22, s. 23-24. ISSN 1210-3683. (100%)
Působení v zahraničí
• 2016-03-30 - 2016-04-01, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, SK, AL, Přednáškový pobyt Erasmus+
• 2014-10-13 - 2014-10-16, Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby, SK, AL, Přednáškový pobyt: Antický hudební mýtus, Sémantický

diferenciál a výzkum hudební recepce
• 2015-04-21 - 2015-04-24, The Ignacy Jan Paderewski Academy Of Music In Poznań, Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Eurhythmics, PL, AL,

Staff mobility for training
• 2015-03-24 - 2015-03-26, Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, SK, AL, Teaching mobility
Podpis Datum
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Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Oldřich Kramoliš Tituly PhDr., CSc.
Rok narození 1957 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3APEK - Aplikovaná ekonomie (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1982, Mgr., Marxisticko-leninská filozofie - politická ekonomie - neučitelské studium, Univerzita J. E. Purkyně v Brně
• 1986, PhDr., Filozofické vědy, Univerzita J. E. Purkyně v Brně
• 1999, CSc., Filozofické vědy, Akademie věd ČR
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• redaktor, Tesla Rožnov pod Radhoštěm, půl roku (1982 - 1983)
• redaktor, ved. odd. propagace, Valašské muzeum Rožnov pod Radhoštěm, 7 let (1983 - 1990)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 65
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 8

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M.,

Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3.
238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.

• Kramoliš, O. Antisthenova "naturální ekonomie". Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.: Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.. Filozofia , Filozofický
ústav SAV. 2017, roč. 72, s. 537-547. ISSN 0046-385X. (100%)

• Kramoliš, O. Aristippos a Mises, hédonistické aspekty praxeologie. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: Filozofická fakulta.
2013.

• Kramoliš, O. Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy ?naturalistické? askeze: . Otroctví jako absence autarkie, eleuterie a ataraxie a důsledek iracionálního
chování.. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod radhoštěm. 2017.

• Kramoliš, O. Ekonomická východiska sokratovského ?nevědění?, jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).. In: Filozofický workshop.
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2017.

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc.
C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Dana Kričfaluši Tituly doc. PaedDr., CSc.
Rok narození 1958 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7DCH2 - Didaktika chemie 2 (garant, přednášející) KCH/7EVCH - Experiment v chemii (garant, přednášející)
KCH/7DCH1 - Didaktika chemie 1 (garant, přednášející) KCH/7INVC - Internet ve výuce chemie (garant, seminářící)
KCH/7PDC2 - Vybrané problémy z didaktiky chemie 2 (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1983, PaedDr., 7504T137 - Učitelství vvp (dobíhající učitelství pro 5. - 12. ročník), učitelství VVP, PF v Ostravě
• 1995, CSc., 7501V017 - Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy, teorie vyučování chemii, UK Praha
• 2000, Doc., 7501V017 - teorie vyučování VVP a odb. povahy - teorie vyučování chemie, teorie vyučování VVP a odb. povahy - teorie vyučování chemie, UMB Banská

Bystrica
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Učitelství chemie pro ZŠ, A
Učitelství chemie pro SŠ, A
Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 2
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

teorie vyučování VVP a odb. povahy - teorie
vyučování chemie

2000 UMB Banská Bystrica WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 32

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná,

P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
(33,34%)

• Kričfaluši, D. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního
vzdělávání učitelů chemie. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014. Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec
Králové, 2014. s. 11-20. ISBN 978-80-7435-417-5. (100%)

• Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA
CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference
20.-21.5.2015. 2015-05-20 Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita, 2015. s. 92-96. ISBN 978-80-210-7996-0. (70%)

• Kričfaluši, D. Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání. In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom
vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislava. s. 113-120. ISBN 978-80-223-4175-2. (100%)

• Kričfaluši, D. Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ. In: Mezinárodní konference "Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního
vzdělávání učitelů chemie": Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané
22.-24.5.2017 2017-05-22 Ostrava. s. 210-219. ISBN 978-80-7464-942-4. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Krpec Radek, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Radek Krpec Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1970 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Slezská univerzita v Opavě dohoda max. 40 hod./měsíc
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7DMA1 - Didaktika matematiky 1 (přednášející) KMA/7MEMA - Metody řešení matematických úloh (cvičící)
KMA/7MASO - Matematické soutěže a hry (seminářící) KMA/7DMA2 - Didaktika matematiky 2 (přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., učitelství všeob. vzděl. př. (matematika-fyzika), Ostravská univerzita, PřF
• 2003, Ph.D., aplikovaná matematika, Ostravská univerzita, PřF
• 2004, RNDr., aplikovaná matematika, Ostravská univerzita, PřF
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• civilní služba, Nadace Svatoplukovy společnosti Brušperk, 1 rok (1995 - 1997)
• učitel, Soukromé Svatopluk. gymnázium Brušperk, půl roku (1997 - 1997)
• interní doktorand, Ostravská univerzita, PřF, 2 a půl roku (1997 - 2000)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 22
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 18 15 28



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1247

C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Krpec, R. Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky. 2. rozšířené. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. 120 s. ISBN

978-80-7464-892-2. (100%)
• Krpec, R. Isomorphism as generalization tool (in combinatorics). DIDACTICA MATHEMATICAE. 2016, roč. 2016, č. 38, s. 107-147. ISSN 2353-0960. (100%)
• Krpec, R. Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method. In: EDULEARN15:

EDULEARN15 Proceedings 2015-07-07 Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2015. IATED Academy, 2015. s. 7338-7344. ISBN 978-84-606-8243-1. (100%)
• Krpec, R. Mathematics Homework: Yes or No?. In: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN16 Proceedings

2016-07-04 Barcelona. Barcelona: IATED academy, 2016. s. 4845-4853. ISBN 978-84-608-8860-4. (100%)
• Krpec, R. My Way To Constructivism. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference

Proceedings 2015-08-26 Albena, Bulgaria.. Albena: SGEM, 2015. SGEM, 2015. s. 685-692. ISBN 978-619-7105-45-2. (100%)
Působení v zahraničí
• 2001-11-12 - 2001-11-16, Clermont-Ferrand: vědecká činnost, FR
• 2010-11-22 - 2010-11-26, Krakow: Výuková a věděcká činnost
• 15.1.1999 - 30.4.1999, Technická univerzita Graz, AT, BA, studijní pobyt v rámci doktorského studia
• 2009-09-15 - 2009-09-25, Nitra: Výuková a vědecká činnost, SK
• 2009-11-22 - 2009-11-28, Katowice: Výuková a vědecká činnost, PL
Podpis Datum
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Křeménková Lucie, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lucie Křeménková Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 30.06.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7PSZD - Psychologie zdraví (přednášející, cvičící) KPE/1PSZD - Psychologie zdraví (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 10

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Miroslav Kubát Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3ULAA - Lingv. přístupy k analýze liter. textu (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2010, Bc., 7310R030 - Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2012, Mgr., 7310T029 - Česká filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2015, Ph.D., 7310V320 - Obecná jazykověda a teorie komunikace, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 2
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 12 7 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN

978-3-942303-28-6. (33,34%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Kubát, M. Moving window type-token ratio and text length. In:Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 105-113.

Studies in quantitative linguistics 17. ISBN 978-3-942303-24-8. (100%)
• Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4.

Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6. (50%)
• Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351. (50%)
• Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174. (50%)
Působení v zahraničí
• 2017-05-03 - 2017-05-25, Beijing Chinese Language and Culture College, China, CN, AI, Studijní pobyt
• University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017, IT, AI, Odborná stáž
• Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016, SK, AI, Erasmus staff training
• 2013-05-01 - 2013-06-30, University of Trier, DE, AI, Odborná stáž
• 2013-02-24 - 2013-03-01, National and Kapodistrian University of Athens, GR, AI, Odborná stáž
• 2016-12-15 - 2016-12-23, Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University, CN, AI, Aktivní účast na Silk Road

International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xian Jiaotong University
• 2013-10-01 - 2013-11-30, National and Kapodistrian University of Athens, GR, AI, Odborná stáž
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1251

Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Hana Kubíčková Tituly Mgr. Bc., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 30.06.2018
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
PES/1UOPS - Učitel v obtížných pedagog. situacích (seminářící) PES/1PSIN - Náročné situace ve škole (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Bc., 5341R003 - Ošetřovatelství, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
• 2005, Mgr., 7505T010 - Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením, výtvarné zaměření, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2010, Ph.D., 6731V022 - Sociální poradenství a management sociálních služeb, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• zdravotní sestra, metodik standardů péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha, 3 roky (1997 - 2000)
• učitelka odborných předmětů, VZŠ Praha, půl roku (2000 - 2001)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 185
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 17

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6. (20%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na

pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3. (14%)
• Kubíčková, H. Pedagog v krajině sebezkušenostního učení. In:Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a

Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS s.r.o Ostrava, 2016. s. 36-50. ISBN 978-80-7464-895-3. (100%)
• Kubíčková, H. Sebezkušenostní učení jako cesta k sobě i druhým. In:Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vyd. Ostrava:

Ostravská univerzita, 2012. s. 44-56. ISBN 978-80-7464-203-6. (100%)
• Kubíčková, H. a Filipi, V. Sociální pedagog v naději. In: Perspektivy sociální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. Gaudeamus, 2014. s. 113-122. ISBN

978-80-7435-407-6. (50%)
• Kubíčková, H. Vybrané oblasti sociální pedagogiky. 2013. (100%)
Působení v zahraničí
• 2008-09-03 - 2008-09-06, 18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger, NO, AM, účast na konferenci
• Stáž v zahraničí, AT, AM
• 2008-11-17 - 2008-11-22, Roskilde University Denmark, DK, AM, Staff training
• 2008-09-23 - 2008-09-28, University of Veliko Turnovo, Bulgaria, BG, AM, Teaching mobility
• 2011-09-26 - 2011-09-30, KATHO Kortrijk, BE, AM, Učitelská mobilita - projekt Erasmus
• 2008-05-19 - 2008-05-24, University of Portalegre, Portugal, PT, AM, Teaching mobility
Podpis Datum
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Kuchnová Monika, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Monika Kuchnová Tituly Mgr.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 11.05.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRS/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (cvičící) KRS/3ATVS - Aktuální tendence ve výuce španělštiny (seminářící)
KRS/3DID2 - Didaktika románských jazyků 2 (seminářící) KRS/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (cvičící)
KRS/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (cvičící) KRS/3DID1 - Didaktika románských jazyků 1 (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
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C-I - Personální zabezpečení
A
Podpis Datum
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Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Mariana Kunešová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1978 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRO/4UFL2 - Francouzská literatura 18. a 19. století (garant, seminářící) KRO/3UFL3 - Francouzská literatura 20. a 21. století (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2002, Mgr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
• 2004, Bc., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
• 2014, Ph.D., 7310V139 - Románské literatury, MU Brno a Univerzita Paula Valéryho v Montpellieru (Fr.) - Románské lit. a divadelní věda, Masarykova univerzita v

Brně, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 65
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 4

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
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C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
• 2007-10-25 - 2007-10-25, České kulturní centrum Paříž, FR, AL, Alfred Jarry a česká kultura: přednáška a scénické čtení
Podpis Datum
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Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jelena Kupcevičová Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1957 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRU/3SPRJ - Seminář praktického jazyka (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1988, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Pedagogický institut Drogobyč - Ukrajina
• 2005, PhDr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
• 2014, Ph.D., 7310V150 - Ruský jazyk, Masarykova univerzita Brno, Filozofická
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• laborantka, NGDU - Ukrajina, půl roku (1976 - 1977)
• odborná technička, Projekční a výzkukmný ústav - Ukrajina, 7 let (1977 - 1984)
• učitelka, Střední škola Drogobyč - Ukrajina, 8 a půl roku (1984 - 1993)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 66
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Mrhačová, E., Plesník, L., Kupcevičová, J. a Vaida, V. Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 168 s. ISBN

978-80-7464-958-5. (25%)
• Kupcevičová, J. Vyrazhenije obuslovlennosti sposoba dějstvija ili otnoshenija k dejstviju v russkich, ukrainskich i cheshskich narodnych primetach o pogode

kalendarnogo cikla. In: Jelena Kupcevičová. Parémie národů slovanských VIII. Ostrava: Ostravaská univerzita, 2017. s. 243-252. ISBN 978-80-7464-905-9. (100%)
• Kupcevičová, J. Lingvokulturologicheskaja cennost russkikh, ukrainckikh i cheskikh narodnych primet o pogode kalendarnogo cikla. 2014.
• Kupcevičová, J. Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách. 2014.
• Kupcevičová, J. a Vilímek, V. Sovremennyj russkij rečevoj etiket dlja čechov (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy). 2013.
Působení v zahraničí
• ERASMUS+, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 26.05 - 30. 05. 2014
• ERASMUS, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 24. 11. - 29. 11. 2010
• ERASMUS+, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. 2017, 9. 10. - 13. 10. 2017
• 2008-11-24 - 2008-11-28, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, PL, AI, přednášky v souladu s obsahem předmětu Konverzace v

ruštině a Ruská ortoepie.
• 2008-10-27 - 2008-10-31, Akademia Techniczno-Humanistyczna, PL, Bielsko-Biala, PL, AI, přednášky v souladu s obsahem předmětu Konverzace v ruštině a Ruská

ortoepie.
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1259

Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jiří Kusák Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7DIH2 - Didaktika HV pro střední školy 2 (garant, přednášející, cvičící) KHV/7PSHV - Psychologické aspekty hudební výchovy (garant, přednášející)
KHV/7DIH1 - Didaktika HV pro střední školy 1 (garant, přednášející, cvičící) KHV/7DIS1 - Didaktika sborového zpěvu 1 (garant, přednášející, cvičící)
KHV/7PAX3 - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící) KHV/7DIS2 - Didaktika sborového zpěvu 2 (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2002, Mgr., 7504T072 - Učitelství hudební výchovy pro střední školy, učitelství VVP pro SŠ a gymnázia - český jazyk - hudební výchova, Ostravská univerzita v

Ostravě, Filozofická fakulta
• 2006, PhDr., 8102T001 - Hudební teorie, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 2006, Ph.D., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2018, Doc., Hudební teorie a pedagogika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel českého jazyka, hudební výchovy, sborového zpěvu, ZŠ Františka Formana, Ostrava-Dubina, 5 let (2000 - 2005)
• vedoucí oddělení hudební teorie, učitel hudební teorie, ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, 7 let (2007 - 2015)
• statutární zástupce ředitele, ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, 4 roky (2011 - 2015)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 42
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Hudební teorie a pedagogika 2018 Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 124

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Steinmetz, K., Mazurek, J., Kusák, J. a OLŠAROVÁ, P. Ostrava hudební: Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská

univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7464-664-5. (30%)
• Kusák, J. Etnická hudba a hudební výchova. Hudební výchova. 2014, roč. 22, s. 9-12. ISSN 1210-3683. (100%)
• Kusák, J. Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904-1942. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 7-9. ISSN 1210-3683. (100%)
• Kusák, J. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav. Hudební výchova. 2015, roč. 23, s.

56-58. ISSN 1210-3683. (100%)
• Kusák, J. Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents. In: Edukacja na rozdrożu. Współczesne

wyzwania wobec edukacji i profilaktyki: Edukacja na rozdrożu, część 3: Dzieciństwo szans i zagrożeń 2016-04-14 Opole. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. s.
147-155. ISBN 978-83-62683-77-2. (100%)

Působení v zahraničí
• 2016-04-25 - 2016-04-29, University of Malta, MT, AL, přednášky
• 2009-23-11 - 2009-27-11, Mehmet Akif Ersoy University, TR, AM, staff exchange
• 2013-12-02 - 2013-12-06, Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación, ES, AM, přednáškový pobyt
• 2009-04-20 - 2009-04-24, Žilinská univerzita, SK, AL, vědecká spolupráce, aktivní účast na kolokviu, přednáška: Český, moravský a slezský folklor v kontextu

kulturního systému
• 2011-11-21 - 2011-11-25, University of Malta, MT, AM, přednáškový pobyt
• 2012-05-28 - 2012-06-01, St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo, BG, AM, přednáškový pobyt. LLP Erasmus
• 2010-04-26 - 2010-04-29, Žilinská univerzita, SK, AM, Přednášky: Etnická hudba Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a Jižní Ameriky I, II
• 2016-06-13 - 2016-06-17, Instituto Politécnico da Guarda, PT, AM, Stáž
• 2014-10-27 - 2014-10-31, Instituto Politécnico do Porto, PT, AM, přednáškový pobyt
• 2016-10-24 - 2016-10-28, Bergen university College, NO, AM, Stáž
• 2015-04-20 - 2015-04-24, Univerzita Komenského v Bratislavě, CZ, AM, přednáškový pobyt v rámci Erasmus+
• 2014-04-28 - 2014-05-02, University of Cantabria, ES, AM, přednáškový pobyt
• 2010-11-29 - 2010-12-03, Mehmet Akif Ersoy University, TR, AL, přednášky (Erasmus)
Podpis Datum
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Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Kutáč Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1971 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7SDLY - Didaktika lyžování (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1995, Mgr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství VVP, tělesná výchova - biologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné

kultury
• 2004, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
• 2005, PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Filozofie, pedagogika, psychologie, antropomotorika, kineziologie, Univerzita Karlova v Praze, Ffakulta tělesné výchovy a

sportu
• 2011, Doc., Antropologie, Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• voják, Vojenská ZS, půl roku (1995 - 1996)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Tělesná výchova a sport
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 61
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Antropologie 2011 Prešovská univerzita v Prešově WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 4 7 42
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kutáč, P. a Sigmund, M. A Comparison of Somatic Variables of Elite Ice Hockey Players from the Czech ELH and Russian KHL. Journal of Human Kinetics. 2015,

roč. 2015, s. 189-197. ISSN 1899-7562. (50%)
• Kutáč, P. a Sigmund, M. Assessment of body composition of female volleyball players of various performance levels. Journal of Physical Education and Sport. 2017,

roč. 17, č. 2, s. 556-562. ISSN 2247-8051. (50%)
• Kutáč, P., Botek, M. a Sigmund, M. Changes in selected morphological characteristics in elite ice hockey players during an eight-week conditioning program. Journal

of Physical Education and Sport. 2017, roč. 17, č. 3, s. 2059-2066. ISSN 2247-8051. (33,4%)
• Kutáč, P. Inter-daily variability in body composition among young men. Journal of Physiological Anthropology. 2015, č. 34, s. 1-7. ISSN 1880-6805. (100%)
• Kutáč, P. The development of School Bag Weight as a risk Factor for Poor Posture during School Attendance. The New Educational Review. 2016, roč. 46, č. 4, s.

50-60. ISSN 1732-6729. (100%)
Působení v zahraničí
• 2010-09-13 - 2010-09-16, Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SK, AK, Zvané přednášky
Podpis Datum
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Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lucia Lacková Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7KAPO - Kariérové poradenství (garant, přednášející) KPE/1PSZD - Psychologie zdraví (garant)
KPE/7PSZD - Psychologie zdraví (přednášející, cvičící) KPE/7PKRS - Psychologická pomoc v krizi (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2005, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2008, Ph.D., 7701V001 - Klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 54
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 21

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Lacková, L. a Malčík, M. Using FAST Test for Diagnosing of Cohesion and Hierarchy of Primary Families of University Students. Psychology Research. 2016, roč.

2016, č. 6, s. 275-286. ISSN 2159-5542. (70%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Lacková, L. Inner Game as a Support of Flow in Learning. In: International conference on Interactive Collaborative Learning: Teaching and Learning in a Digital

World,Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning ? Volume 1 2017-09-27 Budapest. Springer International Publishing
AG, 2018. s. 806-812. ISBN 978-3-319-73210-7. (100%)

• Lacko, A., Tupý, J., Lacková, L., Straka, J. a Podoba, R. Objectivization of the Stressful Situation in Development of Pedagogical and Education process by
Examination of the Autonomous Nervous System by Spectral Analysis. In: Zborník Jihlavské zdravotnícke dny 2012-01-01 Jihlava. s. 492-497. (10%)

• Lacková, L. Protektívne faktory u mladých dospelých z primárnych rodín s nízkou kohéziou medzi členmi.. In: Sympozium rodinné resilience: 2014-11-05 Olomouc.
(100%)

• Lacková, L. THE POSITIVE PSYCHOLOGY OF AGEING. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: 4th
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017, Science and Society 2017-08-24 Albena. Sofia: STEF92 Technology
Ltd., 2017. s. 387-392. ISBN 978-619-7408-19-5. (100%)

• Lacková, L. Aspectos psicológicos de la instrucción de la gente en el contexto intercultural. 2012. (100%)
Působení v zahraničí
• Zvaná přednáška: Test profesionálních předpokladů - Verita Diagnostics, pro skupinu SEJ-477Educación, diversidad y sociedad (Junta de Andalucía), ES, AN
• 2010-06-17 - 2010-06-17, Como enriquecer nuestro modo de ser, AN
• Kurz relaxačních technik, Córdoba: Hospital Universitario Reina Sofía, ES, AN
• Mindfulness jako forma terapie (Přednáška pro členy výzkumné skupinySEJ-477Educación, diversidad y sociedad (Junta de Andalucía) a studenty doktorského

studijního programu), ES, AN
• Resilience a podpora jejích rozvoje prožíváním stavu flow, ES, AN
• 2014-09-15 - 2014-09-19, Universidad de Almería, ES, AN, Zvané přednášky
• 2009-10-28 - 2009-10-30, DIMENSIONES EMOCINALES E INTERPERSONALES RELACIONADAS CON EL TRANSTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA:

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE TRES INSTRUMENTOS, AN
• Absolvování workshopu vedeného výzkumnou skupinou: SEJ-477Educación, diversidad y sociedad (Junta de Andalucía): Mindfulness jako psychologická terapie

depresivních stavů po onkologické léčbě, ES, AN
• Resilience u lidí v seniorském věku, mindfulness pro seniorský věk, ES, AN
• 2013-09-17 - 2013-09-17, Factores protectores y resiliencia, AN
• 2017-09-20 - 2017-09-23, Método MBSR como medio para el estado de flujo, AN
• 2010-12-15 - 2010-12-16, El coaching en el contexto intercultural, AN
• 2010-12-15 - 2010-12-16, Comunicación y aprendizaje durante el coaching, AN
Podpis Datum
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Lazar Jan, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Lazar Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Opolski pp 20
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRO/3UVP1 - Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1 (garant, seminářící) KRO/3UVP2 - Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 2 (garant, seminářící)
KRO/3UVTS - Vývojové tendence současné francouzštiny (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2009, Ph.D., 7306RTV - románská filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Gymnázium Českolipská 373, Praha 9, 5 a půl roku (2004 - 2010)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 35
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 17

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Lazar, J. A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 225 s. ISBN

978-80-7464-811-3.
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C-I - Personální zabezpečení
• Lazar, J. a Emerit-Bibié, L. Quelle identité numérique dans le commentaire public? Le cas des voeux présidentiels tch?ques et français dans la presse en ligne..

In:Média numériques & Communication électronique. Le Havre: IUT, 2016. s. 123-131. 1. ISBN 978-2-9557005-0-1.
• Lazar, J. Stratégie identitaires d?auto-présentation des jeunes dans l?espace virtuel : entre tchat et emails et sms: Fonctions identitaires en situations diglossiques:

argots - dialectes - patois. In:Fonctions identitaires en situations diglossiques: argots - dialectes - patois. 1. vyd. Lodz: Uniwersytet Lodzski, 2014. s. 135-139. ISBN
978-83-7969-493-8.

• Lazar, J. ? propos des pratiques scripturales dans des corpus générationnellement opposés. Studia Romanistica. 2014, roč. 2014, č. 14, s. 43-51. ISSN 1803-6406.
• Lazar, J. La morphosyntaxe du francais tchate : le cas du syntagme verbal conjugue. Écho des études romanes. 2014, č. X, s. 21-33. ISSN 1804-8358.
• Lazar, J. Quelques observations sur les néographies phonétisantes en francais tchaté. Linguistica Pragensia. 2012, roč. 2012, č. XXII, s. 18-28. ISSN 0862-8432.
• Lazar, J. a Mudrochová, R. Slippers, slip-on a sneakers anbe několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy. Cizí jazyky. 2017, roč. 60, č. 1, s. 19-25. ISSN

1210-0811. (50%)
• Lazar, J. a Cuciuc, N. Variation orthographique dans l´espace virtuel : le cas des procédés néographiques en tcheque et en roumain tchatés. Studia Romanistica.

2016, č. 16, s. 25-34. ISSN 1803-6406.
• Lazar, J. La néographie phonétisante dans les salons de clavardage en français et en tch?que. In: Actes du colloque ? IMPEC - Interaction Multimodales par ECran ?.

Lyon: Université Lumi?re Lyon 2, 2014. Université Lumi?re Lyon 2, 2014. s. 145-151.
• Lazar, J. a Mudrochová, R. Vícejazyčnost v kontextu jazykových výpůjček- vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy. In: Vícejazyčnost jako

cesta k úspěchu a překonávání hranic ? konference věnovaná odkazu Karla IV: Profilingua 2016. Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic - konference
věnovaná odkazu Karla IV 2016-09-15 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-261-0681-4. (50%)

• Lazar, J. Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté. In: Česká romanistika v evropském kontextu.
Olomouc: Université Palacký. 2014.

• Lazar, J. Exercices de grammaire. 2014.
• Lazar, J. Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe. 2016.
Působení v zahraničí
• 2017-12-11 - 2017-12-15, Mobilita Erasmus, FR, AI, Přednášková činnost
• Université de Liege studijní pobyt
• 2015-11-23 - 2015-11-27, Universidad de Almeria, ES, AI, přednášková činnost
• 2013-11-18 - 2013-11-22, Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, AI, přednášková činnost
• 2015-03-30 - 2015-04-03, Université de Gand, BE, AI, přednášková činnost
• 2014-12-08 - 2014-12-12, Univesité Bretagne Sud, FR, AI, přednášková činnost
• 2012-11-26 - 2012-11-30, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK, AI, přednášková činnost
• Université Laval Québec příprava mezinárodního projektu
• 2013-04-15 - 2013-04-19, Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand, FR, AI, přednášková

činnost
• Université Nancy 2 přednáškový pobyt
• 2014-03-31 - 2014-04-04, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France, AL, AI, přednášková činnost
• 2012-04-23 - 2012-04-27, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France, FR, AI, přednášková činnost
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C-I - Personální zabezpečení
• Université de Strasbourg přednáškový pobyt
Podpis Datum
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Lenart Jan, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Lenart Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFG/7PLAB - Planeta Země pro obor biologie (přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2010, Mgr., 1604T005 - Ochrana a tvorba krajiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
• 2013, Ph.D., 1301V017 - Environmentální geografie, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2013, RNDr., 1604T005 - Ochrana a tvorba krajiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 22
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 37 32 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Pánek, T. a Lenart, J. Landslide landscape of the Moravskoslezské Beskydy Mountains and their surroundings. In:Landscapes and landforms of the Czech Republic.

Cham: Springer, 2016. s. 347-359. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
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C-I - Personální zabezpečení
• Lenart, J. The Nízký Jeseník - Highland with Abandoned Deep Mines. In:Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer International

Publishing Switzerland, 2016. s. 305-317. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
• Lenart, J. a Pánek, T. Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians,

Romania" by L. Tîrlă and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013). GEOMORPHOLOGY. 2014, s. 90-95. ISSN 0169-555X.
• Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and

Slovakia. AUC Geographica. 2013, roč. 38, č. 38, s. 35-50. ISSN 0300-5402.
• Lenart, J. Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012.

2013, s. 313-315. ISSN 0514-8057.
• Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). Slovenský kras. 2012, roč. 50, s.

211-218. ISSN 0560-3137.
• Lenart, J., Tichavský, R., Večeřa, J., Kapustová, V. a Šilhán, K. Genesis and geomorphic evolution of the Velké pinky stopes in the Zlatohorská Highlands, Eastern

Sudetes. GEOMORPHOLOGY. 2017, č. 296, s. 91-103. ISSN 0169-555X. (50%)
• Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic).

GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X. (70%)
• Lenart, J., Schuchová, K. a Steblová, K. Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, č. 49, s.

129-136. ISSN 0514-8057.
• Tábořík, P., Lenart, J., Blecha, V., Vilhelm, J. a Turský, O. Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians).

Geomorphology. 2017, č. 2017, s. 59-70. ISSN 0169-555X. (35%)
• Lenart, J. a Šesták, L. Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, roč. 49, s. 239-246. ISSN 0514-8057.
• Lenart, J. Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze. Zprávy o geologických výzkumech. 2017, č. 50, s. 255-261. ISSN 2336-5757. (0%)
• Lenart, J. a Smutková, E. Kontaminace území Chráněné krajinné oblasti Beskydy pevným antropogenním odpadem. Acta Musei Beskidensis. 2016, č. 8, s. 1-9. ISSN

1803-960X.
• Lenart, J. Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic). J CAVE KARST STUD. 2015, č. 77,

s. 165-176. ISSN 1090-6924. (100%)
• Lenart, J. a Miklín, J. Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 37-46. ISSN 1744-5647. (60%)
• Lenart, J. Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy. 2012, č. 22, s. 28-29. ISSN 1210-3004.
• Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s.

1104-1111. ISSN 1744-5647. (20%)
• Lenart, J. Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf. Geologické výzkumy na Moravě a ve

Slezsku. 2017, č. 24, s. 21-27. ISSN 1212-6209. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Radek Lipovski Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1978 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHI/3DMD2 - Dějiny materiální a duchovní kultury 2 (přednášející, seminářící) KHI/3APMD - Aktuální problémy moderních dějin (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7105RTV - historické vědy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2008, Ph.D., 7105RTV - historické vědy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 23
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 25

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Lipovski, R. Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v

Ostravě, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7464-194-7.
• Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války). 1.

vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 416 s. ISBN 978-80-7464-729-1.
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C-I - Personální zabezpečení
• Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a

Bílsko. Slezský sborník. 2012, roč. 110, s. 27-46. ISSN 0037-6833.
• Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic

Transition: 1881-1913: (the case of the Ostrava agglomeration). Romanian Journal of Population Studies. 2012, roč. 6, s. 25-50. ISSN 1843-5998.
• Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process. In: Creating an Interdisciplinary

Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s.
131-165. ISBN 978-80-7464-751-2.

Působení v zahraničí
• Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 19. 3. - 30. 3. 2017, UA, AB,

přednášky v rámci International Visegrad Funds
• Krakov, Jagiellonian University Krakow, erasmus pobyt 24. 10. - 29. 10. 2016, PL, AB, odborný vědecký pobyt
Podpis Datum
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Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Bohumír Lojkásek Tituly doc. RNDr., CSc.
Rok narození 1951 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7OBCR - Obratlovci ČR (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1976, 7503T084 - Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ, učitelství pro ZŠ - přírodopis - základy zemědělské výroby - bez titulu, PF v Ostravě
• 1985, 1501T015 - Systematická biologie a ekologie, vš bez titulu, UK Praha
• 1986, RNDr., 1501T001 - Biologie, UK Praha
• 1996, CSc., 1502V003 - Zoologie, titul udělila Akademie věd ČR, Ostravská univerzita
• 2003, Doc., 1502T003 - Ichtyofauna říční sítě řeky Odry, UP Olomouc
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• technik, Lesní závod Ostravice, půl roku (1970 - 1971)
• učitel, ONV Karviná, 12 let (1976 - 1988)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 74
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Ichtyofauna říční sítě řeky Odry 2003 UP Olomouc WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 33 A A
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Lusk, S., Hartvich, P. a Lojkásek, B. Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků. 1. vyd. JIhočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. 254 s. ISBN

978-80-87437-77-3. (30%)
• Baran, R., Kubečka, J., Kubín, M., Lojkásek, B., Mrkvička, T., Ricard, D. a Rulík, M. Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and

Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology-. 2015, č. 86, s. 805-811. ISSN 1095-8649. (10%)
• Lusk, S., Hanel, L., Lojkásek, B., Lusková, V. a Muška, M. Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Příroda. 2017, s. 52-82. ISSN 1211-3603. (30%)
• Marešová, E., Lusková, V. a Lojkásek, B. Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic). BIOLOGIA.

2012, č. 67, s. 788-795. ISSN 0006-3088. (15%)
• Lusk, S., Lojkásek, B., Hanel, L., Lusková, V. a Hartvich, P. The current threat level of fish in river network of individual sea-drinage areas in the Czech Republic.

Acta musei Silesiae Scientiae Naturales. 2016, roč. 64, s. 251-261. ISSN ISSN 2336-3193. (30%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Magdoň Libor, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Libor Magdoň Tituly Mgr.
Rok narození 1969 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 2 do kdy dohoda

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místk pp 100 %
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3UZPA - Základy praxe pro učitele českého jazyka (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1992, 7504RTV - učitelství pro střední školy, FF Ostravské unverzity
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Mácha Přemysl, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Přemysl Mácha Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 16 do kdy 31.12.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7AMES - Sociální geografie Ameriky - seminář (garant, cvičící) KSG/7SGAM - Sociální geografie Ameriky (přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Bc., 7104RTV - etnologie, Eastern New Mexico University, New Mexico, USA
• 1998, Mgr., 6701RTV - politologie, Syracuse University, New York, USA
• 2004, Ph.D., 7104RTV - etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• asistent, pomocný učitel na katedře antropologie, Owensboro Community College USA, 1 rok (1994 - 1995)
• asistent na katedře antropologie, Eastern New Mexico University USA, 2 roky (1995 - 1997)
• asistent na katedře politologie, Syracuse University USA, 1 rok (1997 - 1998)
• civilní služba, Civilní služba, 1 a půl roku (1998 - 2000)
• VŠ učitel - odborný asistent, Slezská univerzita Opava, půl roku (2000 - 2001)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 47
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 8 8 92
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Havrlant, J., Mácha, P. a Siwek, T. Geografie cestovního ruchu v Americe. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-7464-145-9.
• Mácha, P. a Gómez-Pellón, E. Otherness in Latin American History and Anthropology. In:Masks of Identity - Representing and Performing Otherness in Latin

America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 1-14. ISBN 978-1-4438-5701-7.
• Mácha, P. Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New Mexico. In:Tourism in the Global South: Heritages, Identities and

Development. Lisabon: University of Lisbon, Centre for Geographical Studies, 2013. s. 91-112. ISBN 978-972-636-235-7.
• Mácha, P. The Comanches of New Mexico - Dancing with the Other in the Latin American Borderlands. In:Masks of Identity - Representing and Performing

Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 125-143. ISBN 978-1-4438-5701-7.
• Mácha, P. Ethnicity in Space and Everyday Practice: an Outline of a General Framework with Examples from New Mexico. Ethnologia Actualis Slovaca. 2017, č. 17,

s. 8-38. ISSN 1339-7877. (100%)
• Mácha, P., Drobík, T., Šumberová, M., Ženka, J., Tenzin, E. a ŠPIRKOVÁ, P. Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie. 2015, roč. 120, s. 564-584. ISSN

1212-0014.
Působení v zahraničí
• 2015-11-09 - 2015-11-14, University of Oslo, NO, AC, přednášková činnost (The Politics of Breathing: People, Machines and Smog in the Czech Republic)
• 2015-06-08 - 2015-06-14, University of Aberdeen, AL, AC, Sdílení pedagogických a vědecko-výzkumných zkušeností
• 24.4.2002 - 24.4.2002, Katedra politologie, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava, SK, AC, Přednáška "Indiáni a mexický stát v 21. století"
• 2010-11-15 - 2010-11-21, Universidade do Minho, PT, AC, přednášková činnost, výzkum
• 2009-04-03 - 2009-04-15, Universidad de Sevilla, ES, AC, Přednášková činnost, výzkum
• 22.11.2001 - 22.11.2001, Katedra religionistiky Univerzita J.A. Komenského, SK, AC, Přednáška "Politika a náboženství v jižním Mexiku"
• 2012-11-04 - 2012-11-11, Universidad de Sevilla, ES, AC, přednášky
• 2015-05-04 - 2015-05-08, Universitat de Barcelona, ES, AC, přednášková činnost
• 2014-11-10 - 2014-11-14, University of Bologna, IT, AC, přednášková činnost
• 2010-05-28 - 2010-06-06, University of Ljubljana, SI, AC, Přednášková činnost
• červen - , Lowell Center of Sustainable Production, University of Massachussetts Lowel, USA, US, AQ, studijní pobyt
• 2015-08-15 - 2015-10-03, University of New Mexico, US, AC, výzkumná a přednášková činnost
• 2013-10-05 - 2013-10-12, Universidade do Minho, PT, AC, přednášková činnost
• 2017-09-25 - 2017-09-29, Department of Geography, University of Minho, PT, AC, přednášky
• 2016-10-24 - 2016-10-31, University of Barcelona, ES, AC, přednášková činnost
• 2013-01-28 - 2013-02-01, Universidade do Minho, PT, AC, přednášková činnost
• 2011-11-14 - 2011-11-17, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK, AC, přednášková činnost
• 14.5.2001 - 18.5.2001, Instytut nauk spolecznych Uniwersytet Opolski, PL, AD, Série přednášek o politickém systému ČR
• 2014-06-16 - 2014-06-28, University of Lisbon, PT, AC, přednášky
• 2012-03-25 - 2012-04-06, Universidade de Coimbra, PT, AC, přednášková činnost
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C-I - Personální zabezpečení
• 2009-09-21 - 2009-09-25, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK, AC, přednášková činnost
• 2015-05-18 - 2015-05-22, Sveučilište u Zadru, HR, AC, přednášková činnost
• 2013-03-30 - 2013-04-06, Universidade de Coimbra, PT, AC, přednášky
• 28.1.2002 - 20.3.2002, Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Morélia, Mexiko, MX, AC, Vědecko-výzkumný pobyt
Podpis Datum
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Malach Josef, doc. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Josef Malach Tituly doc. PhDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/7PDI2 - Didaktika pedagogiky 2 (seminářící) KPD/7PMET - Metodologie pedagogického výzkumu (garant, přednášející)
KPD/7PEVA - Evaluace ve školství (garant) KPD/7PDI1 - Didaktika pedagogiky 1 (seminářící)
KPD/7PTEV - Teorie vzdělávání (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1977, 7504T155 - Učitelství vvp pro SŠ v kombinaci, Pedagogika a čeština - studium odborné a učitelství škol II. cyklu, VŠ bez udělení titulu, Univerzita Jana

Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta
• 1981, PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Ffilozofická fakulta
• 1989, CSc., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Ffilozofická fakulta
• 2005, Doc., Pedagogika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vysokoškolský učitel, PdF v Ostravě, PdF OU, 17 a půl roku (1977 - 1995)
• správní rada, Ministerstvo vnitra ČR, Praha, 2 roky (1995 - 1997)
• hlavní metodik, Union banka, a. s., Ostrava, 3 roky (1997 - 2000)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 131
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Pedagogika 2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře WOS Scopus ostatní



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1279

C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 6 143

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 2016. 128 s. ISBN

978-80-7464-866-3. (33,34%)
• Malach, J. Přínos programového učení pro rozvoj pedagogické teorie a praxe. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 238 s. ISBN

978-80-7464-527-3. (100%)
• Malach, J. Rozvoj a hodnocení smyslu pro iniciativu a podnikavost žáků základních škol. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. 351 s.

ISBN 978-80-7464-528-0. (100%)
• Malach, J. a Sikorová, Z. Educational system of the Czech Republic. In:European Education (and Training) Systems. 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek,

2014. s. 229-266. ISBN 978-83-8019-017-7. (50%)
• Malach, J. Programmed Instruction in the Context of Educational Theories and technologies.. In: MCDEERMOTT, J.C. & KOŽUH, B. (eds.) ,. Modern Approaches

in Social and Educational Research. Los Angeles, USA:,Krakow,: Antioch University,A.F.M. Krakow University, University of Primorska, 2016. s. 65-90. ISBN
978-1-5136-1118-1. (100%)

• Malach, J. a Kristová, K. The Impact of School Education and Family Environment on Pupils Entrepreneurial Spirit and Attitude to Entrepreneurship. The New
Educationa Review. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6729. (60%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Kateřina Malachová Tituly prof. RNDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7GENP - Genetika (přednáška) (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1977, 7504T149 - Učitelství vvp pro SŠ chemie - biologie, vš bez titulu, UJEP Brno
• 1982, RNDr., 7504T136 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, učitelství VVP, UJEP Brno
• 1989, CSc., 1510V001 - Mikrobiologie, UJEP Brno
• 2001, Doc., 1510T001 - Mikrobiologie, VŠCHT Praha
• 2013, Prof., ochrana životního prostředí, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 102
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Mikrobiologie 2001 VŠCHT Praha WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

ochrana životního prostředí 2013 VŠB - Technická univerzita Ostrava

422 527 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Sezimová, H., Rybková, Z. a Malachová, K. Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy. In:Studium

dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 50-62. ISBN
978-80-7464-644-7. (33,33%)

• Novotný, Č., Erbanová, P., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Malinová, L., Prokopová, I. a Brožek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and
polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. INT BIODETER BIODEGR. 2015, č. 97, s. 25-30. ISSN 0964-8305. (20%)

• Válková, H., Novotný, Č., Malachová, K., Šlosarčíková, P. a Fojtík, J. Effect of bacteria on the degradation ability of Pleurotus ostreatus. SCI TOTAL ENVIRON.
2017, č. 584-585, s. 1114-1120. ISSN 0048-9697. (15%)

• Šlosarčíková, P., Novotný, Č., Malachová, K., Válková, H. a Fojtík, J. Effect of yeasts on biodegradation potential of immobilized cultures of white rot fungi. SCI
TOTAL ENVIRON. 2017, roč. 2017, č. 589, s. 146-152. ISSN 0048-9697. (15%)

• Malachová, K., Kukutschova, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Placha, D., Cabanova, K. a Filip, P. Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad
materials. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2016, č. 131, s. 37-44. ISSN 0147-6513. (45%)

• Malach, J. a Malachová, K. UNIVERSITY THESES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABILITY OF THE QUALITY OF EDUCATION AT UNIVERSITIES. In:
6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017): PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL
CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017) 2017-12-11 Sydney,Austrálie. Sydney: International Association for
Development of the Information Society, 2017. s. 27-35. ISBN 978-989-8533-73-9. (40%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1282

Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Malura Tituly prof. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1971 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCL/3CEU8 - Starší česká literatura 2 (garant, přednášející, seminářící) KCL/3CEU7 - Starší česká literatura 1 (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1994, Mgr., 7504T215 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - český jazyk, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - český jazyk - dějepis, Ostravská univerzita v Ostravě,

Filozofická fakulta
• 1999, Ph.D., 7310V031 - Česká literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2007, Doc., HO08 - Dějiny české literatury, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2016, Prof., PROF08 - Dějiny české literatury, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 49
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny české literatury 2007 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Dějiny české literatury 2016 Ostravská univerzita v Ostravě

6 6 204

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Malura, J. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 s. ISBN 978-80-7464-698-0.
• Malura, J. Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku. In:Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava:

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 71-84. ISBN 978-80-7464-864-9.
• Malura, J. Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou. In:Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava:

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 208-218. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
• Malura, J., Czajkowski, K. a Spyra, J. J. Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 2015.
• Malura, J., Málková, I. a Tomášek, M. Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury). Česká literatura. 2017, roč. 65, s. 305-310. ISSN

0009-0468. (0%)
• Malura, J. Jan Hus jako téma literární historie 19. století (1792-1915). In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky - Válka a konflikt v české literatuře: D.

Soukup, M. Jaluška (eds.) Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu 2015-06-29 Praha. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Nakl.
Akropolis, 2016. s. 102-113. ISBN 978-80-88069-16-4.

Působení v zahraničí
• 2008-03-31 - 2008-04-05, Univerze v Ljubljani, SI, AJ, Přednášky: Značilnosti češkega literarnega baroka (Charakter baroka v české literatuře I., II.); Nastanek v

češčini psane literature okoli leta 1300 (Vznik česky psané literatury ve středověku kolem r. 1300)
• 2012-05-07 - 2012-05-19, Ljubljana: University of Ljubljana, SI, AJ, cyklus přednášek, badatelský pobyt, odborné konzultace
• 2016-05-17 - 2016-05-20, Uniwersytet Opolski, PL, AJ, výukový pobyt Erasmus+
• 2015-05-14 - 2015-05-14, Filozofska fakulteta v Univerza Ljubljani, SI, AJ, Humanismus a renesance v západoslovanských literaturách (přednáška)
Podpis Datum
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Marhevská Věra, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Věra Marhevská Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 28 do kdy 31.12.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7SBMP - Sbor. přípr. učitele Hv na SŠ s metod. (cvičící) KHV/7DIKA - Dirigování kantát (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Mgr., 7504T070 - Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2011, Ph.D., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Gymnázium Fr. Živného Bohumín, 1 rok (2002 - 2003)
• učitel, ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm (2004)
• učitel, Education Center Ostrava, půl roku (2006 - 2007)
• učitel, 1st International school of Ostrava, 3 a půl roku (2006 - 2010)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• MARHEVSKÁ, V. Jarní koncert se sborem Nyklband. [Sólistický výkon]. KD Frenštát p.R.. K.S. Nyklband. 2016. (50%)
• Marhevská, V. Koncert pro Městský úřad. [Sólistický výkon]. Velká zasedací místnost, Městský úřad ve Frenštátě p.R.. Městský úřad ve Frenštátě p.R.. 2017. (100%)
• Marhevská, V. Koncert židovských písní: PS Ondráš u příležitosti odhalení bronzové desky Maxe Mannheimra v Novém Jičíně. [Sólistický výkon]. Rodný dům Maxe

Mannheimra, Nový Jičín. Klub rodáků Nový Jičín. 2017. (100%)
• MARHEVSKÁ, V. Krajské kolo sborové soutěžní přehlídky ZUŠ. [Sólistický výkon]. ZUŠ L.J. Havířov. MŠMT ČR, ZUŠ L.J. Havířov. 2016. (100%)
• Marhevská, V. a Lichnovský, P. PS Ondráš na Staroměstském náměstí v Praze: Koncert v rámci velikonočního jarmarku. [Sólistický výkon]. Staroměstské náměstí,

Praha. Praha 1. 2017. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Marková Ivana, PaedDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Ivana Marková Tituly PaedDr., Ph.D.
Rok narození 1963 typ vztahu

k VŠ
rozsah do kdy

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFY/7ASTA - Astronomie a astrofyzika (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
Absolventka Pedagogické fakulty Ostrava (1981-1986) oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika - chemie.A
V roce 2007 získala titul Ph.D. v oboru didaktika fyziky.
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
Od ukončení studia pracuje jako lektorka v Planetáriu Ostrava VŠB-TUO, od roku 2014 na pozici vedoucí Planetária. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání a popularizaci
astronomie a astrofyziky. Na HGF VŠB-TUO vyučuje předmět Astronomie pro obor Inženýrská geodézie.
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Obor habilitačního řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Roman Maršálek Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7PRCH - Průmyslová chemie (garant, přednášející) KCH/7VPCH - Vybrané problémy z chemie (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Mgr., 7504T134 - Učitelství všeob.vzděl.předm. pro 2.stupeň ZŠ a učňovské školství, učitelství VVP (chemie - biologie), OU v Ostravě
• 2002, Ph.D., 2102T009 - Úpravnictví, VŠB-TU Ostrava
• 2010, Doc., 2102T009 - Úpravnictví, VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická
• 2017, RNDr., 7504T326 - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) , Ostravská univerzita, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Školský úřad Ostrava, 4 roky (1997 - 2001)
• ZŠ v Zálomu, 2 a půl roku (2002 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 26
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Úpravnictví 2010 VŠB-TU Ostrava WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 27 29 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Maršálek, R. Adsorption of Selected Ions on Ferro-Precipitates from Aqueous Solutions. In:Chemistry: The Key to our Sustainable Future. XIV. vyd. Springer

Netherlands, 2014. s. 173-187. ISBN 978-94-007-7388-2. (100%)
• Maršálek, R. Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2. International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2014, č. 8, s.

1228-1231. ISSN 1307-6892. (100%)
• Maršálek, R. Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal

Content. International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2014, č. 8, s. 1173-1176. ISSN 1307-6892. (100%)
• Maršálek, R. a SASSIKOVÁ, M. Characterization of the size distribution of subbituminous coal by laser diffraction. INSTRUM SCI TECHNOL. 2016, č. 44, s.

233-240. ISSN 1073-9149. (80%)
• Maršálek, R. Particle size and zeta potential of ZnO. APCBEE Procedia. 2014, s. 13-17. ISSN 2212-6708. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martina Matějíček Rozsypalová Tituly Mgr. Bc.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 30.06.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání, o.p.s., Uherský Brod jiný: pracovní smlouva 0,5
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/1ZAUC - Začínající učitel (garant, seminářící) KPD/7PVOZ - Využívání odborných zdrojů (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Bc., 6731R011 - Sociální politika a sociální práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodov. fakulta
• 2003, Mgr., 7503T079 - Učitelství pro základní školy - anglický jazyk, učitelství pro základní školy (specializace - anglický jazyk), Ostravská univerzita v Ostravě,

Pedagogická fakulta
• , Pedagogika, Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, ZŠ Mitušova 8, Ostrava-Hrabůvka, 4 a půl roku (2005 - 2010)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 46
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 1

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Rozsypalová, M. Interkulturní gramotnost jako součást osobnostně sociálního rozvoje studentů vysokých škol. In:DIAGNOSTIKA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO

ROZVOJE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-47. ISBN 978-80-7464-652-2. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Matějíček Rozsypalová, M. Identifikace a analýza standardů pedagogické kvalifikace vysokoškolských učitelů. Dyskurs Pedagogiczny. 2017, č. 16, s. 97-107. ISSN

2083-5434. (100%)
• Gúberová, M. Interkulturní gramotnost a evaluační procesy ve vyučování. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 - sborník příspěvků 10. mezinárodní

konference. Ostrava: Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Katedra pedagogiky a andragogiky,
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 354-362. ISBN 978-80-7464-167-1. (100%)

• Chmura, M. a Rozsypalová, M. Efektivní kompetence pedagoga v kontextu mobilních technologií ve výuce. 2015. (50%)
• Rozsypalová, M. Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti. 2013. (100%)
Působení v zahraničí
• 2014-12-08 - 2014-12-11, Instituto Politécnico da Guarda, PT, AM, přednáška
• 2015-04-28 - 2015-05-01, NHL Hogeschool Leeuwarden, NL, AM, Výukový pobyt Erasmus +
Podpis Datum
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Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Mazurek Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1941 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 4 do kdy 30.06.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 4 do kdy 30.06.2020
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7DSZ1 - Dějiny sborového zpěvu 1 (cvičící) KHV/7DSZ2 - Dějiny sborového zpěvu 2 (cvičící)
KHV/7HREG - Hudební kultura regionu (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1964, prom. ped., 7504T072 - Učitelství hudební výchovy pro střední školy, Učitelství 2. cyklu: hudební výchova - čeština; promovaný pedagog; VŠ bez udělení titulu,

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1975, PhDr., 8102V007 - Teorie a dějiny hudby, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1982, CSc., 7501V017 - Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy, Teorie vyučování hudební výchově; kandidát pedagogických věd,

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 1988, Doc., Didaktika hudební výchovy, Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
• 1994, Doc., Hudební výchova se zaměřením na dějiny hudby a hudební výchovy, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2001, Prof., Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Vojenská základní služba, 1 rok (1964 - 1965)
• učitel, OU VŽKG, 3 roky (1965 - 1968)
• učitel, Gymnázium, Ostrava-Vítkovice, 5 let (1968 - 1973)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 32
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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C-I - Personální zabezpečení
Didaktika hudební výchovy
Hudební výchova se zaměřením na dějiny
hudby a hudební výchovy

1988
1994

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Ostravská univerzita v Ostravě

WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Hudební teorie a pedagogika 2001 Ostravská univerzita v Ostravě

0 0 80

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Mazurek, J. Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života. 1. vyd. 43 s. ISBN 978-80-7464-940-0. (100%)
• Steinmetz, K., Mazurek, J. a Kubešová, H. Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860-1945: Osobnosti, instituce, reflexe. 1. vyd. Ostrava: Ostrvská

univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7464-397-2. (33%)
• Mazurek, J. Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova (1911?1938). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 57 s. ISBN 978-80-7464-768-0. (100%)
• Mazurek, J. Rudolf Bernatík (*1937) ostravský klavírista, klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního života. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 54

s. ISBN 978-80-7464-855-7. (100%)
• Mazurek, J. Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 71 s. ISBN

978-80-7464-639-3. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Místecký Michal, Mgr. Bc. Bc., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Michal Místecký Tituly Mgr. Bc. Bc., Ph.D.
Rok narození 1990 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 30.09.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3ULAA - Lingv. přístupy k analýze liter. textu (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2013, Bc., 7310R054 - Francouzský jazyk a literatura, stud. obor: Francouzský a latinský jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2014, Mgr., 7310T009 - Anglický jazyk a literatura, stud. obor: Anglický a francouzský jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2016, Bc., 7310R033 - Český jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2017, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida (2014)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• David, J. a MÍSTECKÝ, M. Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. Acta onomastica. 2016, roč. 57, s.

26-37. ISSN 1211-4413. (50%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Místecký, M. Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]. 2017.
• Místecký, M. Francis Ponge - v typografických houštinách. 2015.
• Místecký, M. Hlásky, shluky, množiny. Otázka jednotky v kvantitativním výzkumu veršové eufonie. In: 17. setkání mladých lingvistů ? celostátní kolo soutěže

Student a věda. Olomouc. 2016.
• Místecký, M. Slova, náměty a děje. Kvantitativní cesty k textům skupiny Kryštof. In: Studentská vědecká konference KČL FF OU. . 2017.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Mišík Ladislav, doc. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Ladislav Mišík Tituly doc. RNDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 16 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7MEMA - Metody řešení matematických úloh (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1976, 1101T016 - Matematika, vš bez titulu - v cizině, UK Bratislava
• 1984, RNDr., 1103V010 - Fuzzy modelování, vš v cizině, UK Bratislava
• 1985, CSc., 1101T016 - Matematika, vš v cizině, UK Bratislava
• 2004, Doc., 1103T004 - Aplikovaná matematika, OU v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecký pracovník, SAV Bratislava, 11 let (1976 - 1987)
• odborný pracovník specialista, Fakultní nemocnice Bratislava, 2 a půl roku (1987 - 1990)
• odborný asistent, STU Bratislava, 9 let (1990 - 2000)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
SP: Aplikovaná matematika (SO: Aplikace matematiky v ekonomii), bakalářský, akreditace na doběhA
SP: Aplikovaná matematika (SO: Aplikace matematiky v ekonomii), navazující magisterský, akreditace na doběhA
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 22
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Aplikovaná matematika 2005 OU v Ostravě WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 47 59 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Letavaj, P., Mišík, L. a Sleziak, M. Extreme points of the set of density measures. J MATH ANAL APPL. 2015, č. 423, s. 1150-1165. ISSN 0022-247X. (40%)
• Mišík, L., Šustek, J. a Volkmann, B. On Hausdorff dimensions related to sets with given asymptotic and gap densities. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, s.

141-157. ISSN 1336-913X. (30%)
• Mišík, L. On limit points of subsequences of uniformly distributed sequences. ACTA ARITH. 2014, č. 165, s. 333-338. ISSN 0065-1036. (100%)
• Krčmarský, D., Mišík, L. a Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, č. 11, s.

165-174. ISSN 1336-913X. (33,34%)
• Faisant, A., Grekos, G. a Mišík, L. Some generalizations of Olivier's theorem. Mathematica Bohemica. 2016, č. 141, s. 483-494. ISSN 0862-7959. (40%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Mlčoch Jan, dr

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Mlčoch Tituly dr
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
CJP/1FR1N - Francouzský jazyk 1N (garant, cvičící) CJP/1FR2N - Francouzský jazyk 2N (garant, cvičící)
CJP/1SP1N - Španělský jazyk 1N (garant, cvičící) CJP/1SP2N - Španělský jazyk 2N (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2009, Mgr., 7504T125 - Učitelství španělského jazyka pro střední školy, Učitelství HV+ŠJ pro SŠ, program M7504, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická

fakulta
• 2015, dr, 7310V139 - Románské literatury, UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Neofilologii
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Jazykové gymnázium P. Tigrida ()
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 28
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 4

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Mlčoch, J. a Drozdowicz, M. Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 166 s.

ISBN 978-80-7464-860-1. (50%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Mlčoch, J. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. 1. vyd. Wrocław: Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2017.

Biblioteka Iberoromańska, vol. 4. 172 s. ISBN 978-83-60097-84-7. (100%)
• Mlčoch, J. Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier. In:Traducir una cultura a otra. 1. vyd. Wroclaw:

Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu, 2014. s. 11-18. ISBN 978-83-60097-29-8.
• Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. In:Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa

hispánica. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. s. 149-155. ISBN 978-83-229-3410-4.
• Mlčoch, J. Cinco esquinas y Panama Papers: la novela que predijo la realidad. Studia Romanistica. 2017, roč. 17, č. 2, s. 147-155. ISSN 1803-6406. (100%)
• Mlčoch, J. Esbozo de la Historia de la lengua espaňola. 2015.
Působení v zahraničí
• 2017-10-28 - 2017-10-28, Wykład gościnny Las estructuras musicales de Los pasos perdidos na Wyższej Skołe Filologicznej we Wrocławiu, AJ, zvaná přednáška
• 2017-09-04 - 2017-09-04, Estudios Universitarios de investigación en la problemática Iberoamericana en Checoslovaquia y la República Checa. Centro de

Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, MX, AB, zvaná přednáška
• 2017-05-02 - 2017-05-05, Universidad de Valladolid, ES, AJ, přednáškový pobyt Erasmus+
• 2015-04-20 - 2015-04-24, Universidad de Valladolid, ES, AI, přednášková činnost
• 2012-03-12 - 2012-03-16, Universidad de Málaga, ES, AI, přednášková činnost, konzultace
• 2016-11-24 - 2016-11-25, Uniwersytet Szczeciński, PL, AJ, přednášková činnost
• 2016-11-04 - 2016-11-06, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, PL, AJ, přednášková činnost
• 2013-11-30 - 2013-12-01, Escuela Superior de Filología, Wroclaw, PL, AI, přednášková činnost
• 2015-11-24 - 2015-11-27, Centrum Studiów Latynoamerikańskich Uniwersytetu Warszawskiego, PL, AJ, přednášková činnost
• 2016-10-25 - 2016-10-27, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, PL, AJ, přednášková činnost
• 2016-04-04 - 2016-04-08, Universidad de Valladolid, ES, AJ, přednášková činnost
• 2014-03-31 - 2014-04-04, Universidad de Valladolid, ES, AI, prednášková a výzkumná činnost
Podpis Datum
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Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Mostýn Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 21.06.2051

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3TELI - Textová lingvistika (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2009, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný asistent, Slezská univerzita v Opavě, půl roku (2006 - 2007)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 63
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 35

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vaňková, L., Cieślarová, E., Hrdinová, E., Malá, J., Mostýn, M., Pišl, M. a Bergerová, H. Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava:

Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2012. 208 s. ISBN 978-80-7464-187-9.
• Mostýn, M. Formen sprachlichen Handelns in Einleitungen zu linguistischen Fachartikeln aus kontrastiver Sicht. In:Wissenschaftssprache Deutsch: international,

interdisziplinär, interkulturell. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2015. s. 353-365. ISBN 978-3-8233-6944-8.
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C-I - Personální zabezpečení
• Mostýn, M. Zur Rolle von Kleinkorpora in der linguistischen Forschung. In:Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Narr Verlag, 2013.

s. 299-316. Studien zur Deutschen Sprache, IDS, Band 66. ISBN 978-3-8233-6836-6.
• Mostýn, M. Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en). Acta Facultatis

Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2017, č. 20, s. 51-61. ISSN 1803-408X. (100%)
• Mostýn, M. Einleitende Teiltexte aus kontrastiver Sicht: Eine vergleichende Analyse thematischer Einstiege linguistischer Fachartikel aus deutsch-tschechischer

Perspektive. In: Fachkommunikation im Wandel / The changing landscape of professional discourse. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská
univerzita v Ostravě, 2015. s. 49-63. ISBN 978-80-7464-745-1.

Působení v zahraničí
• 2015-01-27 - 2015-02-05, Universität Würzburg, DE, AI, Pracovní stáž v rámci projektu OPVK: odborné konzultace, rozvoj spolupráce s Institutem germanistiky

Würzburské univerzity, rozvoji vlastní odborné kompetence
• 01/08/2017-30/09/2017 - badatelský pobyt na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, habilitační stipendium Studienbörse Germanistik, rešerše odborné

literatury, studium, navázání odborných kontaktů, odborná výměna
• 12/06/2017-16/06/2017 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Westsächsische Hochschule Zwickau, Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle

Kommunikation, DE, AI, výuka, studium, navázání odborných kontaktů
• 15/03/2015-27/03/2015 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Université Bordeaux Montaigne, FR, AI, výuka, studium, navázání odborných kontaktů
Podpis Datum
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Mucha Martin, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Mucha Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy 29.02.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7MAC4 - Metody analytické chemie (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2008, Mgr., 7504T088 - Učitelství matematiky pro SŠ, OU v Ostravě
• 2012, Ph.D., 2807V003 - Chemická metalurgie, VŠB TU Ostrava
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 19
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 3 3 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Mucha, M. a Mucha, M. Ibuprofen and acetylsalicylic acid biosorption on the leaves of the knotweed Fallopia x bohemica. NEW J CHEM. 2017, č. 41, s. 7953-7959.

ISSN 1144-0546. (50%)
• BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M., Navrátilová, E. a Neděla, V. Influence of the slags treatment on the heavy metals binding. International Journal of

Environmental Science and Technology. 2017, ISSN 1735-2630. (25%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Mucha, M., Pavlovský, J. a Navrátilová, Z. Organic vapours sorption on simply modified bentonites. Chemical Papers. 2017, č. 71, s. 3-12. ISSN 1336-9075. (33,34%)
• Navrátilová, Z. a Mucha, M. Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers. Journal of Solid State Electrochemistry. 2015, s. 2013-2022. ISSN

1432-8488. (50%)
• Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-

formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370. (10%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jiří Muryc Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1979 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 28.02.2022

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3SYKO - Synchronní konfrontace pol. a č. (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2006, PhDr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2008, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 104
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 19

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Muryc, J. Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski. In: M. Majewska. Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017. s. 97-105. ISBN 978-83-8090-392-0. (0%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim. In:Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i

humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 978-83-7395-644-5.
• Muryc, J. Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 2012.
• Muryc, J. K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny. Bohemistyka. 2015, roč. 15, č. 4., s. 347-354. ISSN 1642-9893.
• Muryc, J. Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego. Kalba ir kontekstai. 2016, č. VII, s. 115-121. ISSN 1822-5357.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1305

Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zuzana Navrátilová Tituly doc. Ing., CSc.
Rok narození 1958 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7MAC4 - Metody analytické chemie (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1982, Ing., 1403T001 - Analytická chemie, technická analytická a fyzikální chemie, VŠCHT Pardubice
• 1990, CSc., 1403V001 - Analytická chemie, UK Praha
• 2006, Doc., 1403T001 - Analytická chemie, Uuniverzita Pardubice
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• ÚEPK ČSAV Ostrava, 8 let (1982 - 1990)
• ÚEPK ČSAV Ostrava, 2 roky (1991 - 1992)
• ÚGN AV ČR Ostrava, 13 let (1993 - 2005)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 40
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Analytická chemie 2006 Uuniverzita Pardubice WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 412 420 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Electrochemical behaviour of bromazepam and alprazolam and their determination in the pharmaceutical tablets Lexaurin and Xanax

on carbon paste electrode. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly. 2016, ISSN 1434-4475. (50%)
• BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M., Navrátilová, E. a Neděla, V. Influence of the slags treatment on the heavy metals binding. International Journal of

Environmental Science and Technology. 2017, ISSN 1735-2630. (25%)
• SAMIEC, P., Švorc, Ľ., Stanković, D. M., Vojs, M., Marton, M. a Navrátilová, Z. Mercury-free and modification-free electroanalytical approach towards bromazepam

and alprazolam sensing: A facile and efficient assay for their quantification in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes. Sensors and Actuators B:
Chemical. 2017, s. 963-971. ISSN 0925-4005. (16,66%)

• Mucha, M., Pavlovský, J. a Navrátilová, Z. Organic vapours sorption on simply modified bentonites. Chemical Papers. 2017, č. 71, s. 3-12. ISSN 1336-9075. (33,33%)
• Navrátilová, Z. a Mucha, M. Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers. Journal of Solid State Electrochemistry. 2015, s. 2013-2022. ISSN

1432-8488. (50%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zdeňka Nedomová Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1964 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRU/3PRP1 - Průběžná pedagogická praxe 1 (garant, cvičící) KRU/3PRP2 - Průběžná pedagogická praxe 2 (garant, cvičící)
KRU/3SOPR - Souvislá pedagogická praxe (garant, cvičící) KRU/3DID1 - Didaktika ruštiny 1 (garant, přednášející, seminářící)
KRU/3VTSR - Vývojové tendence v současné ruštině (garant, přednášející) KRU/3DID2 - Didaktika ruštiny 2 (garant, přednášející, seminářící)
KRU/3PKR - Pedagogická komunikace v ruštině (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1987, PhDr., 7504T225 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk, stud. obor: ruština - pedagogika - učitelské studium, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Filozofická

fakulta
• 2001, Ph.D., 7310V150 - Ruský jazyk, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2016, Doc., HO40 - Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka ZŠ, ONV Karviná - odbor školství, 1 a půl roku (1987 - 1989)
• sam. odb. tech. pracovník, OKD Ostrava, 2 a půl roku (1989 - 1992)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 46
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské
jazyky)

2016 Masarykova univerzita WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 35

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Nedomová, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů). první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 256 s.

ISBN 978-80-7464-257-9.
• Nedomová, Z. Sopostavitelnoje izučenije lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete. In: J. Lubocha-Kruglik, O. Malysa, G. Wilk, A. Zych. Rusistika

i sovremennost. Spornyje voprosy, novyje otvety. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Slaski, 2017. s. 249-260. Biblioteka Przegladu Rusycystycznego. Nr. 23. ISBN
978-83-7164-973-8. (0%)

• Nedomová, Z. Dynamické změny současné ruštiny. Studia Slavica. 2016, roč. XX, s. 117-129. ISSN 1803-5663.
• Nedomová, Z. Geneze nesklonných slov v ruštině. Studia Slavica. 2015, roč. 19, č. 19, s. 171-182. ISSN 1803-5663.
• Nedomová, Z. Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka. 2017.
Působení v zahraničí
• 2012-04-30 - 2012-05-07, Tallinn University, Estonia, EE, AI, přednáškový pobyt
• 2017-05-08 - 2017-05-12, New Bulgarian University, Bulgaria, BG, AI, přednáškový pobyt
• 2014-05-05 - 2014-05-10, Opole University, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2012-10-01 - 2012-10-05, University of Silesia, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2010-04-24 - 2010-05-01, University Tallinn, Estonia, EE, AI, přednáškový pobyt
• 2003-06-22 - 2003-07-03, Saint-Petersburg State University, Russia, RU, AI, přednáškový pobyt
• 2016-05-08 - 2016-05-14, University of Gdansk, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2015-11-30 - 2015-12-04, University of Silesia, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2014-12-01 - 2014-12-05, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, SK, AI, přednáškový pobyt
• 2017-11-10 - 2017-11-16, Moscow State Region University, Russia, RU, AI, studijní pobyt
• 2014-09-22 - 2014-09-26, University of Silesia, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2016-04-25 - 2016-04-30, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania, LT, AI, přednáškový pobyt
• 2011-10-03 - 2011-10-07, University of Silesia, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2011-05-09 - 2011-05-13, University of Gdansk, Poland, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2015-05-04 - 2015-05-08, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, BG, AI, přednáškový pobyt
Podpis Datum
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Novák Vilém, prof. Ing., DrSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Vilém Novák Tituly prof. Ing., DrSc.
Rok narození 1951 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7FUMO - Fuzzy modelování (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1975, Ing., 6209T024 - Systémové inženýrství, VŠB TU Ostrava
• 1988, CSc., 1101V015 - Matematická logika, UK Praha
• 1995, DrSc., 1801V001 - Informatika, Polska akademia nauk
• 1996, Doc., 1101V004 - Algebra a teorie čísel, UP Olomouc
• 2001, Prof., 1101V004 - Matematika - algebra a teorie čísel, Matematika - algebra a teorie čísel, MU Brno
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• OKR Automatizace řízení, Ostrava, 9 let (1975 - 1984)
• Ústav geoniky AVČR, 11 let (1984 - 1995)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
SP: Aplikovaná matematika (SO: Fuzzy modelování), doktorský, akreditace na doběhA
SP: Applied mathematics (SO: Fuzzy modeling), doktorský (anglická verze SO), akreditace na doběhA
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 12
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Algebra a teorie čísel 1996 UP Olomouc WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Matematika - algebra a teorie čísel 2001 MU Brno

1255 1685 2560

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Novák, V., Perfiljeva, I. a Dvořák, A. Insight into Fuzzy Modelling. Hoboken, New Jersey: J. Wiley & Sons, 2016. 264 s. ISBN 978-1-119-19318-0. (33,34%)
• GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Creating maps defining the level of acidification by fuzzy analysis. International Journal of Computer Science: Theory and

Application. 2015, č. 3, s. 23-28. ISSN 2336-0984.
• Murinová, P. a Novák, V. Analysis of the intermediate quantifier ``Many' in fuzzy natural logic. In: IFSA-EUSFLAT 2015: IFSA-EUSFLAT 2015 2015-06-30 Gijón,

Spain. Atlantis Press, 2015. s. 1147-1153. ISBN 978-94-62520-77-6. (30%)
• Murinová, P. a Novák, V. Graded generalized hexagon in fuzzy natural logic. In: International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty

in Knowledge-Based Systems: Proc. Information Processing and Management under Uncertainty in Knowledge-Based Systems Part II (Communications in Computer
and Information Science 611) 2016-06-20 Eindhoven. Switzerland: Springer, 2016. s. 36-47. ISBN 978-3-319-40580-3. (30%)

• Nguyen, L. T. N. L. a Novák, V. Trend-cycle forecasting based on new fuzzy techniques. In: FUZZ-IEEE2017: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
(FUZZ-IEEE) 2016-07-09 Naples, Italia. Neapol: IEEE Explore, 2017. s. 1-6. ISBN 978-1-5090-6034-4. (30%)

Působení v zahraničí
• 2009-11-07 - 2009-11-13, Chiang Mai University, TH, BA, Lectures on the analysis of time series using soft computing methods
Podpis Datum
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Novotná Lenka, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lenka Novotná Tituly Mgr.
Rok narození 1978 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 31.07.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7PAX3 - Souvislá profesní praxe (cvičící) KPE/7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1 (cvičící)
KPE/7PAX2 - Průběžná profesní praxe 2 (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
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C-I - Personální zabezpečení
Podpis Datum
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Novotný Tomáš, doc. ThDr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Novotný Tituly doc. ThDr.
Rok narození 1952 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2022

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3SNAS - Současné náboženské směry (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1980, Mgr., 6141T047 - Teologie, bez titulu, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
• 1988, ThDr., 6141T047 - Teologie, Starý zákon, Nový zákon a praktická teologie, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
• 1995, Doc., 6101V014 - Religionistika, Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• farář, Národní výbor města Plzně, 4 roky (1978 - 1982)
• lektor, Komenského evang. bohoslovecká fakulta, 6 a půl roku (1980 - 1987)
• farář, Národní výbor města Ostravy, 7 a půl roku (1982 - 1990)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bc - Základy společenských vědA
NMgr - Učitelství základů společenských věd
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 39
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Religionistika 1995 Univerzita Karlova v Praze WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 2 16
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Pančíková Marta, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Marta Pančíková Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1944 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3JKLU - Jazyková kultura polštiny pro učitele (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1967, Mgr., 7504T171 - Učitelství polského jazyka pro SŠ, bez titulu, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1977, PhDr., 7310V126 - Polský jazyk, jazykoveda slovanských jazykov (poľský jazyk), Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1986, CSc., 7310V196 - Srovnávací slovanská filologie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1996, Doc., HO26 - Slovanská filologie - polský jazyk, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 2009, Prof., PROF - Polský jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolská profesorka, Stredná odborná škola vojenská, 2 roky (1967 - 1969)
• odborná asistentka, Vojenská akadémia AZ Bratislava, 1 rok (1969 - 1970)
• studijní pobyt, Slovenská akadémia vied, 6 let (1970 - 1976)
• odborná asistentka, Pedagogická fakulta UK, Trnava, 2 roky (1976 - 1978)
• odborná asistentka, Univerzita Komenského v Bratislavě, 17 a půl roku (1978 - 1996)
• docentka, Univerzita Komenského v Bratislavě, 13 let (1996 - 2009)
• profesorka, Univerzita Komenského v Bratislavě, 1 a půl roku (2009 - 2011)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1316

C-I - Personální zabezpečení
Slovanská filologie - polský jazyk 1996 Univerzita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Polský jazyk 2009 Ostravská univerzita v Ostravě

A 2 87

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M., Hrabal, M., Měškank, A. a Pomierska, J. Západoslovanská rčení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 480 s.

ISBN 978-80-7464-833-5.
• Pančíková, M. Nauczanie języka polskiego na Słowacji i w Czechach. In:Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 1. vyd. Poznań:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. s. 289-294. ISBN 978-83-7654-227-0.
• Pančíková, M. Polska i słowacka leksyka i frazeologia archaiczna. In: M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda. W kręgu dawnej polszczyzny II. 1. vyd. Kraków: Akademia

Ignatianum, 2016. s. 359-367. ISBN 978-83-7614-226-5.
• Pančíková, M. Poľské, slovenské a české prekladové a terminologické slovníky v minulosti a dnes. In: R. Przybylska, W. Śliwiński. Terminologia specjalistyczna w

teorii i praktyce języków słowiańskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. s. 85-96. ISBN 978-83-233-4254-0. (100%)
• Pančíková, M. Polski wyraz miód na tle słowiańskim (ujęcie porównawcze). In: W. Miodunka, A. Seretny. Język, literatura i kultura polska w świecie. 13. vyd.

Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. s. 201-208. Biblioteka "LingVariów". ISBN 978-83-7638-745-1.
• Pančíková, M. Pułapki na przyszłych tłumaczy. In:Glottodydaktyka Polonistyczna III. 1. vyd. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2013. s. 193-203. ISBN

978-83-7518-525-6.
• Pančíková, M. Rastlinné motívy v poľských a slovenských pranostikách. In:Philologica LXXI. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 177-186. ISBN

978-80-223-3559-1.
• Pančíková, M. Teksty przedwyborczej propagandy politycznej. In:Glottodydaktyka - media - komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Kształcenie

Polonistyczne Cudzoziemców nr 20 / 2013. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. s. 167-176. Acta Universitatis Lodziensis 20/2013.
• Pančíková, M. "Ziemia" w językach polskim, słowackim i czeskim. Studium porównawcze. In: Hanna Kaczmarek. Żywioły w poznaniu. Konceptualizacja żywiołów.

Wieloaspektowość badań - różnorodność rozwiązań. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, 2017. s. 13-27. 2. ISBN
978-83-7455-538-8. (100%)

• Pančíková, M. Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow. 2016, s. 181-189.
ISSN 0860-6587. (100%)

• Pančíková, M. Polonistika a jej kontakty. In: Philologica LXXIII. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského, 2014. Filozofická fakulta Univerzita
Komenského, 2014. s. 65-71. ISBN 978-80-223-3864-6.

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Pánek Tituly prof. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 0 do kdy

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFG/7FGSS - Fyzická geografie světa - seminář (garant, seminářící) KFG/7FGSV - Fyzická geografie světa (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2000, Mgr., 1301T004 - Fyzická geografie a geoekologie, OU v Ostravě
• 2003, PhD., 1301V004 - Fyzická geografie a geoekologie, UK v Bratislavě
• 2005, RNDr., 1301T004 - Fyzická geografie a geoekologie, OU v Ostravě
• 2008, Doc., 1301T004 - fyzická geografia a geoekológia, UK Bratislava
• 2016, Prof., fyzická geografie, Univerzita Karlova
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 73
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

fyzická geografia a geoekológia 2009 UK Bratislava WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

fyzická geografie 2016 Univerzita Karlova

485 560 100

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Pánek, T., Šilhán, K., Hradecký, J., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology,

possible mechanism and age constraints. GEOMORPHOLOGY. 2012, č. 177-178, s. 144-157. ISSN 0169-555X.
• Pánek, T., Korup, O., Minár, J. a Hradecký, J. Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. GEOLOGY. 2016, č. 44, s. 939-942. ISSN 0091-7613. (40%)
• Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J., Baroň, I. a Šilhán, K. Holocene reactivations of catastrophic complex flow-like landslides in the Flysch Carpathians (Czech

Republic/Slovakia). Quaternary Research. 2013, č. 80, s. 33-46. ISSN 0033-5894. (60%)
• Pánek, T. Recent progress in landslide dating: A global overview. PROG PHYS GEOG. 2015, č. 39, s. 168-198. ISSN 0309-1333. (100%)
• Pánek, T. a Klimeš, J. Temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations: A review. Earth-Science Reviews. 2016, č. 156, s. 14-38. ISSN 0012-8252.

(60%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Pečinka Tituly doc. RNDr., CSc.
Rok narození 1964 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno jiný: vedlejší 0,05
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7MOBP - Molekulární biologie (přednáška) (garant, přednášející) KBE/7MOBM - Molekulární biologie (cvičení malé) (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1987, RNDr., 1406V002 - Biochemie, UJEP Brno
• 1994, CSc., 1702V005 - Biofyzika, Biofyzikální ústav AV ČR Brno
• 2010, Doc., Molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita v Brně
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• BÚ AV ČR Brno, 18 let (1987 - 2006)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 65
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Molekulární biologie a genetika 2011 Masarykova univerzita v Brně WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 719 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Pečinka, P., Červeň, J. a Bažantová, P. Kontaminace prostředí a změny na molekulárně genetické úrovni. In:Studium dopadů průmyslových technologií na životní

prostředí. 1. vyd. ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-7464-644-7. (40%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Chvátalová, B. a Brázdová, M. EMSA detection of p53 sequence non-specific binding in PCR produced human DNA analogues.

J BIOMOL STRUCT DYN. 2013, č. 31, s. 40-40. ISSN 0739-1102. (20%)
• Pečinka, P., Brázdová, M., Navrátilová, L., Tichý, V., Němcová, K., Lexa, M., Hrstka, R., Adámik, M., Vojtěšek, B., Palaček, E., Deppert, W. a Fojta, M. Preferential

Binding of Hot Spot Mutant p53 Proteins to Supercoiled DNA In Vitro and in Cells. PLOS one. 2013, č. 8, s. 1-17. ISSN 1932-6203. (10%)
• Bažantová, P., Červeň, J., Pečinka, P., Adámik, M., Tichý, V. a Brázdová, M. Effect of transition metals on sequencespecific binding of p53 family proteins. s.

459-459. (15%)
• Červeň, J., Pečinka, P. a Bažantová, P. Electrochemical approach for detection of p53-DNA interactions. s. 123-123. (30%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Alena Petrová Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/1PDAM - Základy psychopatol. dětí a mladistvých (garant) KPE/7PDI2 - Didaktika psychologie 2 (garant, přednášející)
KPE/7PDI1 - Didaktika psychologie 1 (garant, přednášející) FPD/7DPS2 - Seminář k diplomové práci 2 (garant, seminářící)
KPE/7PSZD - Psychologie zdraví (garant) KPE/1PEPS - Pedagogická psychologie (garant)
FPD/7DPS1 - Seminář k diplomové práci 1 (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1976, 7701T005 - Psychologie, VŠ bez udělení titulu, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1979, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1995, Dr., 7701V003 - Pedagogická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1999, Ph.D., 7701V003 - Pedagogická psychologie, Osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Dr. uděleného v roce 1995., Univerzita Palackého v Olomouci,

Filozofická fakulta
• 2007, Doc., Klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• VŠ učitel, Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, 38 a půl roku (1976 - 2015)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 2
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 300
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Klinická psychologie 2007 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 68

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kolaříková, M., Petrová, A. a Urbanovská, E. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v

Moravskoslezském kraji II. Psychologické aspekty.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 190 s. ISBN 978-80-7510-236-2. (33%)
• Šmelová, E., Souralová, E., Petrová, A. a al, e. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. First English edition. vyd.

Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2017. 287 s. ISBN 978-80-244-5155-8. (45%)
• Šmelová, E., Souralová, E., Petrová, A. a kol., a. Společenské aspekty inkluze. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2017. 196 s. ISBN 9788024449111. (45%)
• Petrová, A. Vybrané kapitoly z psychologie osobnosti. Olomouc: Gevak, 2013. ISBN 978-80-86768-66-3. (100%)
• Šmelová, E., Ludíková, L., Petrová, A. a Souralová, E. The Teacher as a Significant Part of Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools: Current Opinions

of Czech Teachers about the Inclusive Form of Education. Universal Journal of Educational Research. 2016, roč. 4, s. 326-334. ISSN 2332-3205. (30%)
• Tallová, B. a Petrová, A. Význam edukace v seniorském věku. Andragogika, čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. 2017, s. 16-20. ISSN 1211-6378. (50%)
• Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie

zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 30-30. ISBN 978-80-7464-827- 4. (50%)
• Šmelová, E., Petrová, A. a Ludíková, L. Selected results of an analysis of opinions of Czech and Slovenian parents of elementary school children in the context of

inclusive education. In: In: TOJET . s. 502-511. (40%)
• Jirásková, M. a Petrová, A. Smysl v životě budoucích pedagogů, Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. In: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY

VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XII 2016-11-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav
pedagogiky a sociálních studií, 2018. s. 99-106. ISBN 978-80-244-5278-4. (50%)

Působení v zahraničí
• PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY, US, AN, zvaná přednáška University Valdosta, USA
Podpis Datum
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Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Marek Petrů Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2026

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3NEET - Neuroetika (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 6101T004 - Filozofie, stud. obor: filozofie - francouzská filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2003, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2008, Doc., HO01 - Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorand, FF UP - doktor., 2 a půl roku (1999 - 2001)
• odborný asistent, FF UP Olomouc, 6 a půl roku (2001 - 2008)
• docent, FF UP Olomouc (2008)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Mgr. Filozofie, Katedra filozofie FF UP v Olomouci
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 37
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 26
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofie 2008 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 6 0 43
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Petrů, M. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX. In:Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu

medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. ISBN 978-83-7957-191-0.
• Petrů, M. Kosmetická neurologie. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 212-239. ISBN

978-80-7387-972-3.
• Petrů, M. Svobodná vůle v experimentální filosofii a neurovědě. In:Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s.

167-188. ISBN 978-80-7464-758-1.
• Petrů, M. Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě. In:Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav,

2013. s. 119-130. ISBN 978-80-7464-458-0.
• Petrů, M. Sommes-nous libres de nous changer?. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013, roč. 2013, ISSN 1805-3742.
Působení v zahraničí
• 1999-01-01 - 2002-12-30, Université de Paris-IV Sorbonne, FR, AA, Studijní pobyt
• University of Aberdeen, GB, AA, studijní pobyt
• 2007-03-01 - 2007-04-30, Université de Nice - Sophia Antipolis, AA, studijní pobyt
Podpis Datum
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Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Pilař Tituly doc. PhDr., CSc.
Rok narození 1955 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCL/3SVU9 - Kapitoly ze světové literatury (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1979, Mgr., 7504T255 - Učitelství pro střední školy - český jazyk, bez titulu, Učitelství pro školy II. cyklu - angličtina a čeština, Univerzita Palackého v Olomouci,

Filozofická fakulta
• 1984, PhDr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita

Palackého v Olomouci
• 1993, CSc., 8106V004 - Teorie a dějiny české literatury, vědy o umění, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci
• 2006, Doc., Dějiny české literatury, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolský profesor, Gymnázium Vrchlabí, 2 roky (1980 - 1982)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 66
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny české literatury 2006 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 41

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Antoš, M., Hrtánek, P., Pilař, M., Šidák, P., Drastík, S. a Knesplová, P. Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská

univerzita, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7464-948-6. (15%)
• Pilař, M. Poezie Pavla Zajíčka po jeho návratu z exilu. Poznanskie studia slawistyczne. 2014, s. 219-228. ISSN 2084-3011.
• Pilař, M. Buddhismus a poezie. In: III. Ostravský knižní veletrh. Ostrava: Státní vědecká knihovna v Ostravě. 2013.
• Pilař, M. Egon Bondy na cestě k tao. In: Význam Egona Bondyho pro současné myšlení. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 2015.
• Pilař, M. Kultovní literatura. In: V labyrintu české literatury. FF OU. 2012.
Působení v zahraničí
• 2017-05-07 - 2017-05-13, University of Bucharest, RO, AJ, Výukový pobyt Erasmus+
• 2016-10-23 - 2016-10-30, University St. Kliment Ohridski, Sofia, BG, AJ, výukový pobyt Erasmus+
• 2011-11-07 - 2011-11-11, University of Glasgow, VG, AJ, Přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2017-11-05 - 2017-11-10, Universität Wien, AT, AJ, Výukový pobyt Erasmus+
• 2016-09-19 - 2016-09-25, University of Bucharest, RO, AJ, školení Erasmus+
• 2013-02-18 - 2013-02-28, University of Glasgow, GB, JU, přednášky a semináře o české literatuře
• 2016-02-27 - 2016-03-05, University of Oxford, GB, AJ, výukový pobyt Erasmus+
• 2011-01-24 - 2011-02-04, University of Oxford, VG, AJ, Přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus
• 2010-02-14 - 2010-02-28, University of Glasgow, VG, AJ
• 2009-02-08 - 2009-03-03, University of Glasgow, VG, AJ, Přednášky na téma: Jan Neruda, Karolina Světlá, Jakub Arbes, K. V. Rais
• 2009-10-19 - 2009-10-23, University of Oxford, VG, AJ, Přednášky na téma: Bohumil Hrabal, Egon Bondy, Ivo Vodseďálek
• 2012-11-12 - 2012-11-23, University of Oxford, GB, AJ, přednášky a semináře o současné české literatuře
• 2010-11-02 - 2010-11-13, University of Oxford, CZ, AJ
• 16.2. - 15.3.2002, University of Glasgow, GB, AJ, Mobility Sokrates
Podpis Datum
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Plesník Lukáš, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lukáš Plesník Tituly Mgr.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRU/3VTSR - Vývojové tendence v současné ruštině (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2011, Bc., 7310R151 - Ruský jazyk a literatura, Polský jazyk a literatura a Ruský jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická
• 2013, Mgr., 7504T118 - Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství ruského jazyka a litertury pro SŠ,

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, půl roku (2010 - 2011)
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, půl roku (2011 - 2012)
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziřící, půl roku (2012 - 2013)
• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, půl roku (2013 - 2014)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 3

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Plesník, L. Aktual'nye yazykovye tendencii v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor). Studia Slavica. 2017, roč. 21, č. XXI, s. 129-136. ISSN 1803-5663.

(100%)
• Plesník, L. Prefiksoidy kak aktivnye stroevye ehlementy slozhnyh slov v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor). Studia Slavica. 2016, roč. 20, č. XX, s.

131-137. ISSN 1803-5663. (100%)
• Plesník, L. Greko-latinskie kvaziprefiksal'nye terminoehlementy kak baza terminologicheskogo slovoobrazovaniya v russkom yazyke. In: Slavica iuvenum 2016:

Slavica iuvenum XVII 2016-03-30 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 70-79. ISBN 978-80-7464-879-3. (100%)
• Plesník, L. Nesklonyaemye prilagatel'nye kak rezul'tat progressivnoj tendencii analitizma v sovremennom russkom yazyke. In: Prace Naukowe Młodych Filologów

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego z udziałem studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni III, red. A. Gasz, G. Wilk
2016 Sosnowiec. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2016. s. 88-96. ISBN 978-83-934352-9-6. (100%)

• Plesník, L. Tendenciya k demokratizacii russkogo yazyka nachala XXI veka na primere izmenenij ego leksicheskogo sostava (teoreticheskij obzor). In: Slavica
iuvenum 2017. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017. (100%)

Působení v zahraničí
• 2016-07-23 - 2016-08-16, Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina (Jekatěrinburg, Rusko), RU, AI, studijní pobyt
• 2015-11-30 - 2015-12-04, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko), PL, AI, přednáškový pobyt
• 2017-05-08 - 2017-05-12, Nov bulgarski universitet (Sofie, Bulharsko), BG, AI, přednáškový pobyt
• 2017-11-10 - 2017-11-16, Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet (Moskva, Rusko), RU, AI, Studijní pobyt
• 2016-05-09 - 2016-05-13, Uniwersytet Gdański (Gdaňsk, Polsko), PL, AI, přednáškový pobyt
Podpis Datum
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Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Irena Plevová Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1959 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Univerzita Palackého Olomouc pp
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7PSDG - Psychodiagnostika (garant, přednášející) KPE/7SCPA - Sociálně patologické jevy v prostředí SŠ (garant, přednášející)
KPE/7VPRO - Výchova k partnerství a rodičovství (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1982, 7701T005 - Psychologie, VŠ bez udělení titulu, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1984, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1995, Dr., 7701V005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1999, Ph.D., 7701V005 - Psychologie, Osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Dr. uděleného v roce 1995., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

fakulta
• 2009, Doc., Pedagogická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vychovatel, SOU Šternberk, 2 roky (1982 - 1984)
• vědecký pracovník, UP v Olomouci, PdF, katedra psychologie a patopsychologie, 4 a půl roku (1985 - 1990)
• odborný asistent, UP v Olomouci, PdF, katedra psychologie a patopsychologie (1990)
• psycholog, lektor, Institut aplikované psychologie, s. r. o., Praha, 10 let (2002 - 2012)
• vědecký pracovník, UP v Olomouci, FTK, 1 rok (2013 - 2014)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 67
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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C-I - Personální zabezpečení
Pedagogická psychologie 2009 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 0 66

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Plevová, I., Pugnerová, M. a Kvintová, J. A qualitative analysis of the attitudes of university students to university teachers.. In: 10th International Conference of

Education, Research and Innovation: ICERI 2017 Proceedings 2017-11-16 Seville. Madrid: Iated, 2017. s. 8446-8455. ISBN 978-84-697-6957-7. (50%)
• Plevová, I. a Křeménková, L. A Qualitative Analysis Of The Attitudes To The Migration Crisis. In: 4th International Conference on Political Science, International

Relations and Sociology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 2017-02-07 Olomouc. Future Academy, 2017. s. 10-22. ISSN 2357-1330.
(50%)

• Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí
Psychologie zdraví 2017-05-19 Vernířovice. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2017. ISBN 978-80-7392-268-9. (30%)

• Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. In: 2nd International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference Proceedings. Book 1, Vol. 2 2015-08-26 Albena. Bulgaria: SGEM2015, 2015. s.
507-514. ISBN 978-619-7105-45-2. (10%)

• Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: 1st International Conference on
Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015: ICLEL 2015 PROCEEDINGS BOOK 2015-10-29 Olomouc. Sakarya: ICLEL Conferences Sakarya
University Faculty of Education, 2016. s. 302-309. ISBN 978-605-66495-0-9. (10%)

• Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie
zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 30-30. ISBN 978-80-7464-827- 4. (50%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Pluháček Jan, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Pluháček Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 2 do kdy 11.05.2007

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
ZOO Ostrava jiný:
VÚŽV Praha jiný:
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7ETOL - Etologie (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2000, Mgr., 1603T003 - Ekologie a etologie obratlovců, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
• 2006, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
• RNDr., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 9
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
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C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Andrea Pokludová Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHI/3DMD2 - Dějiny materiální a duchovní kultury 2 (garant, přednášející,
seminářící)

KHI/3DKDS - Dějiny každodenosti 19. a 20. st. (garant, přednášející, seminářící)

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 7105T021 - Historie, Odborná historie, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2002, Ph.D., 7105V030 - Hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2011, PhDr., 7105T050 - Hospodářské a sociální dějiny novověku, studijní program N7105 Historické vědy, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2013, Doc., HO31 - Sociální a kulturní antropologie, Hab. práce: "Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910", Univerzita Karlova v Praze, Fakulta

humanitních studií
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecký pracovník, Slezský ústav SZM Opava, 6 let (2003 - 2009)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
od 1. 9. 2016 garant doktorského studijního programu P7105 Historické vědy, studijní obor Kulturní dějinyA
P7105 Historické vědy, navazující magisterský studijní obor Historie a ochrana průmyslového dědictví 7105T069 (dobíhající)A
P7105 Historické vědy, navazující magisterský studijní obor Kulturní dějin 7105T035 (dobíhající)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 18
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Sociální a kulturní antropologie 2014 Univerzita Karlova v Praze WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 0 120

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kladiwa, P. a Pokludová, A. Hans Kudlich (1823-1917): Cesta života a mýtu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-159-6.
• Pokludová, A. Guardians of the Nation in Action. Reconstruction of the Background of the Population Census in Opava in the years 1880-1930. In:Historization of

Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 157-173. ISBN 978-80-7510-098-6.
• Pokludová, A. My a "naši" chudí.. In:Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence. 1. vyd. praha: Historický ústav, 2013. s. 263-276. ISBN

978-80-7286-225-2.
• Pokludová, A. Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století. In:Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Uczony ponad

granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 84-89. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji. ISBN 978-80-7464-457-3.
• Pokludová, A. The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm

using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015. s. 209-229. ISBN
978-80-7464-751-2.

Působení v zahraničí
• 2008-09-21 - 2008-09-26, University of Helsinki, FI, AB, Intelligentsia in the Czech Lands in the turn of the 19th and 20th centuries: 8 hod. cyklus přednášek pro

studenty programu Erasmus
• 2015-09-23 - 2015-09-26, Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích, SK, AB, ERASMUS - pedgogika
• 2009-05-24 - 2009-05-30, Universität zu Köln, Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte, DE, AB, ERASMUS - pedagogický výjezd
Podpis Datum
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Pokorný Miroslav, Prof., Dr., Ing., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Miroslav Pokorný Tituly Prof., Dr., Ing., CSc.
Rok narození 1941 typ vztahu

k VŠ
rozsah do kdy

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
VŠB - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky pp 100%
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
Radiokomunikační systémy záchranných služeb
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Obor habilitačního řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Kybernetika a informatika , Měřicí a řídicí
technika

1998 WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
1997, 4 týdny Anglie, University of Hull výzkumný pobytA
1999, 3 týdny JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology) Hokuriku, Japonsko hostující profesorA
2001, 1 týden Institut National Polytechnique de Grenoble, Université Joseph Fourier Grenoble, Francie, přednáškový pobyt
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C-I - Personální zabezpečení
Podpis Datum
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Polášková Eva, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Eva Polášková Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3DID2 - Didaktika němčiny 2 (seminářící) KGE/3DID1 - Didaktika němčiny 1 (seminářící)
KGE/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (cvičící) KGE/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (cvičící)
KGE/3SOPR - Souvislá praxe (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Mgr., 7504T094 - Učitelství německého jazyka pro střední školy, M7504 učitelství pro SŠ, biologie-němčina, Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká

fakulta
• 2011, Ph.D., 7310V105 - Německý jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 34
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 A 12

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Bajerová, E. Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. 1. vyd. Ostrava: Ostravská

univerzita v Ostravě, 2015. 333 s. ISBN 978-80-7464-743-7.
• Bajerová, E. Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2014, roč. 28, s. 37-58. ISSN

1803-7380.
• Polášková, E. Zur Entwicklung der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten. Acta

Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2016, č. 19, s. 115-138. ISSN 1803-408X.
• Bajerová, E. Zu ausgewählten Aspekten der Rezeption von deutschen Fachtexten durch FremdsprachenlernerInnen. In: Deutsch als Sprache der

(Geistes)Wissenschaften. Didaktik - Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU, Germanistenverband der Tschechischen Republik, FF UP Olomouc, PdF MU Brno,
2013. Tribun EU, Germanistenverband der Tschechischen Republik, FF UP Olomouc, PdF MU Brno, 2013. s. 23-36. ISBN 978-80-263-0377-0.

• Polášková, E. Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der Sprache in DaF-Lehrwerken. In: Zentrum und Peripherie: Zentrum und Peripherie. Aus
fremdsprachendidaktischer Sicht 2016-05-25 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 29-47. ISBN 978-80-7510-251-5. (100%)

Působení v zahraničí
• Technische Universität Dresden. Pobyt v rámci projektu Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT. 02.06.2013-11.06.2013, DE, AI, Navázání kontaktu s TU

Dresden v rámci projektu "Network of Educators of Foreign Language Teachers" (NEFLT), prezentace projektu; hospitace ve výuce za účelem rozšíření znalostí,
konzultace s vyučujícími, výměna zkušeností

• ÖDaF-Tagung: Heute schon gehört? 02.12.2011-03.12.2011, AT, AM
• Leopold-Franzens-Universität Innsbruck: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 06.06.2017-09.06.2017, AT, AI, studijní návštěva, hospitace, konzultace

a diskuze ohledně výuky německého jazyka na univerzitě v Německu a České republice
• Technische Universität Dresden: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 04.06.2012-08.06.2012, DE, AI, školení, staff training, studijní návštěva,

hospitace, konzultace a diskuze ohledně výuky německého jazyka na univerzitě v Německu a České republice, práce v univerzitní knihovně, navázání kontaktu s
profesurou "Deutsch als Fremdsprache"

• Friedrich-Schiller-Universität Jena: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 23.06.2014-28.06.2014, DE, AI, studijní návštěva, hospitace, konzultace a
diskuze ohledně výuky německého jazyka na univerzitě v Německu a České republice

• Universität der Künste Berlin. Pobyt v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity. 22.03.2015-31.03.2015, DE, AI, Pracovní stáž v rámci projektu OPVK: odborné konzultace, rozvoj spolupráce s Professur für Texttheorie und
Textgestaltung (Universität der Künste Berlin), rozvoj vlastní odborné kompetence.

• ÖDaF-Tagung: "ANDERS" lehren - lernen - werten. 08.12.2012-09.12.2012, AT, AM
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. Stylistika. Lexikální cvičení. Didaktika. 25.04.2016-29.04.2016, SK, AI
Podpis Datum
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Prášilová Jana, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jana Prášilová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 32 do kdy 30.06.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP/DPČ rozsah do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7DCH1 - Didaktika chemie 1 (seminářící) KCH/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (cvičící)
KCH/7TEP1 - Technika experimentální práce 1 (cvičící) KCH/7NALA - Návykové látky (přednášející, seminářící)
KCH/7DCH2 - Didaktika chemie 2 (seminářící) KCH/7PDC1 - Vybrané problémy z didaktiky chemie 1 (seminářící)
KCH/7TEP2 - Technika experimentální práce 2 (cvičící) KCH/7DAC2 - Didaktické aspekty výuky chemie 2 (seminářící)
KCH/7EVCH - Experiment v chemii (seminářící) KCH/7SOPP - Souvislá profesní praxe (cvičící)
KCH/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (cvičící) KCH/7DAC1 - Didaktické aspekty výuky chemie 1 (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2009, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci
• 2014, Ph.D., 1407V018 - Didaktika chemie, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná,

P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
(33,33%)

• Prášilová, J., Kameníček, J. a Klečková, M. Materiály pro výuku chemie na gymnáziích. Chemické listy. 2015, s. 726-731.
• Prášilová, J. Using of Activation Methods in a Chemistry Teaching at University ... In: Projektové vyučování v přírodních předmětech: Projektové vyučování v

přírodovědných předmětech XIV 2016-11-03 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. s. 123-130. ISBN 978-80-7290-929-2. (100%)
• Prášilová, J., Švandová, V., Štosová, T., Kameníček, J., Husárek, J. a Šindelář, Z. Vybraná témata pro výuku chemie: 1. část. 2012.
• Prášilová, J., Čajan, M., Kameníček, J., Klanicová, A., Klečková, M., Šindelář, Z. a Štosová, T. Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. 2013.
Působení v zahraničí
• 2017-04-03 - 2017-04-07, Mobility for teaching, PL, AM, Giving lectures of using activation teaching methods, practise them, discussion with students
Podpis Datum
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Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Miriam Prokešová Tituly PaedDr., Ph.D.
Rok narození 1960 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/1FIVY - Filozofie výchovy (garant, přednášející) KPD/1DPAS - Dějiny pedagogiky a školství (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1990, 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, doplňující studium - vysvědčení o pedagogické způsobilosti, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická

fakulta
• 1990, Mgr., 7501T008 - Pedagogika, Mgr. přiznán 2. 1. 1991 na základě osvědčení k diplomu, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 2003, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 2015, PaedDr., , Učitelství náboženské výchovy: obor Učitelství umělecko-výchovných a vých. předmětů, Katolická univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odb. knihovnice, Knihovna města Ostravy, půl roku (1979 - 1980)
• SŠ učitelka, Soukromá SŠ specializační, Ostrava-Vítkovice, 2 a půl roku (1992 - 1995)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 268
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 4 1 68

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Prokešová, M. Světla a temnoty Jana Amose Komenského: aneb člověk známý neznámý. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,

2013. 120 s. ISBN 978-80-7464-393-4. (100%)
• Prokešová, M. Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?). první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 126 s. ISBN

978-80-7464-392-7. (100%)
• Prokešová, M. Výchova jako cesta k naději. 2015. (100%)
• Prokešová, M. Komenského Boží svět jako "pochnurný chaos temnot". Paideia. 2016, roč. XIII, ISSN 1214-8725. (100%)
• Prokešová, M. Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství. 2012. (100%)
Působení v zahraničí
• 2010-05-22 - 2010-05-27, Artesis University College, Antwerpy, BE, AM, výuková činnost
Podpis Datum
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Przywara Michal, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Michal Przywara Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3KPU1 - Vybrané kapitoly z polské literatury 1 (garant, přednášející,
seminářící)

KPF/3KPU2 - Vybrané kapitoly z polské literatury 2 (garant, přednášející, seminářící)

KPF/3CPLV - Česko-polské literární vztahy (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Mgr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2014, Ph.D., 7310V125 - Polská literatura, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• administrativní pracovník, Sdružení polské mládeže v ČR, 1 a půl roku (2008 - 2010)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 20
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
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C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
• 2016-04-05 - 2016-04-09, Polskie i czeskie stereotypy w kontekście historycznym, PL, AI, pedagogická stáž
• 2015-12-08 - 2015-12-11, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała, PL, AI, pedagogická stáž v rámci programu Erasmus
• 2014-04-07 - 2014-04-11, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filozoficzny, Instytut Filologii Słowiańskiej, PL, AI, pedagogická stáž v rámci programu

Erasmus
• 2012-11-26 - 2012-11-30, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, PL, AI, pedagogická stáž v rámci programu Erasmus
Podpis Datum
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Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jana Raclavská Tituly doc. PaedDr., Ph.D.
Rok narození 1961 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2026

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3STYU - Stylistika polštiny pro učitele (garant, přednášející, seminářící) KPF/3FRAU - Frazeologie (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1985, Mgr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, bez titulu, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů-jazyk polský-dějepis, Pedagogická

fakulta v Ostravě
• 1989, PaedDr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - jazyk polský - dějepis, Pedagogická fakulta v

Ostravě
• 1997, Ph.D., 7310V126 - Polský jazyk, osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Dr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1997, Dr., 7310V126 - Polský jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2002, Doc., Polský jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Bystřice nad Olší, 4 roky (1985 - 1989)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 95
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Polský jazyk 2002 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 20
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Raclavská, J. Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności. In:Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. 1. vyd. Bielsko-Biała: Wydawnictwo

Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2012. s. 81-90. ISBN 978-83-62292-86-8.
• Raclavská, J. Maria Janion a polský romantismus. In:STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ

INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 289-296. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
• Raclavská, J. Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. In: M. Vojteková. Jazyk v kultúre, kultúra v

jazyku 3. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2017. s. 198-206. Opera linguistica. ISBN 978-80-555-1779-7. (100%)
• Muryc, J. a Raclavská, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In:Polonistyka wobec wyzwań współczesności

(Tom II). 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. s. 676-681. II.. ISBN 978-83-7395-641-4.
• Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim. In:Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i

humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 978-83-7395-644-5.
• Raclavská, J. O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej. Studia Slavica. 2015, č. XIX, s. 197-201. ISSN

1803-5663.
• Muryc, J. a Raclavská, J. Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna. Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 127-130. ISSN

1898-1593.
• Bogoczová, I. a Raclavská, J. Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze. In: Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań

współczesnego świata. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Působení v zahraničí
• 2009-03-01 - 2014-02-28, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika, PL, AM,

přednášející
• 2013-09-30 - 2013-10-04, St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo, BG, AI, přednáškový pobyt
• 2013-11-25 - 2013-11-29, Lithuanian University of Educational Sciences, LT, AI, přednáškový pobyt
• 2015-10-19 - 2015-10-21, Akademie slovanské kultury. Moskva, RU, AI, přednášková činnost
• 2014-04-28 - 2014-05-02, Lithuanian University of Educational Sciences, LT, AI, přednáškový pobyt
• 2009-04-18 - 2009-04-25, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, LT, AI, přednášková činnost
• 2014-11-23 - 2014-11-28, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, PL, AI, přednášková činnost
• 2009-11-12 - 2009-11-19, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, LT, AI, přednášková činnost
• 2014-10-13 - 2014-10-17, Lithuanian University of Educational Sciences, LT, AI, přednášková činnost
• 2014-04-07 - 2014-04-11, Uniwersytet Gdański, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2013-04-15 - 2013-04-19, Lithuanian University of Educational Sciences, LT, AI, přednáškový pobyt
• 2008-10-27 - 2008-11-02, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polsko), PL, AI, přednášková činnost
• 2017-11-20 - 2017-11-25, Polsko-czeska frazeologia porównawcza, LT, AI, přednášková činnost
• 2015-11-22 - 2015-11-26, Lithuanian University of Educational Sciences, LT, AI, přednášková činnost
• 2015-04-14 - 2015-04-16, Univerzita M. Béla Banská Bystrica, SK, AI, přednášková činnost
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C-I - Personální zabezpečení
• 2015-05-04 - 2015-05-07, Lithuanian University of Educational Sciences, LT, AI, přednášková činnost
• 2014-04-06 - 2014-04-12, Uniwersytet Gdański, PL, AI, přednáškový pobyt
• 2010-10-09 - 2010-10-18, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, LT, AI, přednáškový pobyt
• 2008-04-21 - 2008-04-26, Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas, LT, AI, přednášková činnost
• 2009-09-27 - 2009-10-01, Uniwersytet Šląski w Katowicach, PL, AI, přednášková činnost
Podpis Datum
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Radková Lucie, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lucie Radková Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 8 do kdy 30.06.2022

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCL/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (cvičící) KCL/3DID2 - Didaktika českého jazyka a literatury 2 (seminářící)
KCJ/3DID1 - Didaktika českého jazyka a literatury 1 (garant, seminářící) KCJ/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (garant, cvičící)
KCJ/3SOPR - Souvislá praxe (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a učiliště, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2006, PhDr., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2012, Ph.D., 7310V032 - Český jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka základní školy, Základní škola Žižkova Karviná, 5 a půl roku (1999 - 2005)
• učitelka střední školy, Obchodní akademie Karviná, půl roku (2005 - 2006)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 14
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 8
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Radková, L. a RAUSOVÁ, J. Mluva uživatelů a výrobců drog. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7464-707-9. (50%)
• Radková, L. a Nováková, L. Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 203-214. ISSN

1803-5663. (50%)
• Radková, L. Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?. Zeitschrift

für Slawistik. 2016, roč. 61, s. 369-379. ISSN 2196-7016. (100%)
• Radková, L. Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů. Naše řeč. 2018, roč. 101, č. 1, s.

17-27. (100%)
• Radková, L. Slang a argot ve školní praxi. Český jazyk a literatura. 2018, roč. 68, č. 3, s. 129-136. ISSN 0009-0786. (100%)
Působení v zahraničí
• DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 20.10.-23.10.2015
• SI, Univerza Ljubljana, 13.05.-19.05.2012
• DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 02.12.-05.12.2014
Podpis Datum
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Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martyna Barbara Radłowska-Obrusník Tituly Mgr.
Rok narození 1957 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah 10 do kdy

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Studio Ostrava pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPF/3JKLU - Jazyková kultura polštiny pro učitele (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Bohdana Richterová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
PES/1UOPS - Učitel v obtížných pedagog. situacích (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2010, Mgr., 7501T024 - Pedagogika - sociální práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
• 2017, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• sociální pracovnice, lektorka, vedoucí integračního programu, REINTEGRA, NNO, 8 let (2002 - 2010)
• vedoucí soc. terapeutických dílen, SAGAPO, p. o. MSK, 3 roky (2010 - 2013)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 49
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 2 18

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Richterová, B., Štenclová, V. a Kalousková, M. Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy

sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 77-85. ISBN 978-80-7464-895-3. (60%)
• Richterová, B. Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie. 2017. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Richterová, B., Chudý, Š., Neumeister, P. a Buchtová, T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse.. META:

RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 618-633. ISSN 2067-365. (10%)
• Richterová, B. "Metod fenomenologičeskogo analiza MCA v pedagogičeskom isledovanii". Obrazovanije i nauka v Rosiji i za rubježom. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 2-10.

ISSN 1213-7758.
• Richterová, B., Potměšil, M., Chudý, Š. a Plischke, J. Novice Teachers (in the Creating Process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs.. Open

Journal of Social Sciences. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 52-57. ISSN 2327-5952. (10%)
Působení v zahraničí
• 2016-04-18 - 2016-04-22, Erasmus + v Polsku, Ignatianum University Krakow, PL, AM, Teaching program
• 2013-12-01 - 2013-12-31, Žilinská univerzita, Fakulta humanitních studií, SK, AM, výzkumný stipendijní pobyt
• 2017-09-17 - 2017-09-22, Erasmus + v Portugalsku, IPP Portalegre, School of Education, PT, Staff Mobility for Training
• 2015-04-20 - 2015-04-24, Erasmus+ na Slovensku, Katolická Univerzita v Ružomberku, SK, AM, výukový pobyt
Podpis Datum
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Rossi Olga, prof. RNDr., DrSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Olga Rossi Tituly prof. RNDr., DrSc.
Rok narození 1960 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7GEOM - Geometrie (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1984, Mgr., 1701T008 - Fyzika mezních oborů, UK Praha, Matematicko fyzikální
• 1984, RNDr., 1701T008 - Fyzika mezních oborů, UK Praha, Fakulta matematicko fyzikální
• 1996, Doc., 1101T011 - Geometrie a topologie, MU Brno, Přírodovědecká fakulta
• 1999, DrSc., 1101V011 - Geometrie a topologie, MU Brno, Přírodovědecká
• 2004, Prof., 1701T027 - Obecná fyzika a matematická fyzika, UP Olomouc, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• MU Brno, 1 a půl roku (1984 - 1986)
• MU Brno, 1 rok (1989 - 1990)
• SU Opava, 11 a půl roku (1990 - 2002)
• OU Ostrava, půl roku (2002 - 2003)
• OU Ostrava, půl roku (2003 - 2004)
• OU Ostrava, půl roku (2004 - 2005)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
SP: Matematika (SO: Matematika-dvouoborové), bakalářský, v prezenční formě aktivní obor, platnost do roku 2019, v kombinované formě na doběhA
SP: Matematika (SO: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a středních škol (1), Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a středních škol (2)),
navazující magisterský, v prezenční formě aktivní obor, platnost do roku 2019A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 12
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C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 29
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Geometrie a topologie 1996 MU Brno WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Obecná fyzika a matematická fyzika 2004 UP Olomouc

279 292 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Rossi, O. a Saunders, D. J. Dual jet bundles, Hamiltonian systems and connections. DIFFER GEOM APPL. 2014, s. 178-198. ISSN 0926-2245. (50%)
• Rossi, O., Biggs, R., Barrett, D. I. a Remsing, C. C. Invariant nonholonomic Riemannian structures on three-dimensional Lie groups. Journal of Geometric

Mechanics. 2016, č. 8, s. 139-168. ISSN 1941-4889. (20%)
• Rossi, O., Saunders, D. J. a Prince, G. Shape maps for second order partial differential equations. J MATH PURE APPL. 2017, roč. 2017, č. 107, s. 615-637. ISSN

0021-7824. (33,34%)
• Rossi, O., Saunders, D. J. a Prince, G. Tangent bundle geometry induced by second order partial differential equations. J MATH PURE APPL. 2016, č. 106, s.

296-318. ISSN 0021-7824. (33,34%)
• Rossi, O., Palese, M., Winterroth, E. a Musilová, J. Variational Sequences, Representation Sequences and Applications in Physics. Symmetry, Integrability and

Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2016, č. 12, s. 1-45. ISSN 1815-0659. (40%)
Působení v zahraničí
• 2013-09-01 - 2014-06-30, Stockholm University, SE, Guest Research Professor
• 2014-09-01 - 2015-06-30, Ghent University, BE, Guest Research Professor
• 2009-09-01 - 2017-06-30, La Trobe University, Melbourne, AU, Professor (honorary position)
Podpis Datum
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Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Daniela Rywiková Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2029

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Masarykova univerzita, Brno dohoda 2
UP Olomouc (NAKI) dohoda
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/3VKDV - Vybrané kapit. z dějin výtvarné kultury (garant, přednášející) KDU/3STUI - Současné teorie umění a interpretace (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2003, Mgr., 8101RTV - teorie a dějiny výtvarných umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
• 2007, PhDr., 7105RTV - historické vědy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
• 2009, Ph.D., 8101RTV - teorie a dějiny výtvarných umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vedoucí organizační složky, Drilltec international LTD, 2 a půl roku (2002 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 33
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2 2 74

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Rywiková, D. Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter

minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 129-152. ISBN 978-80-7464-936-3.
(0%)

• Rywiková, D. "Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života. In:Klášter minoritů klarisek v Českém
Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 261-278. ISBN 978-80-86829-99-9.

• Rywiková, D. Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza. In: Agnieszka Teterycz-
Puzio, Wojciech Bejda (eds.). Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów. Słupsk: Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. s. 405-425. ISBN 978-83-7467-288-7. (0%)

• Rywiková, D. Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský
klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 185-197. ISBN
978-80-7464-936-3. (0%)

• Rywiková, D. "Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy. In: IV. sjezd českých historiků umění. Umění a
politika. Brno: UHS, Masarykova univerzita. 2012.

Působení v zahraničí
• 2006-03-26 - 2006-04-02, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, DE, AL, badatelský pobyt
• 2013-04-08 - 2013-11-15, UCO - University of Central Oklahoma, US, AL, přednášková činnost, navazování spolupráce
• 2016-09-26 - 2016-09-29, Göttingen, Universitätsbibliothek, DE, AL, badatelský pobyt
• 2011-04-03 - 2011-04-10, Queen´s University Belfast, GB, AL, přednáškový pobyt
• 2015-05-19 - 2015-05-23, Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego, PL, AL, přednáškový pobyt
• 2013-10-27 - 2013-11-01, Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, DE, AL, badatelský pobyt
• 2014-03-07 - 2014-03-15, Kunsthistorisches Institute in Florenz, IT, AL, badatelský pobyt
• 2015-11-02 - 2015-11-06, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PL, AL, přednášková činnost
• 2008-04-01 - 2008-04-04, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, PL, AL, přednáškový pobyt
• 2010-11-14 - 2010-11-19, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, DE, AL, badatelský pobyt
• 2015-02-15 - 2015-02-22, Řím, Bibliotheka Hertziana, IT, AL, badatelský pobyt
Podpis Datum
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Sebera Michal, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Michal Sebera Tituly Mgr.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.01.2019
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7TDSH - Didaktika sportovních her (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2005, Mgr., 7503T100 - Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, 7503T030 Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická

fakulta
• 7403V001 - Kinantropologie, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vysokoškolský učitel, Slezská univerzita v Opavě, 7 let (2008 - 2016)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 14
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
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C-I - Personální zabezpečení
A
Podpis Datum
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Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Julius Sekera Tituly doc. PhDr., CSc.
Rok narození 1952 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
PES/1UOPS - Učitel v obtížných pedagog. situacích (garant) PES/1PSIN - Náročné situace ve škole (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1981, 7504T155 - Učitelství vvp pro SŠ v kombinaci, Učitelství pro š. II. cyklu (pedagogika-psychologie), VŠ bez titulu, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická

fakulta
• 1982, PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 1991, CSc., 7501V008 - Pedagogika, Kandidát pedagogických věd, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 2002, Doc., Pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• ZVS, Základní vojenská služba, 1 a půl roku (1972 - 1974)
• metodik vých. poradenství, vedoucí oddělení, SmKNV v Ostravě, odbor školství, 7 a půl roku (1974 - 1982)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 84
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Pedagogika 2002 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 4 12 36

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6. (20%)
• Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na

pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3. (30%)
• Sekera, J. Sociální pedagogika a experienciální aktivity. In:Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v

Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. s. 8-43. ISBN 978-80-7464-203-6. (100%)
• Sekera, J. Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga. In: Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti:

Možnosti uplatně+ní sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti 2015-11-05 Pedagogická fakulta Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus,
2016. s. 252-260. ISBN 978-80-7435-655-1. (100%)

• Sekera, J. Sociální pedagogika. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská
univerzita v Ostravě, 2013. s. 181-186. ISBN 978-80-7464-354-5. (100%)

• Sekera, J. Veterinární "léčbou" ke snižování kriminality?. In: Konference sekce sociální patologie MČSS: Úvahy nad sociální patologií 2016-04-20 Svratka. Praha:
Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2016. s. 155-166. ISBN 978-80-905443-3-8. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Hana Sezimová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1972 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7GENM - Genetika (cvičení malé) (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., 1501RTV - biologie, OU
• 2004, Ph.D., 2102RTV - nerostné suroviny, VŠB - TU
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Výzkumný ústav vodohosp.Praha, 11 let (1996 - 2007)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 83
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 36 A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Sezimová, H., Rybková, Z. a Malachová, K. Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy. In:Studium

dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 50-62. ISBN
978-80-7464-644-7. (33,34%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex

lacteus for remediation of dye-containing wastewater. WATER RES. 2013, č. 47, s. 7143-7148. ISSN 0043-1354. (10%)
• Novotný, Č., Erbanová, P., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Malinová, L., Prokopová, I. a Brožek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and

polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. INT BIODETER BIODEGR. 2015, č. 97, s. 25-30. ISSN 0964-8305. (7%)
• Troppová, I., Matějová, L., Sezimová, H., Matěj, Z., Peikertová, P. a Lang, J. Nanostructured TiO2 and ZnO prepared by using pressurized hot water and their eco-

toxicological evaluation. J NANOPART RES. 2017, roč. 2017, č. 19, s. 1-13. ISSN 1388-0764. (20%)
• Sezimová, H., Sezima, T. a Truxová, I. Study of bidegradation of sewage sludge using Vibrio fisheri test. Inzynieria mineralna. 2012, roč. 13, č. 30, s. 73-79. ISSN

1640-4920. (80%)
• Malachová, K., Kukutschova, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Placha, D., Cabanova, K. a Filip, P. Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad

materials. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2016, č. 131, s. 37-44. ISSN 0147-6513. (10%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zuzana Sikorová Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1964 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/1MTAS - Management třídy a školy (seminářící) KPD/1SKVS - Školství ve světě (garant, přednášející)
KPD/1OBDI - Obecná didaktika (cvičící, seminářící) KPD/7PMET - Metodologie pedagogického výzkumu (přednášející, seminářící)
KPD/1EVDP - Empirický výzkum v diplomové práci (garant, seminářící) KPD/7MTAS - Management třídy a školy (seminářící)
KPD/1KURI - Kurikulum (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1987, učitelství vš.vz. předmětů (čeština-pedagogika), FF UK Praha
• 1989, PhDr., pedagogika, FF UK Praha
• 2005, Ph.D., pedagogika, PdF UP Olomouc
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• SŠ profesorka, SEŠ Ostrava, Polská 1534, 1 a půl roku (1987 - 1989)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 65
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 3 2 42
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Sikorová, Z. a Červenková, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura. Pokroky v

hodnocení klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-7464-866-3. (50%)
• Sikorová, Z. a Malach, J. Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství. In:Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava:

Ostravská univerzita, 2014. s. 87-105. ISBN 978-80-7464-653-9. (100%)
• Sikorová, Z. a Horsley, M. Classroom Teaching and Learning Resources: International Comparisons from TIMSS. A Preliminary Review. Orbis scholae. 2014, roč. 8,

s. 43-60. ISSN 1802-4637. (50%)
• Sikorová, Z. a Červenková, I. Styles of Textbook Use. New Educational Review. 2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729. (50%)
• Malčík, M., Malach, J., Sikorová, Z. a Pavlica, K. Testování vědomostí a dovedností a sebehodnocení žáků. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, s. 70-72. ISSN

1338-9742. (25%)
• Malčík, M., Mechlová, E., Sikorová, Z. a Mentel, A. Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology. In: ICETA2014: 12th IEEE

International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Proceedings. Piscataway: IEEE Press, 2014. IEEE Press, 2014. s. 311-317. ISBN
978-1-4799-7739-0. (25%)

• Červenková, I., Malčík, M., Guziur, J. a Sikorová, Z. Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information. In: Proceedings
Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 53-60. ISBN 978-80-7464-561-7.
(25%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tadeusz Siwek Tituly prof. RNDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7SGAM - Sociální geografie Ameriky (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1976, 1301T005 - Geografie, vš v cizině - bez titulu, PřF Univerzity Komenského v Bratislavě
• 1978, RNDr., 1301T009 - Politická a kulturní geografie, vš v cizině - hospodářský zeměpis, Univerzita Komenského Bratislava
• 1989, CSc., 1301V002 - Ekonomická geografie, Univerzita Karlova v Praze
• 1997, Doc., 1301T014 - Sociální geografie, UK Praha
• 2013, Prof., vědy o Zemi, vš v cizině, Waršavská univerzita
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• asistent, ÚEPK ČSAV Ostrava, půl roku (1977 - 1978)
• odborný pracovník, VÚROM Ostrava, 4 roky (1978 - 1982)
• interní aspirant, PřF UK Praha, 3 a půl roku (1982 - 1986)
• odborný pracovník, VÚVD Ostrava, 1 rok (1987 - 1987)
• vědecký pracovník, ÚEPK ČSAV Ostrava, 3 a půl roku (1988 - 1991)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 127
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Sociální geografie 1997 UK Praha WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

vědy o Zemi 2013 Waršavská univerzita

176 56 420

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Siwek, T., Frantál, B., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Toušek, V., Tonev, P., Szczyrba, Z. a Maryáš, J. Prostorové chování: vzorce aktivit,

mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2.
• Rumpel, P., Siwek, T. a Slach, O. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?. In:Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo

Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.
• Siwek, T. a Bajerski, A. Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus. Geografie. 2012, roč. 117, s. 52-71. ISSN 1212-0014.
• Siwek, T. Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, s. 829-831. ISSN 0038-0288.
• Siwek, T. a Nestrojová, Z. Edukacja międzykulturowa na dużą odległość: edukacyjne i ekologiczne działania czeskiego wolontariatu w Ladakhu. Edukacja

międzykulturowa. 2017, č. 7, s. 111-122. ISSN 2299-4106. (50%)
• Ptáček, P., Kladivo, P., ROUBÍNEK, P., Siwek, T. a Ziener, K. Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii

Europejskiej. Studia Socjologiczne. 2017, roč. 57, č. 224, s. 167-193. ISSN 0039-3371. (20%)
• Frantál, B., Klapka, P. a Siwek, T. Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2012, roč.

48, s. 833-857. ISSN 0038-0288.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Sochor Tomáš, RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Sochor Tituly RNDr., CSc.
Rok narození 1963 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta pp 20
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7BESI - Bezpečnost informačních systémů (garant, přednášející, cvičící) KIP/7KOSB - Metody kódování, šifrování a bezpeč. dat (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1986, RNDr., Přibližné a numerické metody, UP Olomouc, Přírodovědecká
• 1992, CSc., Dobývání ložisek, ČS AV Praha
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní aspirant, ČSAV Ostrava, 4 a půl roku (1986 - 1991)
• samostatný odborný pracovník, AVČR Ostrava, 4 a půl roku (1991 - 1996)
• správce informačního systému, CR Fontána, penzijní fond a.s., 2 a půl roku (1996 - 1998)
• Union pojišťovna, a.s. Ostrava, 3 a půl roku (1999 - 2002)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 86
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 15 29 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Sochor, T. a Gatěk, T. Ad-Hoc routing protocols comparison using open-source simulation tool. In: 5th Computer Science On-line Conference: SOFTWARE

ENGINEERING PERSPECTIVES AND APPLICATION IN INTELLIGENT SYSTEMS, VOL 2 2016-04-27 Praha. Springer Verlag, 2016. s. 425-433. ISBN
978-3-319-33620-6. (80%)

• Sochor, T. a ZUZČÁK, M. Application of Honeypots in IPv6 Networks. In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL
ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE,
STE 1NO1,, 2015. AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1,, 2015. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. (40%)

• Sochor, T. Fuzzy Control of Configuration of Web Anonymization using TOR. In: 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ADVANCES IN
ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (TAEECE). Konya: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2013. IEEE, 345 E
47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2013. s. 115-120. ISBN 978-1-4673-5613-8. (100%)

• Sochor, T. Overview of e-mail SPAM Elimination and its Efficiency. In: IEEE Eighth International Conference on Research Challenges in Information
Science. Marrakesh: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2014. IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2014. s. 191-201. ISBN
978-1-4799-2393-9. (100%)

• Zuzčák, M. a Sochor, T. Study of Internet Threats and Attack Methods Using Honeypots and Honeynets. In: Communications in Computer and Information Science.
Springer Verlag, 2014. s. 118-127. ISBN 978-331907940-0. (30%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Solik Martin, PhDr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Solik Tituly PhDr.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2021

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7AMES - Sociální geografie Ameriky - seminář (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2012, PhDr., 6701T008 - Politologie, Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica, Politických ved
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2 A 4

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Solik, M., Fiľakovský, J. a Baar, V. Belarusian and Ukrainian Autocephalous Orthodox Churches and National Identity: Comparison. Politické vedy. 2017, roč. 2017,

č. 20, s. 116-163. ISSN 1335-2741. (40%)
• Solik, M. a Baar, V. Islam na Kryme a radikalizmus: Postoj Ruska ku krymským Tatárom po anexii polostrova - represia, alebo integrácia?. Politologická Revue.

2015, roč. 21, s. 31-63. ISSN 1211-0353. (70%)
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• Solik, M. a Baar, V. Koncept ´Ruského sveta´ ako nástroj implementácie soft power v ruskej zahraničnej politike. Politické vedy. 2016, roč. 19, s. 8-47. ISSN

1335-2741. (70%)
• Solik, M. a Baar, V. Krymská anexia a destabilizácia Ukrajiny ako demonštrácia hegemonistického postavenia Ruska?. Střední Evropa. 2014, roč. 30, s. 25-61. ISSN

0862-691X. (80%)
• Solik, M. a Baar, V. Ruská pravoslávna cirkev ako nástroj ruskej náboženskej mäkkej moci v zahraničí. Prípadová štúdia Ukrajiny. Annales sciencia politica. 2017,

roč. 6, s. 19-46. ISSN 1339-0732. (70%)
• Solik, M. Soft power v ruskej zahraničnej politike - Prípadová štúdia Ukrajiny. In: INTERPOLIS 2015. XII. ročník vedeckej konferencie doktorandov a mladých

vedeckých pracovníkov: INTERPOLIS´15 - Zborník vedeckých prác 2015 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, 2015. s. 167-172. ISBN 978-80-557-1074-7.

Působení v zahraničí
• 2015-08-02 - 2015-08-15, Institute of Political Studies 'Political Sphere', Minsk, BY, AD, terénny výskumný pobyt v rámci SGS v Litve, Bielorusku a na Ukrajine za

účelom zberu dát
• 2014-10-22 - 2014-11-22, Institute for Policy Studies, Washington, D.C, US, AD, Praktická stáž v renomovanom inštitúte, zameraná na prehĺbenie znalostí z

politickej geografie a medzinárodných vzťahov
• 2016-10-10 - 2016-10-28, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Faculty of Arts, University of Alberta, Edmonton, CA, AD, vedecko-výskumná stáž v Canadian

Institute of Ukrainian Studies
• 2015-08-24 - 2015-09-05, European University Viadrina Frankfurt (Oder) - Ukrainian Summer School, DE, AD, Účastník Letnej univerzitnej školy, zameranej na

interdisciplinárne Ukrajinské štúdia: Politiku, občiansku spoločnosť a umenie
• 2014-09-10 - 2014-10-04, Eastern Europe Studies Centre (EESC), Vilnius, LT, AD, Výskumný pobyt v rámci projektu SGS, podieľanie sa na výskume politicko-

geografických vzťahov v postsovietskom priestore
• 2015-10-07 - 2015-10-20, Petrohradská štátna univerzita, RU, AD, výskomno-vedecký pobyt v rámci SGS na renomovanej ruskej univerzite
Podpis Datum
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Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Spisar Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1955 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7PRA2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KHV/7SBMP - Sbor. přípr. učitele Hv na SŠ s metod. (garant, cvičící)
KHV/7STSP - Studium soudobých partitur (garant, přednášející) KHV/7PRA1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KHV/7HVPS - Hlas. vých. v pěvec. sboru s metodikou (garant, přednášející,
cvičící)

KHV/7ROSS - Rozbor sborových skladeb (cvičící)

KHV/7DIS1 - Didaktika sborového zpěvu 1 (cvičící) KHV/7DIS2 - Didaktika sborového zpěvu 2 (cvičící)
KHV/7PRA3 - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1981, Mgr., 7503T050 - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - hudební výchova, udělení titulu Mgr. 10. 6. 1991 (dodatek k diplomu z 27. 5. 1981), Pedagogická fakulta v

Ostravě
• 1993, 7504T219 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - hudební výchova, rozšiřující studium hudební výchovy, bez udělení titulu, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická

fakulta
• 2002, Ph.D., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2005, Doc., Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• ZVS - zpěvák Armádního uměleckého souboru, základní vojenská služba, 1 rok (1981 - 1982)
• učitel, NV města Ostravy, 6 let (1982 - 1988)
• pedagogický referent, VÚHŽ, 1 rok (1989 - 1989)
• pedagogický pracovník - sbormistr, NV města Ostravy, 2 a půl roku (1990 - 1992)
• učitel ZUŠ, Školský úřad Ostrava, 1 rok (1992 - 1993)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
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Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (Bc.)A
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy (NMgr.)A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 70
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Hudební teorie a pedagogika 2005 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 42

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Spisar, J. Kapitoly z dějin polské hudby od středověku po baroko - se zaměřením na vokální sborovou tvorbu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, s.r.o., 2015. 78 s. ISBN

978-80-7464-778-9. (100%)
• The development of choral singing in leisure activities of adults using the example of the Bělotín week of singing from 1992 to 2016. Aura musica. 2017, roč. 6, s.

32-35. ISSN 1805-4056. (100%)
• Umělecký a hudebně-pedagogický profil Józefa Świdera a jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN

1803-1331. (100%)
• Spisar, J. Prvky vokální improvizace a její implementace do sborového zpěvu. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016, Sborník z 33.ročníku muzikologické konference

Janáčkiana 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 271-275. ISBN 978-80-7464-920-2. (100%)
• Spisar, J. Příspěvek k výuce sborového zpěvu na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty. Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013. (100%)
Působení v zahraničí
• 2009-11-23 - 2009-11-27, Mehmet Akif Ersoy University, TR, AM, Staff exchange
• 2010-09-06 - 2010-09-10, Žilinská univerzita v Žilině, SK, AL, Přednášky (Erasmus)
• 2012-11-26 - 2012-11-30, Canakkale Onsekiz Mart University, TR, AL, Přednášky (Erasmus)
• 2010-11-29 - 2010-12-03, Mehmet Akif Ersoy University, TR, AL, Přednášky (Erasmus)
• 2016-06-13 - 2016-06-17, Instituto Politécnico da Guarda, PT, AM, Staff mobility for training
• 2008-04-28 - 2008-05-02, Katolická univerzita v Ružomberoku, AL, AM, Přednášky (Erasmus)
• 2016-07-01 - 2016-07-07, Ostravský smíšený sbor, turné Itálie, AL
• 2014-04-28 - 2014-05-02, University of Cantabria, ES, AM, Přednáškový pobyt (Erasmus)
• 8.9.2002 - 15.9.2002, Semana coral internationales de Alava, ES, , Účast na festivalu pěveckých sborů
• 2012-05-28 - 2012-06-01, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, BG, AL, Přednášky (Erasmus)
• 2013-12-02 - 2013-12-06, Universidad de Córdoba, ES, AM, Přednášková činnost
• 2013-06-29 - 2013-07-05, Turné pěv. sboru, Slovensko, Maďarsko, AL
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• 25.4.1999 - 2.5.1999, International Choral Competition in Langollen, GB, AL, Účast na soutěži s VPS OU
• 2017-04-03 - 2017-09-08, Universitat De Valencia, NO, AM, Stáž
• 2016-10-24 - 2016-10-28, Hogskolen I Bergen, NO, AM, Staff mobility for training
• 2015-04-20 - 2015-04-24, Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, AM, Přednáškový pobyt v rámci Erasmus+
Podpis Datum
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Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Karel Steinmetz Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1945 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7HREG - Hudební kultura regionu (garant, přednášející, cvičící) KHV/7DAN2 - Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2 (garant, přednášející, cvičící)
KHV/7DAN1 - Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1 (garant, přednášející, cvičící) KHV/7DSZ2 - Dějiny sborového zpěvu 2 (garant, přednášející)
KHV/7DSZ1 - Dějiny sborového zpěvu 1 (garant, přednášející, cvičící) KHV/7ESKO - Hudební estetika a komparatistika (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1970, 8102T003 - Hudební věda, VŠ bez udělení titulu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta
• 1971, PhDr., 8102T007 - Teorie a dějiny hudby, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1987, CSc., 8102V007 - Teorie a dějiny hudby, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta
• 1993, Doc., Muzikologie, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2001, Prof., Hudební teorie a pedagogika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vysokoškolský učitel, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 21 a půl roku (1989 - 2010)
• vysokoškolsklý učitel, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 3 roky (2005 - 2008)
• vysokoškolsklý učitel, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, půl roku (2008 - 2009)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (NMgr.)A
A
Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.), do roku 2013A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 24
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 28
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Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Muzikologie 1993 Masarykova univerzita v Brně WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Hudební teorie a pedagogika 2001 Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

1 2 120

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Steinmetz, K. Čtyři kapitoly z historie ostravského orchestru - dnešní Janáčkovy filharmonie Ostrava. In:Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k

minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014. s. 21-49. ISBN 978-80-260-6452-7. (100%)
• Steinmetz, K. Kultura muzyczna w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego i w Ostrawie. Od początku XX wieku do współczesności. In:Kultura i sztuka Śląska

Cieszyńskiego na przestrzeni wieków. 1. vyd. Cieszyn: Powiat Cieszyn, 2016. s. 481-490. 8. ISBN 978-83-926929-1-1. (100%)
• Steinmetz, K. Hudební kultura ostravských Němců v období 1. československé republiky. Muzikologické fórum. 2016, roč. 5., s. 37-44. ISSN 1805-3866. (100%)
• Mazurek, J. a Steinmetz, K. Die Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters, Dirigenten und Musikpädagogen Arthur Eduard Theophil Könnemann

(1886-1931). In: In Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbezihungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. Praha - Regensburg: Etnologický
ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. -
Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. s. 291-300. ISBN 978-80-87112-89-2. (50%)

• Steinmetz, K. k pojmům "hudební regionalistika" a "hudební kultura v regionech či lokalitách": (zvláště s přihlédnutím k hudební kultuře v Ostravě). In: Hudební
kultura ostravského a olomouckého regionu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická
fakulta, 2014. s. 7-13. ISBN 978-80-244-4090-3. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Střelec Karel, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Karel Střelec Tituly Mgr.
Rok narození 1990 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 31.08.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
CJP/1FR1N - Francouzský jazyk 1N (cvičící) CJP/1FR2N - Francouzský jazyk 2N (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Střelec, K. Ideologie v literatuře, literatura v ideologii. Svět literatury. 2017, roč. XXVII, s. 157-159. ISSN 0862-8440. (100%)
• Střelec, K. Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France. Aluze. 2016, č. 1-2, s. 181-182. ISSN 1803-3784. (100%)
• Střelec, K. LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter: Ostrava: Ostravská univerzita 2017. 257 s. ISBN

978-80-7464-811-3. Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. 2018, roč. 68, č. 3, s. 500-502. ISSN 0021-5597. (100%)
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• Střelec, K. První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře. Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. 2017, roč. VI, č. 2,

s. 42-47. ISSN 1339-0392. (100%)
• Střelec, K. "Společnost rizika" v tvorbě Jana Balabána. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře: Chaos i ład w

języku i w literaturze czeskiej 2015-09-03 Racibórz. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. s. 127-134. ISBN 978-83-63090-72-2. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Svoboda Jan, PhDr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Svoboda Tituly PhDr.
Rok narození 1957 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/1PEPS - Pedagogická psychologie (přednášející, seminářící) KPE/7SCPA - Sociálně patologické jevy v prostředí SŠ (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1985, 7701T005 - Psychologie, VŠ bez udělení titulu, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 1987, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 2003, 7701T005 - Psychologie, doplňující ped. studium - získání učitelské způsobilosti pro předmět psychologie na SŠ, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vychovatel mládeže, SOU Tatra Kopřivnice, 5 a půl roku (1980 - 1986)
• samostatný psycholog, Školský úřad Nový Jičín, 6 a půl roku (1986 - 1993)
• poradenský psycholog, Okresní úřad Přerov, 1 rok (1993 - 1994)
• poradenský psycholog, Poradna pro rodinu Olomouc. kraje, 10 let (1994 - 2004)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 53
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 123
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Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Svoboda, J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál, 2014. 168 s. ISBN 978-80-262-0603-3. (100%)
• Svoboda, J. a Němcová, L. Krizové situace výchovy a výuky. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 211 s. ISBN 978-80-7387-935-8. (50%)
• Svoboda, J. Poradenský dialog. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. 127 s. ISBN 978-80-7387-590-9. (100%)
• Němcová, L. a Svoboda, J. Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin. 1. vyd. Praha: Triton, 2017. 185 s. ISBN 978-80-7553-253-4. (50%)
• Svoboda, J. Jak motivovat druhé ke spokojenému životu. In: Križovatky VIII 13.9.2016 Záhorská Bystrica. Bratislava: Mgr. Tomáš Cehlár, 2017. s. 85-88. ISBN

978-80-972188-4-3. (100%)
• Svoboda, J. Satiterapie. In: Psychoterapeutické směry. Sborník ze seminářů . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 199-213. ISBN 978-80-244-4417-8.

(100%)
• Svoboda, J. Prevence rizikového chování. 2014. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Swaczyna Martin, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Swaczyna Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7GEO2 - Syntetická a konstrukční geometrie (garant, cvičící) KMA/7MEMA - Metody řešení matematických úloh (cvičící)
KMA/7GEOM - Geometrie (přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., Učitelství VVP pro SŠ (matematika-fyzika), SU Opava, Filosoficko přírodovědecká
• 2005, Ph.D., Algebra a geometrie, UP Olomouc, Přírodovědecká
• 2005, RNDr., Aplikovaná matematika, OU v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• SU Opava, 4 roky (1999 - 2003)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 16
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 9 4

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Swaczyna, M. a Volný, P. Geometric concept of isokinetic constraint for a system of particles. Miskolc Mathematical Notes. 2013, č. 14, s. 697-704. ISSN 1787-2405.

(50%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Swaczyna, M. a Volný, P. Rovnoměrný šikmý vrh. Pokroky matematiky fyziky a astronomie. 2016, roč. 61, č. 61, s. 51-67. ISSN 0032-2423. (50%)
• Swaczyna, M. a Volný, P. Uniform motions in central fields. Journal of Geometric Mechanics. 2017, č. 9, s. 91-130. ISSN 1941-4889. (50%)
• Swaczyna, M. a Volný, P. Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws. Reports on Mathematical Physics. 2014, roč. 73, č. 73, s. 177-200.

ISSN 0034-4877. (50%)
• Swaczyna, M. a Volný, P. Draining fluid from a solid of revolution. In: 25. seminář Moderní matematické metody v inženýrství: Sborník z 25. semináře Moderní

matematické metody v inženýrství 2016-05-30 Horní Lomná. Ostrava: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU, 2016. s. 135-149. ISBN
978-80-248-3992-9. (50%)

Působení v zahraničí
• 2008-09-22 - 2008-10-03, University of Crete, Faculty of Science and Engineering, Department of Mathematics, GR, BA, studijní a výukový pobyt Erasmus
• 2001-01-30 - 2001-06-10, University of Salamanca, ES, BA, Studijni pobyt v programu Socrates/Erasmus
Podpis Datum
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Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Danuše Sztablová Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1950 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PGAE - Galerijní edukace (garant, seminářící) KVV/7PIEP - Interdisciplinární edukační programy (garant, seminářící)
KDU/3DID2 - Didaktika dějin výtvarné kultury 2 (seminářící) KVV/7PJGA - Galerijní edukace (garant, seminářící)
KDU/3DID1 - Didaktika dějin výtvarné kultury 1 (seminářící) KVV/7PDV2 - Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2 (garant, přednášející, seminářící)
KVV/7PJD1 - Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1 (garant, přednášející,
seminářící)

KVV/7PJIE - Interdisciplinární edukační programy (garant, přednášející, seminářící)

KVV/7PDV1 - Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1 (garant, přednášející,
seminářící)

KVV/7PJD2 - Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2 (garant, přednášející, seminářící)

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1972, Mgr., 7503T056 - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - výtvarná výchova, Předměty a metodiky předmětů pro 1. až 5. roč. ZDŠ - výtvarná výchova, Pedagogická fakulta

v Ostravě
• 2002, PhDr., 7504T240 - Výtvarná výchova, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 2002, Ph.D., 7501V021 - Výtvarná výchova, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, Školský úřad Karviná, 19 let (1972 - 1991)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bakalářský studijní program: A
Učitelství pro mateřské školy - předměty - výtvarná výchovaA
Magisterský studijní program:A
Učitelství pro 1. stupeň základní školy - předměty výtvarná výchovaA
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
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C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na OU: 26
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 24

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Sztablová, D. GUGA GUGA PIZZA ANEB, JAK (NE)ZJEDNODUŠIT PROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝTVARNÉM OBORU - VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ V

PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ UČTELŮ V ČASE DIGITÁLNÍCH VÝHOD POSLEDNÍCH DVOU STOLETÍ. In: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy - reflexe
kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Uni: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a Česká sekce INSEA. 2015.

• Sztablová, D. Když se vnitří a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění. 2017. (100%)
• Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípavy učitelů v projektech. 2017. (95%)
• Sztablová, D. Psychodidaktika, ontodidaktika, neurodidaktika, nejen expresivních předmětů, v transmisivním poli profesní přípravy učitelů předškolního,

základního a středoškolského vzdělávání. In: DIDACTICA VIVA. Brno: Institut školního vzdělávání, Masarykova Univerzita, Brno. 2017. (100%)
• Sztablová, D. PSYCHODIDAKTIKA (1) v profesní přípravě učitelů nejen výtvarné výchovy jako možný princip integrace oborových didaktik a vstupní obsahový

kontext estetiky edukace. 2017. (100%)
Působení v zahraničí
• 2012-03-26 - 2012-03-30, Rozvoj profesní vizuální imaginace učitelů výtvarného oboru studujících v esteticko-sociálním modelu učitelské přípravy, PL, AM, Wydzial

Sztuki, Uniwerzytet Pedagogiczny - Přednášky, dílny - Rozvoj profesní vizuální imaginace učitelů výtvarného oboru studujících v esteticko-sociálním modelu
učitelské přípravy

Podpis Datum
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Šebestová Irena, PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Irena Šebestová Tituly PhDr., CSc.
Rok narození 1960 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2025

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3USNL - Současná německá literatura pro učitele (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1984, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, PdF Univerzity Palackého Olomouc
• 2000, CSc., 7310RTV - filologie, Uniwersytet Wroclawski
• 2011, PhDr., 7310T106 - Německý jazyk a literatura, Program Filologie, obor Německý jazyk a literatura, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolská profesorka, Gymnázium Ostrava - Poruba, 1 rok (1984 - 1985)
• středoškolská profesorka, SOU ČSSD Šilheřovice, 3 roky (1985 - 1988)
• středoškolská profesorka, Gymnázium Hlučín, 6 let (1988 - 1995)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 94
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A 1 46

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



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1385

C-I - Personální zabezpečení
• Šebestová, I. Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu Pán z Bolatic od Augusta Scholtise. In:Jazyky krajín V4 v súčasnej Europe.

Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Bánská Bystrica: Belianum, 2016. s. 223-230. ISBN 978-80-557-1165-2.
• Šebestová, I. Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. 2014.
• Šebestová, I. Německý literární svět na Hlučínsku. 2016.
• Šebestová, I. Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku. 2017.
• Šebestová, I. Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen in der zeitgenössischen Lokalpresse. Studia

niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde. 2014, roč. 54, s. 45-56. ISSN 0208-4597.
• Šebestová, I. Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.. Acta Facultatis

Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,. 2017, č. 21, s. 73-81. ISSN 1803-408X. (0%)
• Šebestová, I. Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA. 2015, č. 16, s.

71-80. ISSN 1803-408X.
Působení v zahraničí
• 2016-05-29 - 2016-06-04, Studijní pobyt, výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu, DE, AJ, Studium a výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu
• 2015-11-23 - 2015-11-27, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, CZ, AJ, výuka
• 2014-06-23 - 2014-06-28, MitteleuropaZentrum der TU Dresden, DE, AJ, Studium, konzultace, výměna zkušeností v rámci odborného výzkumu
• 2011-04-10 - 2011-14-10, SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ART AND SCIENCE, TR, AJ, Výuka odborného předmětu
• 26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden, DE, AJ, studium a odborné konzultace v MeZ Dresden
• 07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz, DE, AJ, Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz
• 14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur

Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku, DE, AJ, Výměna zkušeností v rámci odborného výzkumu, odborné konzultace, studium
• 2017-06-19 - 2017-06-23, Studijní pobyt, DE, AJ, studijní pobyt
• 2016-11-21 - 2016-11-25, Studijní pobyt - Univerzita Vídeň, AT, AJ, Studijní pobyt
• 2017-04-25 - 2017-04-28, výuka, SK, AJ, Výuka
• 2015-06-28 - 2015-07-03, MitteleuropaZentrum der TU Dresden, DE, AJ, výměna zkušeností v rámci odborného výzkumu, konzultace, studium
• Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften, DE, AJ, Výuka, studium.
• 2014-06-01 - 2014-06-07, Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur

Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku, DE, AJ, Studium, odborné konzultace, možnosti vzájemné spolupráce
Podpis Datum
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Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Ševčík Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1971 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Slezské zemské muzeum Opava dohoda
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KBE/7BECR - Bezobratlí ČR (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1994, Mgr., 1501T001 - Biologie, PřF OU
• 1999, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, UP Olomouc
• 2001, RNDr., 7504T140 - Učitelství vvp pro SŠ biologie - matematika, UP Olomouc
• 2013, Doc., zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 47
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

zoologie 2013 Masarykova univerzita WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 189 162 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Ševčík, J., Hippa, H. a Wahab, R. A. Diversity of Manota Williston (Diptera, Mycetophilidae) in Ulu Temburong National Park, Brunei. ZooKeys. 2014, č. 428, s.

57-77. ISSN 1313-2989. (60%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Yurchenko, V., Kostygov, A., Havlova, J., Grybchuk-Ieremenko, A., Ševčíková, T., Lukes, J., Ševčík, J. a Votypka, J. Diversity of Trypanosomatids in Cockroaches

and the Description of Herpetomonas tarakana sp n.. JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY. 2016, č. 63, s. 198-209. ISSN 1066-5234. (5%)
• Ševčík, J., Kaspřák, D., MANTIČ, M., Fitzgerald, S., Ševčíková, T., Tóthová, A. a Jaschhof, M. Molecular phylogeny of the megadiverse insect infraorder

Bibionomorpha sensu lato (Diptera). PeerJ. 2016, č. 4, ISSN 2167-8359. (35%)
• Ševčík, J., MANTIČ, M. a Blagoderov, V. Two new genera of Keroplatidae (Diptera), with an updated key to the World genera of Keroplatini. Acta Entomologica

Musei Nationalis Pragae. 2015, roč. 55, č. 55, s. 387-399. ISSN 0374-1036.
• Ježek, J., Wahab, R. A. a Ševčík, J. Two new species of Sycorax (Diptera: Psychodidae: Sycoracinae) from the Oriental Region. ZOOTAXA. 2015, č. 4057, s. 539-550.

ISSN 1175-5326.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Veronika Ševčíková Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7DSZ1 - Dějiny sborového zpěvu 1 (cvičící) KHV/7DAN1 - Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1 (přednášející, cvičící)
KHV/7DSZ2 - Dějiny sborového zpěvu 2 (cvičící) KHV/7DAN2 - Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2 (přednášející, cvičící)
KHV/7PAX2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KHV/7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Mgr., 7504T155 - Učitelství vvp pro SŠ v kombinaci, Učitelství všeob. vzděl. předmětů pro SŠ (ČJ-Hv), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2002, Ph.D., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2004, PhDr., 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2007, Doc., Hudební teorie a pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorandka, Ostravská univerzita, PdF, 2 a půl roku (1997 - 2000)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)A
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)A
Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika (od roku 2013).
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 53
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Hudební teorie a pedagogika 2007 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 23

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Ševčíková, V. Studentské odborné texty jako problém. 1. vyd. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,

2015. 266 s. ISBN 978-80-7464-766-6. (100%)
• Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (1. část): Film v kontextu popularizace hudby. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně

estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 14-16. ISSN 1210-3683. (70%)
• Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (2. část): Synergický marketing filmu jako významný prvek hudebně popularizačního potenciálu

filmu. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 11-14. ISSN 1210-3683. (50%)
• Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (3. část): Vymezení a typologie hudebního filmu. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně

estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 10-14. ISSN 1210-3683. (50%)
• Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (4. část): Filmový dokument o hudbě a hudebních osobnostech. Hudební výchova časopis pro

hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 10-14. ISSN 1210-3683. (70%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Karel Šilhán Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 40 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
UHK, Hradec Králové pp 8
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFG/7PLAB - Planeta Země pro obor biologie (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Mgr., 1301T005 - Geografie, OU PřF
• 2007, RNDr., 1301T005 - Geografie, OU PřF
• 2009, Ph.D., 1301V017 - Environmentální geografie, OU
• 2014, Doc., fyzická geografie a geoekológie, vš v cizině, Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 35
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

fyzická geografie a geoekológie 2014 Univerzita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 444 420 105

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Šilhán, K. Can tree tilting indicate mechanism of slope movements?. ENG GEOL. 2015, č. 199, s. 157-164. ISSN 0013-7952. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Šilhán, K. a Šilhán, K. Evaluation of growth disturbances of Picea abies (L.) Karst. to disturbances caused by landslide movements. GEOMORPHOLOGY. 2017, č.

276, s. 51-58. ISSN 0169-555X. (50%)
• Šilhán, K. Frequency, predisposition, and triggers of floods in flysch Carpathians: regional study using dendrogeomorphic methods. GEOMORPHOLOGY. 2015, č.

234, s. 243-253. ISSN 0169-555X. (100%)
• Šilhán, K. How different are the results acquired from mathematical and subjective methods in dendrogeomorphology? Insights from landslide movements.

GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 253, s. 189-198. ISSN 0169-555X. (100%)
• Šilhán, K. Chronology of processes in high-gradient channels of medium-high mountains and their influence on alluvial fans properties. GEOMORPHOLOGY. 2014,

č. 206, s. 288-298. ISSN 0169-555X. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavel Škobrtal Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPE/7AGRE - Agrese a násilí (garant, přednášející) KPE/1PDAM - Základy psychopatol. dětí a mladistvých (přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2005, PhDr., 7701T005 - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2009, Ph.D., 7701V001 - Klinická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 31
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 9

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Škobrtal, P. Kognitivní percepce barev jako prediktor psychosomatických poruch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 171 s. ISBN

978-80-7464-201-2. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce. Psychiatrie.

2015, roč. 19, s. 91-92. ISSN 1211-7579. (20%)
• Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Test číselného čtverce versus škála PSP. Psychiatrie. 2015, roč. 19, s. 35-35. ISSN

1211-7579. (20%)
• Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?. In: Sjezd psychiatrické společnosti

ČLS JEP. Brno: Guarant International spol. s r. o., 2014. Guarant International spol. s r. o., 2014. s. 121-123. ISBN 978-80-263-0702-0. (20%)
• Škobrtal, P. a Bazínková, E. Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS: Jiří Mareš (ed.) Sborník abstrakt

sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS 2014-05-16 Vernířovice. MSD, 2014. s. 43-43. ISBN 978-80-7392-234-4. (50%)
• Bazínková, E., Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Stresový profil v neurofyziologii. In: Sjezd psychiatrické společnosti ČLS

JEP. Brno: Guarant International spol. s r. o., 2014. Guarant International spol. s r. o., 2014. s. 53-58. ISBN 978-80-263-0702-0. (16,66%)
• Škobrtal, P. Využití biofeedbacku při podpoře zdraví. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012

2012-05-18 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 12-12. ISBN
978-80-7308-470-2. (100%)

• Škobrtal, P. a Badošek, R. Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské
psychologické společnosti s mezinárodní účastí: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015 2015-05-15 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 29-29. ISBN 978-80-7308-562-9. (50%)

• Škobrtal, P. a Badošek, R. Psychologie pro NMgr. studium učitelství pro MŠ. 2013. (50%)
• Škobrtal, P. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. 2012. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jana Škrabánková Tituly doc. PaedDr., Ph.D.
Rok narození 1963 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 36 do kdy 31.12.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFY/7DFY1 - Didaktika fyziky 1 (garant, přednášející, seminářící) KFY/7MEGE - Meteorologie a geofyzika (garant, přednášející, seminářící)
KFY/7DFY2 - Didaktika fyziky 2 (garant, přednášející, seminářící) KFY/7PSTP - Práce s talenty v přír. vědách a v MA (garant, přednášející, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1986, 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství VVP fyzika - chemie, VŠ bez udělení titulu, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1987, PaedDr., 7501V008 - Pedagogika, Pedagogika, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 2005, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
• 2010, Doc., Pedagogika, vš v cizině, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec (1999)
• docent, PdF MU Brno, 3 a půl roku (2007 - 2011)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 24
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Pedagogika 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 3 58



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1395

C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Škrabánková, J. a Kočí, P. Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-7464-977-6. (50%)
• Škrabánková, J. Nadání jako společenský fenomén: Z pohledu edukace nadaných. První. vyd. Praha: Curriculum, 2017. 135 s. ISBN 978-80-87894-13-2. (0%)
• Škrabánková, J. Talent. Is It Really a Gift?. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis, 2014. 204 s. ISBN 978-80-7464-683-6.
• Škrabánková, J. Žijeme s nadáním. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. 101 s. ISBN 978-80-7464-137-4.
• Škrabánková, J. Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání přírodovědně nadaných žáků. In:In Jana Škrabánková, Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich

učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 31-38. ISBN 978-80-7315-244-4.
• Škrabánková, J. a Schindler, V. Inovativní motivační metody pro přírodovědně nadané žáky. In:Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních

vědách II. první. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-26. ISBN 978-80-210-6635-9.
• Škrabánková, J. Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků: Zaměřeno na vzdělávání nadaných studentů na střední škole. In:Možnosti vzdělávání

matematicky nadaných žáků. 1. vydání. vyd. Brno: MUNI PRESS Masarykova univerzita, 2012. s. 196-207. ISBN 978-80-210-6144-6.
• Škrabánková, J. Pedagogické přístupy k nadaným žákům - se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech. In:In Jana Škrabánková,

Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 47-53. ISBN
978-80-7315-244-4.

• Škrabánková, J. Trendy a současnost diagnostikování nadání v Česku. In:Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. první. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo
Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. s. 188-204. ISBN 978-80-557-0606-1.

• Škrabánková, J. Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. 2013, č.
vol. 3, s. 13-17. ISSN 2146-7463.

• Škrabánková, J. a Dvořák, D. Kompetence učitelů přírodovědných předmětů. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava:
Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 86-91. ISBN 978-80-7464-354-5.

• Škrabánková, J. a Trnová, E. Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum. In: The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization,
Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012).. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. Curriculum,
2013. s. 176-190. ISBN 978-80-904948-4-8.

• Škrabánková, J. a Trnová, E. Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum. In: The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization,
Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012).. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. Curriculum,
2013. s. 162-175. ISBN 978-80-904948-4-8.

• Škrabánková, J. a Schindler, V. Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky. In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II..
Brno: MSD Brno, 2013. MSD Brno, 2013. s. 130-141. ISBN 978-80-210-6605-2.

• Škrabánková, J. Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky). In: Proceedings
of abstracts and electronic version XXXII International Colloqium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and
Management, 2014. University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2014. s. 156-165. ISBN 978-80-7231-958-9.

• Škrabánková, J. Podpora fyzikálně nadaných studentů. In: Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: Univerzita
obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. s. 38-42. ISBN 978-80-7231-865-0.

• Škrabánková, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. In: Sborník výstupů z projektu a příkladů dobré praxe z krajů. Brno:
Jhomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., 2014. Jhomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., 2014. s. 46-48. ISBN 978-80-260-6815-0.
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C-I - Personální zabezpečení
• Škrabánková, J. Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking.. In: Sborník příspěvků z 2. pracovní konference s mezinárodní účastí

Učíme nadané žáky II. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 140-153.
ISBN 978-80-7464-533-4.

• Škrabánková, J. Příručka pro práci s nadanými žáky. Část s názvem Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy). 2012.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Vladimír Špunda Tituly doc. RNDr., CSc.
Rok narození 1962 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Ústav výzkumu globální změny, AV ČR v.v.i. pp 16 hodin/týden
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFY/7OSP2 - Optická spektroskopie 2 (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1986, RNDr., 1702T007 - Biofyzika a chemická fyzika, UP Olomouc, Přírodovědecká
• 1995, CSc., 1511V002 - Fyziologie rostlin, AV ČR Praha
• 1999, Doc., 1702T005 - Biofyzika, MU Brno
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný pracovník, Mikrobiologický ústav ČSAV Třeboň, odd. autotr. mikroorg., 1 rok (1986 - 1988)
• odborný pracovník, Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV Ostrava, 3 roky (1988 - 1991)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 14
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Biofyzika 1999 MU Brno WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 463 488 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• ŠIGUT, L., Holišová, P., Klem, K., Šprtová, M., Calfapietra, C., Marek, M. V., Špunda, V. a Urban, O. Does a long-term cultivation of trees under elevated CO2

concentration influence their photosynthetic response to temperature?. Annals of Botany. 2015, č. 116, s. 929-939. ISSN 0305-7364. (15%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison

with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079. (15%)
• Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van

As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy.
Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322. (5%)

• Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant
accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428. (10%)

• Magyar, M., Sipka, G., Kovács, L., Ughy, B., Zhu, Q., Han, G., Špunda, V., Lambrev, P., Shen, J. a Garab, G. Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of
Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction. Scientific Reports. 2018, č. 8, s. 1-9. ISSN 2045-2322. (10%)

Působení v zahraničí
• 2016-08-14 - 2016-08-17, Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, HU, BO,

Příprava spolupráce
• 1994-03-01 - 1994-06-30, Umea University, Dept. of Plant Physiology, SE, BO, výzkumný pobyt
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1399

Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Šustek Tituly doc. RNDr., Ph.D.
Rok narození 1983 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7MASO - Matematické soutěže a hry (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Mgr., 1103T004 - Aplikovaná matematika, OU v Ostravě, Přírodovědecká
• 2010, Ph.D., 1103V003 - Aplikovaná algebra, OU v Ostravě, Přírodovědecká
• 2011, RNDr., 1103T004 - Aplikovaná matematika, OU v Ostravě, Přírodovědecká
• 2015, Doc., Aplikovaná matematika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 20
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Aplikovaná matematika 2015 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 12 14 16

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Šustek, J. Compound Means and Fast Computation of Radicals. Applied Mathematics. 2014, č. 5, s. 2493-2517. ISSN 1683-3511. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Mišík, L., Šustek, J. a Volkmann, B. On Hausdorff dimensions related to sets with given asymptotic and gap densities. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, s.

141-157. ISSN 1336-913X. (30%)
• BÁRTA, Č., Kolář, M. a Šustek, J. On Hessians of Composite Functions. Applied Mathematical Sciences. 2014, č. 8, s. 8601-8609. ISSN 1312-885X. (50%)
• Hančl, J. a Šustek, J. Sequences of Cantor Type and Their Expressibility. Mathematica Slovaca. 2017, č. 67, s. 41-50. ISSN 1337-2211. (90%)
• Šustek, J. Normal numbers and Cantor expansions. In: ALANT. Bedlewo. 2014.
Působení v zahraničí
• 2012-09-17 - 2012-09-23, János Selye University, Komárno, SK, BA
• 2007-09-08 - 2007-10-08, University of Liverpool, GB, BA, vědecký pobyt
• 2017-04-23 - 2017-04-30, University of Debrecen, HU
• 2013-10-17 - 2013-10-22, János Selye University, Komárno, SK, BA
• 2009-06-07 - 2009-06-13, János Selye University, Komárno, SK, BA
• 2008-05-05 - 2008-06-01, János Selye University, Komárno, SK, BA
Podpis Datum
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Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zdeňka Telnarová Tituly Ing., Ph.D.
Rok narození 1955 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7ELEN - eLearning (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1980, Ing., Systémové inženýrství, VŠB-TU Ostrava
• 2001, Ph.D., Manažerská informatika, VŠB-TU Ostrava
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• matematik-analytik, Kancelářské stroje Ostrava, 10 a půl roku (1981 - 1991)
• učitel, SPŠ Kratochvílova, Ostrava, 3 roky (1991 - 1994)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 48
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 8 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Telnarová, Z. Formální logika a sémantický web. 2163. vyd. Plzeň: Polypress s.r.o., 2015. 262 s. ISBN 978-80-261-0408-7. (25%)
• Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se

specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8. (12,5%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Telnarová, Z. Modeling and language support for the pattern management. In:Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. USA: IGI Global, 2016. s.

86-106. Advances in Computational Intelligence and Robotics (ACIR). ISBN 978-1-5225-0566-2. (100%)
• Telnarová, Z. a Rombová, Z. Data modelling and ontological semantics. In: ICNAAM 2014: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON

NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodos, Greece. NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing
LLC, 2015. s. 550008-550011. ISBN 978-0-7354-1287-3. (50%)

• Telnarová, Z. Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology. In: 10th Asian Conference, ACIIDS 2018: Intelligent Information and Database
Systems 2018-03-19 Dong Hoi City, Vietnam. Cham: Springer, 2018. s. 256-264. ISBN 978-3-319-75420-8. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Tomášek Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1969 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCJ/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (cvičící) KCL/3SOPR - Souvislá praxe (garant, cvičící)
KCL/3DID2 - Didaktika českého jazyka a literatury 2 (garant, seminářící) KCL/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (garant, cvičící)
KCJ/3DID1 - Didaktika českého jazyka a literatury 1 (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1995, Mgr., Česká filologie - Filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
• 2004, Ph.D., 8106RTV - teorie a dějiny literatury, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolský učitel, Gymnázium Čs. exilu Ostrava, 8 a půl roku (1992 - 2001)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 68
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A 1 15

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Tomášek, M. Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen. In:Obraz období "socialismu" v českých a

polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 80-100. ISBN 978-80-7464-854-0.
• Tomášek, M. Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989. In:Vzájemný obraz souseda v polských a

českých školních učebnicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 115-123. ISBN 978-80-7464-502-0.
• Gracová, B. a Tomášek, M. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. 2016.
• Tomášek, M. Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze): Z. Fišer a kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Bohemica litteraria.

2015, roč. 18, č. 1, s. 149-153. ISSN 1213-2144.
• Tomášek, M. Didaktické intervence I-IV: I. 17.10.; II. 31.10.; III. 14.11.; IV. 28.11. [Workshop]. Centrum PANT, Česká republika. 2017.
• Tomášek, M. a Tomášková, R. Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace: setkání diskusního učitelského klubu [Workshop]. Ostrava, Česká

republika. 2015.
Působení v zahraničí
• 2011-06-01 - 2011-06-03, K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski), PL, AI, přednášková činnost
• 2013-05-12 - 2013-05-18, University of Ljubljana, SI, AJ, Přednášky, konzultace
• 2010-10-18 - 2010-10-22, Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

Oddelek za slavistiko), SI, AI, Přednášková činnost
• 2012-07-09 - 2012-07-13, Universität Leipzig, Institut für Slavistik, DE, AJ, přednáškový pobyt
• 2011-04-26 - 2011-04-29, Máchova cesta k zobrazení krajiny, Role krajinných motivů v Erbenově Kytici (Eotvos Lorand University Budapest), HU, AI, přednášková

činnost
• 2017-06-05 - 2017-06-16, Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace), AT, AJ,

přednášky a další vzdělávací činnost
• 2016-05-22 - 2016-06-04, University St. Kliment Ohridski, Sofia, BG, AJ, výukový pobyt Erasmus+
• 2010-10-23 - 2010-10-25, Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,

Katedra za slavistiku), RS, AI, Přednášková činnost
• 2016-04-24 - 2016-04-30, Akademie věd v Moskvě, RU, AJ, výukový pobyt Erasmus+
Podpis Datum
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Tomášková Renáta, Mgr., Dr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Renáta Tomášková Tituly Mgr., Dr.
Rok narození 1968 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2021

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3DIAN - Analýza diskursu pro učitele (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1991, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, FF Univerzity Palackého v Olomouci
• 1997, Dr., Anglický jazyk, FF Univerzity Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolská profesorka, Gymnázium Ostrava - Poruba, 1 rok (1991 - 1992)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 116
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 14

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Tomášková, R. The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites. In:Professional Genres from an Interpersonal Perspective.

první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 198-225. ISBN 1-4438-8697-1.
• Tomášková, R. Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. In:Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. 1.

vyd. Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 163-188. ISBN 978-1-4438-7792-3.
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C-I - Personální zabezpečení
• Tomášková, R. "Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. In:"Writing the

prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. první. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské
univerzity v Ostravě, 2012. s. 154-173. ISBN 978-80-7464-179-4.

• Tomášková, R. A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites. Brno Studies in English. 2015, roč. 2015, č. 41, s. 77-100. ISSN 0524-6881.
• Tomášková, R. Angličtina jako lingua franca versus angličtina rodilých mluvčích v odborných textech. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok

na vyjadrenie a formovanie identity: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe 2016-09-13 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 240-249. ISBN
978-80-557-1165-2.

• Tomášková, R. The genre of university website presentations: Constructing a picture through voices. In: Fachkommunikation im Wandel/The Changing Landscape
of Professional Discourse: Fachkommunikation im Wandell/The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 FF OU Ostrava. Ostrava: Filozofická
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 91-104. ISBN 978-80-7464-745-1.

Působení v zahraničí
• Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites, HU, AI, 24. - 28.10 2016, invited lecture and teaching mobility stay Erasmus+
• University of Pécs, HU, AI, 19. - 26.4. 2015, Erasmus+ - přednáškový pobyt
• University of Helsinki, FI, AI, 15. - 24.8., studijní stáž v rámci projektu CVOJ
• 2003-03-31 - 2003-04-04, Metropolitan Leeds University, GB, AI, monitorovací návštěva
• University of Jaén, ES, AI, 22. - 28.4. 2012, Erasmus+ - učitelská mobilita; výuka, konzultace
• University of Stockholm, SE, AI, 15. - 17.4. 2016, aktivní účast ve workshopu k výzkumu korpusu SciELF a jednání o návazné mezinárodní spolupráci
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1407

Tomeček Slavoj, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Slavoj Tomeček Tituly Mgr.
Rok narození 1971 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 12 do kdy 31.07.2021

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, Ostrava-Poruba pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3SOPR - Souvislá praxe (garant, cvičící) KFI/3ZSVK - Klíčové kompetence ve výuce ZSV (garant, cvičící)
KFI/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (garant, cvičící) KFI/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (garant, cvičící)
KFI/3DID1 - Didaktika ZSV 1 (garant, cvičící) KFI/3DID2 - Didaktika ZSV 2 (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Mgr., filozofie - historie - odborné studium, FF Masarykovy univerzity v Brně
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Soukromá spec. škola Ostrava, 1 a půl roku (1998 - 2000)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 6
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Tomeček, S. Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu. Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 75-92.

ISSN 1805-3963. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
• Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017, DE, výzkumný pobyt
Podpis Datum
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Trčková Jana, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jana Trčková Tituly Mgr.
Rok narození 1963 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 11.05.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (cvičící) KFI/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Kateřina Trčková Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.12.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7DCH1 - Didaktika chemie 1 (seminářící) KCH/7DCH2 - Didaktika chemie 2 (seminářící)
KCH/7DAC1 - Didaktické aspekty výuky chemie 1 (garant, seminářící) KCH/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící)
KCH/7EVCH - Experiment v chemii (seminářící) KCH/7SOPP - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící)
KCH/7VPCH - Vybrané problémy z chemie (seminářící) KCH/7DAC2 - Didaktické aspekty výuky chemie 2 (garant, seminářící)
KCH/7TEP1 - Technika experimentální práce 1 (garant, cvičící) KCH/7NALA - Návykové látky (garant, přednášející, seminářící)
KCH/7TEP2 - Technika experimentální práce 2 (garant, cvičící) KCH/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KCH/7PDC1 - Vybrané problémy z didaktiky chemie 1 (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1996, Mgr., 7504T136 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2016, Ph.D., 1407V018 - Didaktika chemie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká
• 2017, RNDr., 7504T074 - Učitelství chemie pro SŠ, Univerzita Karlova, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 4
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1411

C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná,

P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
(33,33%)

• Trčková, K. Bílé zlato. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech 2014-11-06 Praha. Praha:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. s. 64-70. ISBN 978-80-7290-817-2. (100%)

• Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K. Motivace žáků prostřednictvím Korchemu. In: Mezinárodní konference zaměřená na pregraduální přípravu a postraduální
vzdělávání učitelů chemie: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie 2017-05-22 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita,
přírodovědecká fakulta, 2017. s. 232-240. ISBN 978-80-7464-942-4. (33,34%)

• Trčková, K. Multikomponentní úlohy v praxi. In: Aktuálne problémy dizertačných prác v teórii prírodovedného vzdelávania: časopis Bech 2014-11-20 Trnava. Trnava:
Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. s. 62-66. ISSN 1338-1024. (100%)

• Trčková, K. Chemie kolem nás v praxi. 2015. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Trnová Michaela, Mgr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Michaela Trnová Tituly Mgr.
Rok narození 1974 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
CJP/1AJ2N - Anglický akademický jazyk 2N (cvičící) CJP/1NJ2N - Německý jazyk 2N (garant, cvičící)
CJP/1AJ1N - Anglický akademický jazyk 1N (cvičící) CJP/1CONT - Content and language integrated learning (cvičící)
CJP/1ISIE - Intercultural studies in education (garant, cvičící) CJP/1NJ1N - Německý jazyk 1N (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 7504T155 - Učitelství vvp pro SŠ v kombinaci, (anglický jazyk - německý jazyk), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 7310V330 - Didaktika cizího jazyka, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, OSVČ, 1 rok (1998 - 1999)
• učitel, Biskupské gymnázium Ostrava, 1 a půl roku (1999 - 2000)
• učitel, Matiční gymnázium Ostrava, 13 let (2000 - 2014)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Trnová, M. Metodická podpora pro vzdělávání žáků s LMP. In: Společné vzdělávání: Inkluze v hodinách angličtiny. Praha, Ostrava, Brno: Oxford University Press,

Národní ústav pro vzdělávání. 2016. (100%)
• Trnová, M., Paulerová, E. a Davies, G. Oxford Maturita Excellence Průvodce gramatikou k maturitě. 2013. (40%)
• Hutchinson, T., Pye, D. a Trnová, M. Project 3 Fourth edition Pracovní sešit s poslechovým CD a přípravou na testování. 2014. (10%)
• Hutchinson, T. a Trnová, M. Project 4 Fourth edition Pracovní sešit s poslechovým CD a přípravou na testování. 2014. (10%)
• Hutchinson, T. a Trnová, M. Project 5 Fourth edition Pracovní sešit s poslechovým CD a přípravou na testování. 2014. (10%)
Působení v zahraničí
• 2015-04-20 - 2015-04-24, Universidade Lusófona, PT, AM, učitelská mobilita
• 2015-05-27 - 2015-05-28, The Language Dimension in All Subjects, FR, AM
Podpis Datum



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1414

Turek Ondřej, Ing., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Ondřej Turek Tituly Ing., Ph.D.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2020

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Ústav jaderné fyziky AV ČR pp 20
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7ATEA - Algebra a teoretická aritmetika (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2006, Ing., 3901T021 - Matematické inženýrství, ČVUT v Praze, FJFI
• 2009, Ph.D., 3901V021 - Matematické inženýrství, ČVUT v Praze, FJFI
• 2009, 1103V004 - Aplikovaná matematika, doktorské vzdělání v cizině, Université de Toulon
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Ústav jaderné fyziky AV ČR, půl roku (2005 - 2006)
• Ústav jaderné fyziky AV ČR, půl roku (2009 - 2010)
• Kochi University of Technology, Japonsko, 3 roky (2010 - 2013)
• Spojený ústav jaderných výzkumů, Dubna, Rusko, 4 roky (2013 - 2017)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 128 100 A
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Turek , O. Abelian properties of Parry words. THEOR COMPUT SCI. 2015, roč. 2015, č. 566, s. 26-38. ISSN 0304-3975. (100%)
• Goyeneche, D. a Turek , O. Equiangular tight frames and unistochastic matrices. J PHYS A-MATH THEOR. 2017, roč. 2017, č. 50, s. 245304-neuvedeno. ISSN

1751-8113. (50%)
• Turek , O. a Cheon, T. Hermitian unitary matrices with modular permutation symmetry. LINEAR ALGEBRA APPL. 2015, roč. 2015, č. 469, s. 569-593. ISSN

0024-3795. (50%)
• Turek , O. a Cheon, T. Potential-controlled filtering in quantum star graphs. ANN PHYS-NEW YORK. 2013, roč. 2013, č. 330, s. 104-141. ISSN 0003-4916. (50%)
• Exner, P. a Turek , O. Spectrum of a dilated honeycomb network. INTEGR EQUAT OPER TH. 2015, roč. 2015, č. 81, s. 535-557. ISSN 0378-620X. (50%)
Působení v zahraničí
• 2010-02-01 - 2013-01-31, Kochi University of Technology, JP, BA, vědecká činnost
• 2008-09-04 - 2009-02-26, Centre de Physique Théorique, FR, BA, práce na dizertaci v rámciAprogramu Doctorat en cotutelle
• 2007-09-03 - 2008-02-22, Centre de Physique Théorique, FR, BA, práce na dizertaci v rámciAprogramu Doctorat en cotutelle
• 2013-03-27 - 2017-09-15, Spojený ústav jaderných výzkumů, RU, BA, vědecká činnost
• 2006-09-04 - 2007-02-16, Centre de Physique Théorique, FR, BA, práce na dizertaci v rámciAprogramu Doctorat en cotutelle
Podpis Datum
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Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jaroslav Uchytil Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 0 do kdy

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7PAX2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KTV/7APPC - Analýza polohy a pohybu člověka (garant, cvičící)
KTV/7ANST - Antropomotorika a aplikovaná statistika (cvičící) KTV/7SDPL - Didaktika plavání (garant, cvičící)
KTV/7PAX3 - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící) KTV/7SRPM - Řízení pohybu a motorické učení (garant, přednášející, cvičící)
KTV/7SOD1 - Oborová didaktika 1 (garant, přednášející, seminářící) KTV/7SOD2 - Oborová didaktika 2 (garant, přednášející, seminářící)
KTV/7PAX1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2000, Mgr., 7503T076 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova, učitelství pro 2. st. ZŠ a učňovské školství (tělesná výchova-fyzika), Ostravská univerzita v

Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2013, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vysokoškolský učitel - OA, Slezská univerzita v Opavě, 6 let (2002 - 2008)
• učitel, ZŠ Rudé armády, Karviná ()
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 70
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 23 43 108
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Musculoskeletal loading during the round-off in female gymnastics: the effect of hand position.

SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 123-134. ISSN 1476-3141. (10%)
• Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Technique selection "the coaches challenge" influencing injury risk during the first contact hand of

the round off skill in female gymnastics. Journal of Human Kinetics. 2017, roč. 56, s. 51-59. ISSN 1899-7562. (10%)
• Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees: Comparison of bionic and

mechanically passive knee joints. PROSTHET ORTHOT INT. 2014, č. 3, s. 199-203. ISSN 0309-3646. (50%)
• Farana, R., Uchytil, J., Zahradník, D. a Jandačka, D. The Akopian vault performed by elite male gymnasts: Which biomechanical variables are related to a judge?s

score?. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2015, č. 15, s. 33-40. ISSN 1212-1185. (10%)
• Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The influence of hand positions on biomechanical injury risk factors at the wrist joint during the

round-off skills in female gymnastics. Journal of Sports Sciences. 2017, roč. 35, s. 124-129. ISSN 0264-0414. (10%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Václavík Marek, PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Marek Václavík Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/7PVPM - Vzdělávací politika a management (garant, přednášející,
seminářící)

KPD/1KURI - Kurikulum (seminářící)

KPD/7PAAK - Alternat. a autor. koncepce vzdělávání (garant, přednášející,
seminářící)

KPD/1OBDI - Obecná didaktika (cvičící, seminářící)

KPD/7PEVA - Evaluace ve školství (přednášející) KPD/7PSVP - Tvorba a revize ŠVP (garant, přednášející, seminářící)
KPD/1MTAS - Management třídy a školy (garant, přednášející, seminářící) KPD/7MTAS - Management třídy a školy (garant, přednášející, seminářící)
KPD/7DIDA - Didaktika průřezových témat (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2010, Mgr., 7504T107 - Učitelství pedagogiky pro střední školy, 7504T254 Učitelství pro střední školy - biologie, Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta
• 2011, PhDr., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 2011, Bc., 6208R102 - Školský management, Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• lektor, realizátor OP projektu, Asociace vzdělávání, o. s., 1 rok (2014 - 2015)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 14

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Václavík, M. Implementace průřezových témat do kurikula a výuky.. 2014. (100%)
• Václavík, M. Implementace průřezových témat v základní škole. In: (Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu 2016-09-15 České Budějovice. České Budějovice:

Česká asocice pedagogického výzkumu, 2017. (100%)
• Václavík, M. Krize pedagogiky v proměnách osobnosti pedagoga.. In: Bratislava. ISBN 978-80-223-3331-3. (100%)
• Václavík, M. Baví mě číst a hýbat světem. Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství.. 2013. (20%)
• Václavík, M. Výběr z aktuálních školských témat.: Učitel jako specifický zaměstnanec. 2017. (20%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Zuzana Václavíková Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KMA/7VKHM - Vybrané kapitoly z historie matematiky (garant, seminářící) KMA/7VPDM - Vybrané problémy z didaktiky matematiky (seminářící)
KMA/7ATEA - Algebra a teoretická aritmetika (cvičící) KMA/7MASO - Matematické soutěže a hry (seminářící)
KMA/7SATA - Seminář z algebry a teoret. aritmetiky (garant, cvičící,
seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., Učitelství VVP pro SŠ (matematika - fyzika, OU v Ostravě, Přírodovědecká
• 2003, Ph.D., Aplikovaná algebra, OU v Ostravě, Přírodovědecká
• 2003, RNDr., Učitelství VVP - Aplikovaná matematika, OU v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorand, OU v Ostravě, PřF, 2 roky (1999 - 2001)
• PřF Ostrava, 16 let (2001 - 2017)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 44
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 10 6 5
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Václavíková, Z. Interactivity - how to prepare study module. In:Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s.

97-108. ISBN 978-83-8084-056-0. (100%)
• Václavíková, Z. Science education - formal versus informal education. In:New Challenges in Education. Ružomberok: VERBUM, 2013. s. 260-277. ISBN

978-80-561-0065-3. (100%)
• Krčmarský, D., Mišík, L. a Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, č. 11, s.

165-174. ISSN 1336-913X. (33,33%)
• Václavíková, Z. Properties of transformation matrices between the normal bases in the orders of cubic field. Mathematica Slovaca. 2013, roč. 2013, č. 63, s. 63-68.

ISSN 0139-9918. (100%)
• Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserve the weighted density. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2013, roč. 2013, č.

56, s. 35-45. ISSN 1210-3195. (50%)
• PORUBSKÝ, Š., Václavíková, Z. a Šustek, J. Historie čísel a výpočetních pomůcek. 2012. (33,33%)
Působení v zahraničí
• 2017-01-22 - 2017-01-28, Zahraniční stáž Aarhus-Hobro, DK, BA, Externí expert pro stáž II - ? výměna zkušeností s partnerskými zahraničními subjekty v oblasti

podpory technického vzdělávání
• 2017-05-15 - 2017-05-19, Erasmus+ Stuff mobility, FI, BA
• 1.5.2002 - 1.6.2002, University of Augsburg, DE, BA, Sokrates-Erasmus mobility učitelů
• 10.1.2002 - 14.2.2002, University of Liverpool, GB, BA, Sokrates-Erasmus mobility učitelů
• 2015-03-30 - 2015-04-30, Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa, ZA, BA, Visiting Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South

Africa
• 2.1.2003 - 2.2.2003, Karl-Franzen university, AT, BA, Sokrates-Erasmus mobility učitelů
• 2018-01-22 - 2018-01-26, Erasmus+ Stuff mobility Liverpool, GB
Podpis Datum
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Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Marek Vajgl Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1980 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7RPR2 - Ročníkový projekt 2 (garant, cvičící) KIP/7RPR1 - Ročníkový projekt 1 (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., Informatika a výpočetní technika - informační systémy, OU v Ostravě
• 2011, RNDr., OU v Ostravě
• 2011, Ph.D., Aplikovaná matematika, OU v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Ou v Ostravě, interní doktorand, 2 a půl roku (2004 - 2007)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 91
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 39 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Telnarová, Z. Formální logika a sémantický web. 2163. vyd. Plzeň: Polypress s.r.o., 2015. 262 s. ISBN 978-80-261-0408-7. (25%)
• Vajgl, M., Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. Advanced F-Transform-Based Image Fusion. Advances in Fuzzy Systems. 2012, roč. 2012, s. 1-9. ISSN 1687-7101.
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C-I - Personální zabezpečení
• Perfiljeva, I. a Vajgl, M. A New Fast Model Of a Fuzzy Associative Memory. In: The 12th International FLINS Conference: Uncertainty Modelling in Knowledge

Engineering and Decision Making 2016-08-24 Roubaix. Singapore: World Scientific, 2016. s. 270-275. ISBN 978-981-3146-96-9.
• Vajgl, M. a Perfiljeva, I. Autoassociative Fuzzy Implicative Memory on the Platform of Fuzzy Preorder. In: 16th World Congress of the International Fuzzy

Systems Association (IFSA) and the 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT): Proceedings of the 2015 Conference of the
International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology 2015-06-30 Gijon, Spain. Atlantis Press, 2015. s. 1598-1603. ISBN
978-94-62520-77-6.

• Hurtík, P. a Vajgl, M. Automatic License Plate Recognition in Difficult Conditions - Technical Report. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems
Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS): IFSA-SCIS 2017 - Joint 17th World Congress of International
Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems 2017-06-27 Otsu. Institute of Electrical and Electronics
Engineers Inc., 2017. ISBN 978-150904917-2. (50%)

• Hurtík, P. a Vajgl, M. Edge Detection Competition - Algorithms Based on Image Represented by a Fuzzy Function. In: The 10th Conference of the European Society
for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT): Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2017 and 16th International Workshop
on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, IWIFSGN 2017 2017-09-11 Warsaw. Springer Verlag, 2018. s. 260-265. ISBN 978-331966823-9. (50%)

• Hurtík, P., Vajgl, M. a Burda, M. Jewelry Stones Classification: Case Study. In: The Seventh International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition
(SoCPaR 2015): Proceedings of the 2015 Seventh International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015) 2015-11-11 Japonsko, Fukuoka.
IEEE Computer Society Press, 2015. s. 205-210. ISBN 978-1-4673-9360-7. (33,33%)

• Vajgl, M. Reduced IFAM Weight Matrix Representation using Sparse Matrices. In: EUSFLAT 2017: Conference of the European Society for Fuzzy Logic and
Technology, EUSFLAT 2017 and 16th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, IWIFSGN 2017 2017-09-11 Warszawa. Springer
Verlag, 2018. s. 463-469. ISBN 978-331966826-0. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Vala Jaroslav, doc., Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jaroslav Vala Tituly doc., Mgr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah 2.0 do kdy

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCL/3TVOL - Tvořivý přístup k literárnímu vzdělávání (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
1997 PdF UP Olomouc, obor Učitelství pro 2. st. ZŠ (český jazyk - občanská výchova)A
2004 PdF UP Olomouc, doktorský studijní program Pedagogika (Ph.D.)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
ZŠ Olomouc, tř. Spojenců, učitel (1997 - 2000)A
Slovanské gymnázium Olomouc, učitel (2003 - 2006)A
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra českého jazyka a literatury, odoborný asistent, docent (od roku 2006)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Vedené a obhájené bakalářské práce: 50A
Vedené a obhájené diplomové práce: 40A
Vedené a obhájené diesrtační práce: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Pedagogika 2015 UP Olomouc WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 4 2 55

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vala, J. Didaktika literární výchovy. Vybrané kapitoly pro učitele ZŠ. Olomouc: Hanex, 2017. ISBN 978-80-7409-086-8.
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C-I - Personální zabezpečení
• Vala, J. Poetry as a learning task. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 127 s. ISBN 978-80-244-4877-0.
• Vala, J. Poezie, studenti a učitelé. Recepce, interpretace, výuka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 272 s. ISBN 978-80-244-3922-8.
• Vala, J. Prévert´s Poem Brakfast in the Reception of Young Readers. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 6, č. 112, s. 277-283. ISSN 1877-0428.
• Vala, J. Specifika lyrické poezie jako učební úlohy. Orbis scholae. 2015, č. 3, s. 53-68. ISSN 1802-4637.
Působení v zahraničí
Přednášející: UKF v Nitře (2015, 2017), Univerzita Prešov (2012), Univerzita Wroclaw (2013), UMB Bánská Bystrica (2014).A
Zahraniční konference a studijní pobyty: Istanbul (Turecko) - IDEEPSY 2011, 2012; Madrid (Španělsko) - ICERI 2011; Šiauliai University (Litva) 2012; Řím (Itálie) -
Sapiensa University WCES 2013; Antalya (Turecko) - ICEEPSY 2013.A
Studijní pobyt: Glasgow University Library 2013.
Podpis Datum
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Vališová Alena, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Alena Vališová Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1954 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 20 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 20 do kdy 31.08.2019
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
České vysoké učení technické v Praze pp 1
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/7PDI1 - Didaktika pedagogiky 1 (garant, přednášející, seminářící) KPD/1OBDI - Obecná didaktika (garant, přednášející)
KPD/7PDI2 - Didaktika pedagogiky 2 (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1979, 7507T002 - Pedagogika a psychologie, Pedagogika - psychologie - učitelství pro školy II. cyklu, VŠ bez udělení titulu, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická

fakulta
• 1980, PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
• 1988, CSc., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakula
• 2002, Doc., Pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
• 2010, Prof., Pedagogika, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, Střední pedagogická škola, Praha 6, 1 a půl roku (1979 - 1981)
• vysokoškolský učitel, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 30 a půl roku (1979 - 2010)
• učitel, Střední odborné učiliště, Praha 1, půl roku (1981 - 1982)
• vysokoškolský učitel, Pedagogická fakulta, Plzeň, katedra psychologie, 2 roky (1997 - 1999)
• vysokoškolský učitel, garant oboru pedagogika, UK v Brazislavě, Filozofická fakulta, 4 a půl roku (2010 - 2014)
• externí vyučující, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 7 a půl roku (2010 - 2018)
• vysokoškolský učitel, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, kat. pedagogiky, 2 roky (2010 - 2012)
• vysokoškolský učitel, garant oboru UOP, ČVUT v Praze,, MÚVS (2010)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
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C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 167
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Pedagogika 2002 Univerzita Komenského v Bratislave WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Pedagogika 2010 Univerzita Komenského v Bratislave

4 5 40

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Kasíková, H. a Vališová, A. Pedagogika pro učitele. 4. upravené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. 432 s. ISBN 978-80- 247-3357-9. (50%)
• Vališová, A. Authority in Education - Free Association with Authoritativeness?. Littera Scripta. 2016, roč. 9, č. 1/2016, ISSN 1805-9112. (100%)
• Vališová, A. Kategorie "povinnosti" v očích současné mládeže. Třídní učitel a vedení třídy. 2017, č. 2, s. 11-14. (100%)
• Vališová, A. a Andres, P. Myth of an ideal teacher? Prepossessions and reality. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 2015 World

Engineering Education Forum WEEF: Florence, Italy. s. 181-183. (50%)
• Vališová, A. Social Competence of Teachers - the Context of Its Authority. In: 3rd International Conference on Creative Education: Proceedings 3rd International

Conference on Creative Education 2017-03-03 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Institute of Management, 2017. s. 100-106. ISBN 978-981-11-1537-0. (100%)
• Andres, P., Šubrt, J. a Vališová, A. Teacher specialists: Authority in relation to social competence.. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy:

Proceedings 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy 2015-09-20 Florence. Florence: World Engineering Education Forum WEEF, 2015. s.
188-190. (33,33%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Valová Marie, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Marie Valová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 0 do kdy 30.06.2014

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7TDAT - Didaktika atletiky (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2004, Mgr., 7503T076 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova - biologie, Ostravská univerzita v Ostravě,

Pedagogická fakulta
• 2009, Ph.D., 3904V012 - Ochrana životního prostředí v průmyslu, Vysokká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, ZŠ, Porubská 832, Ostrava-Poruba, 2 roky (2004 - 2006)
• doktorand, interní doktorandka VŠB-TU Ostrava, 2 roky (2006 - 2008)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 39
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vala, R., Litschmannová, M. a Valová, M. Diagnostika tělesné zátěže- Analýza intenzity zatížení hráčů v mistrovském utkání basketbalu - případová studie.

In:Aplikovaná antropomotorika II. 1. vydání. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 64-79. L. ISBN 978-80-210-6749-3. (30%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M. a Broďáni, J. Strain intensity analysis of a shooting guard during a championship basketball cadet match - case study.

In:Studia I monografia Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. 1. vydání. vyd. Opole: Politechnika Opolska, 2013. s. 343-353. ISBN
978-83-64056-47-5. (30%)

• Valová, M., Vala, R. a Fojtík, I. Srovnání koordinačních schopností a množství pohybové aktivity dívek městských a vesnických základních škol. Studia
Kinanthropologica. 2013, roč. 14, č. 3, s. 231-236. ISSN 1213-2101. (50%)

• Valová, M., Vala, R., Durdová, I., Litschmannová, M. a Klimtová, H. Úroveň rychlostních schopností uchazečů o studium tělesné výchovy. In: Kondičný tréning v
roku 2017: Kondičný tréning v roku 2017 2017-11-23 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Dali-BB, 2017. s. 261-266. ISBN 978-80-8141-165-6. (40%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Lenka Vaňková Tituly prof. PhDr., Dr.
Rok narození 1956 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3VNJP - Vývoj německého jazyka (garant, přednášející) KGE/3USGR - Česko-německé jazykové srovnání ve výuce (garant, seminářící)
KGE/3UTVJ - Vývojové tendence v jazyce (garant, přednášející, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1980, Mgr., 7504T252 - Učitelství němčiny pro střední školy, bez titulu, Učitelství pro školy II. cyklu - němčina a ruština, UJEP Brno, Filozofická fakulta
• 1982, PhDr., 7504T222 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - německý jazyk, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - němčina, UJEP Brno, Filozofická fakulta
• 1998, Dr., 7310V105 - Německý jazyk, MU Brno, Filozofická fakulta
• 2002, Německá jazykověda, Priv.-Doz. = Doc., 13.7.2013 zažádala prof. Vaňková o odejmutí titulu z pers. agendy, Philosophische Fakultät Würzburg
• 2005, Doc., Německý jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci
• 2010, Prof., Německý jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolská profesorka, Gymnázium Orlová, 12 let (1979 - 1991)
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Filologie:A
Bakalářský program (obory: Německý jazyk a literatura, Němčina ve sféře podnikání)A
Magisterský program (obory: Německý jazyk a literatura, Němčina pro překladatelskou praxi, Učitelství německého jazyka pro SŠ)A
Doktorský program (obor: Německý jazyk)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 81
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
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C-I - Personální zabezpečení
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Německá jazykověda
Německý jazyk

2002
2005

Philosophische Fakultät Würzburg
Univerzita Palackého v Olomouci

WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Německý jazyk 2010 Univerzita Palackého v Olomouci

5 1 138

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vaňková, L. Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2014. 542 s. ISBN 978-3-95809-506-9.
• Vaňková, L., Cieślarová, E., Hrdinová, E., Malá, J., Mostýn, M., Pišl, M. a Bergerová, H. Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava:

Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2012. 208 s. ISBN 978-80-7464-187-9.
• Vaňková, L. Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.: Tradition und Perspektiven der Fachprosa- und Fachsprachenforschung. Berlin: De Gruyter

Verlag, 2014. Lingua Historica Germanica, Bd. 7. 243 s. ISBN 978-3-11-035313-6.
• Vaňková, L., Cieślarová, E., Mostýn, M., doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., H. a Malá, doc. CSc., J. Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und

im Tschechischen. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 262 s. ISBN 978-80-7464-460-3.
• Vaňková, L. Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 272 s.

ISBN 978-80-7464-193-0.
• Vaňková, L. Germanistik und die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik: Bestandsaufnahme und Perspektiven. In:Zur Rolle und Positionierung des

Deutschen in den Ländern Mittelosteuropas. Sprachpolitische Überlegungen. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2015. s. 175-186. ISBN 978-963-284-684-2.
• Vaňková, L. Überlegungen zum Erstellen von Korpora spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Fachsprachen. In:Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen

Quellenkunde. Tübingen: Narr Verlag, 2013. s. 159-171. Studien zur Deutschen Sprache, IDS, Band 66. ISBN 978-3-8233-6836-6.
• Vaňková, L. Wie Emotionen verbalisiert werden. Zu Möglichkeiten der Strukturierung von sprachlichen Emotionsmitteln am Beispiel der Emotion FREUDE.

In:Dynamik der Sprache(n) und Disziplinen. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2013. s. 111-117. Budapester Beiträge zur Germanistik, Bd. 70. ISBN
978-963-284-421-3.

• Vaňková, L. Adressatenbezug in Monatsregeln. Eine Studie anhand der Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Bur Křivoklát. Brünner
Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2012, roč. 26, s. 51-65. ISSN 1803-7380.

• Vaňková, L. Welch wip kint will tragin. Zu Inhalt und Sprache des frauenheilkundlichen Traktats aus der Hs. XV E 17 der Prager Nationalbibliothek. Slowakische
Zeitschrift für Germanistik. 2016, roč. 8, s. 114-127. ISSN 1338-0796. (0%)

• Vaňková, L. Zum Emotionspotenzial von wissensvermittelnden Texten am Beispiel von Artikeln über Ebola. Triangulum - Germanistisches Jahrbuch für Estland,
Lettland und Litauen". 2016, s. 62-71. ISSN 1406-2755.

• Vaňková, L. Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin: Inhaltsverzeichnis und Register als Orientierungshilfen in spätmittelalterlichen
medizinischen Handschriften. In: Deutsch als Sprache der (Geistes-)Wissenschaften: Deutsch als Sprache der (Geistes-)Wissenschaften. Linguistik 2012 Olomouc.
Brno: Philosophische Fakultat der Palacky-Universitat, 2013. s. 115-124. ISBN 978-80-263-0376-3. (0%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Vaňková, L. Zum Korpus deutscher medizinischer Texte des 14.-16. Jahrhunderts aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven. In: Fachtexte des

Spatmittelalters und der Fruhen Neuzeit als Objekt der Fachprosa- und Fachsprachenforschung: Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Tradition
und Perspektiven der Fachprosa- und Fachsprachenforschung 2011 Ostrava. Berlin: De Gruyter Verlag, 2014. s. 47-64. ISBN 978-3-11-035313-6.

Působení v zahraničí
• 2011-01-03 - 2011-01-07, Univerzita Wurzburg, DE, AI, Vedení blokového semináře Jazyk a emoce
• 2008-11-24 - 2008-11-28, Universität Würzburg, DE, AI, Fachsprachen
• Působení jako hostující profesorka na Univerzitě v Regensburgu v roce 2015, Vedení semináře Wissenschaftssprache
• 2009-09-07 - 2009-09-16, Univerzita Jyväskylä, FI, AI, Blokový seminář "Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache"
• Pravidelná výuka jako jako Priv.-Doz. na Univerzitě Würzburg v letech 2004-2012, Vedení seminářů
Podpis Datum
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Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Dana Vicherková Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1962 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2021

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KPD/7PVPM - Vzdělávací politika a management (přednášející, seminářící) KPD/1MTAS - Management třídy a školy (seminářící)
KPD/1OBDI - Obecná didaktika (cvičící, seminářící) KPD/7PEVA - Evaluace ve školství (přednášející)
KPD/7MTAS - Management třídy a školy (seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1986, 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk - hudební výchova; VŠ bez udělení titulu, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1991, Mgr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk - hudební výchova; doložka k diplomu o udělení titulu Mgr., Pedagogická fakulta v

Ostravě
• 2002, 7503T128 - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ, osvědčení o absolvování programu CŽV - příloha k diplomu, Masarykova univerzita v

Brně, Pedagogická fakulta
• 2007, 7503T118 - Německý jazyk, osvědčení o absolvování programu CŽV - rozšiř. studium NJ ze ZŠ na SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2017, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel ČJL, Hv, ZŠ Trávníky, Otrokovice, 1 rok (1986 - 1987)
• učitel ČJL, Hv, ZŠ U Kříže, Ostrava - Michálkovice, 2 roky (1987 - 1989)
• učitel ČJL, Hv, ZŚ Ostrava - Stará Bělá, 1 rok (1989 - 1990)
• učitel ČJL, Hv, ZŠ Krestova, Ostrava 3, 4 roky (1990 - 1994)
• učitel ČJL, NJ, SOŠ AHOL, Ostrava, 6 let (1994 - 2000)
• učitel ČJL, NJ a komunikativních dovedností, SPŠ, Ostrava - Vítkovice, 17 a půl roku (2000 - 2018)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
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C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 17

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vicherková, D. a Řeřichová, V. Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In:Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci

základního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 77-171. ISBN 978-80-244-5061-2. (50%)
• Vicherková, D. a Chudý, Š. Application of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education. Universal Journal of

Educational Research. 2016, roč. 2016, č. 4, s. 2002-2010. ISSN 2332-3213. (60%)
• Vicherková, D. a Řeřichová, V. Čtenářská gramotnost, čtenářské kompetence a čtenářské strategie v kontextu současného českého kurikula. e-PEDAGOGIUM

(print). 2016, roč. 2016, č. III, s. 15-24. ISSN 1213-7758. (60%)
• Vicherková, D. a Kaduchová, P. Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti u dětí (PISA) a dospělých (PIAAC) jako výzva pro učitele i veřejnost. Motus in Verbo.

2015, roč. 2015, č. 4, s. 44-57. ISSN 1339-0392. (50%)
• Vicherková, D. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci období základního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jazyk - Literatura - Komunikace.

2016, roč. 2016, č. 1, s. 51-54. ISSN 1805-689X. (100%)
• Vicherková, D., Opletalová, A. a Chudý, Š. Financial Literacy at Primary Schools in the Czech Republic. In: 4th Biannual Comparative Europian Research

Conference (CER 2015): Proceedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 2015-10-26 London. London: Sciemcee
Publishing, 2015. s. 192-195. ISBN 978-0-9928772-8-6. (20%)

• Vicherková, D. Míra porozumění textu souvisí s úrovní čtenářských strategií čtenáře. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké
pracovníky 2017: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, konané 18. - 20. 12. 2017
2017-12-18 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 907-913. ISBN 978-80-87952-22-1. (100%)

• Vicherková, D. a Chudý, Š. Reading strategies in Pedagogic reality. In: 6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of
EU countries: Recenzovaný sborník příspěvků z CER 2016 konference (6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU
countries) konaná 24. ? 27. 10. 2016 2016-10-24 London. London: SCIEMCEE Publishing, 2016. s. 158-160. ISBN 978-0-9935191-3-0. (50%)

• Vicherková, D. The Level of Reading Strategies of Pupils at the End of Primary Education. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015. Recenzovaný sborník příspěvků
vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2015-05-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s.
967-971. ISBN 978-80-87952-10-8. (100%)

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jan Vorel Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1975 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.07.2042

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KRU/3RLM2 - Ruská literatura 2. pol. 20. století (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 7504T112 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk, Učitelství vvp pro SŠ a gymnázia, český jazyk - ruský jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě,

Filozofická fakulta
• 2003, PhDr., 7310T147 - Ruská literatura, Ruská literatura, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2005, Ph.D., 7310V147 - Ruská literatura, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
• 2013, Doc., HO08 - Dějiny české literatury, Habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské lit., Ostravská univerzita v Ostravě,

Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
bc. studijní program Filologie se studijními obory Ruský jazyk a literatura a Ruština ve sféře podnikáníA
nmgr. studijní program Filologie se studijním oborem Ruský jazyk a literaturaA
nmgr. studijní program Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 73
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny české literatury 2013 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A 1 31

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské

univerzity v Ostravě, 2012. Spisy FF OU, č. 249/2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-032-2.
• Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v

komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8. (0%)
• Vorel, J. Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. Český Těšín: Kongres

Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 257-270. 1. ISBN 978-80-87381-22-9. (0%)
• Vorel, J. Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad"). In:TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v

ruské literatuře 20. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 21-54. ISBN 978-80-7464-708-6.
• Vorel, J. Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí). STUDIA SLAVICA. 2016, č. XX, s. 19-32.

ISSN 1803-5663.
• Vorel, J. Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2013, č. 4, s. 192-204. ISSN 2084-3011.
• Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. STUDIA SLAVICA. 2014, roč. 18, č. 2, s. 51-58. ISSN 1803-5663.
• Vorel, J. Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2015, s. 377-390. ISSN

2084-3011.
Působení v zahraničí
• 2016-11-14 - 2016-11-16, ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), SK, AJ, výuková činnost
• University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006
• 2006-11-07 - 2006-11-11, University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), GB, AJ, přednášková činnost
• ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
• 2004-09-06 - 2004-09-22, Rusko, Petrohradská státní univerzita, RU, AJ, stáž, přednášková a konferenční činnost
• Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002
• Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004
Podpis Datum
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Vorel Ondřej, PhDr., ArtD.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Ondřej Vorel Tituly PhDr., ArtD.
Rok narození 1953 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PJGR - Ateliérová tvorba - grafika (garant, cvičící) KVV/7PJKR - Ateliérová tvorba - kresba (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1975, 7503T112 - Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, Učitelství pro školy I. cyklu - český jazyk - výtvarná výchova, Pedagogická fakulta v Ostravě
• 1980, PhDr., , Teorie a dějiny výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2013, ArtD., 8206V108 - Výtvarná tvorba, Výtvarné umění, Akademie výtvarných umění v Katowicích, Fakulta umělecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel ZŠ, ONV Karviná, odbor školství, půl roku (1975 - 1976)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 104
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Vorel, O. Inauguración Exposición Surrealista Las Ilaves del deseo: Světová výstava surrealistické tvorby - Klávesy touhy [Autorská výstava]. San José, Kostarická

republika. Národní knihovna Kostariky. 2.9. - 7.10.2016. 2016.
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C-I - Personální zabezpečení
• Vorel, O. Las llaves del deseo, Klávesy touhy: Mezinárodní (světová) výstava surrealismu [Autorská výstava]. Kartágo, Kostarika. Městské muzeum Kartága. 6.3. -

28.8.2016. 2016.
• Vorel, O. Lifecycles [Autorská výstava]. Mohelno. Galerie Čertův ocas. 29.8. - 31.10.2015. 2015.
• Vorel, O. Touha, 1. sochařské sympozium v Jistebníku [Autorská výstava]. Jistebník. Galerijním ulice. 15.8. - 23.7.2016. 2015.
• Vorel, O. ZNAK 8 [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Student OU. 18.4. - 31.5.2013. 2013.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení David Zahradník Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2014

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KTV/7TDAT - Didaktika atletiky (garant, cvičící) KTV/7TDSH - Didaktika sportovních her (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1995, Mgr., 7503T076 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školství (tělesná výchova - chemie), Ostravská univerzita

v Ostravě, Pedagogická fakulta
• 2008, Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
• 2017, Doc., Kinantropologie, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• Civilní služba, 1 a půl roku (1995 - 1996)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 79
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Kinantropologie 2017 Masarykova univerzita WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 16 37 49

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Zahradník, D., Jandačka, D., Holčapek, M., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Blocking landing techniques in volleyball and the possible association with anterior

cruciate ligament injury. Journal of Sports Sciences. 2018, č. 36, s. 955-961. ISSN 0264-0414. (30%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Footfall patterns of a runner with an Achilles tendon rupture: Runner with an Achilles tendon

rupture. Journal of Sport and Health Science. 2016, s. 1-5. ISSN 2095-2546. (10%)
• Zahradník, D., Uchytil, J., Farana, R. a Jandačka, D. Ground Reaction Force and Valgus Knee Loading during Landing after a Block in Female Volleyball Players.

Journal of Human Kinetics. 2014, č. 40, s. 5-13. ISSN 1640-5544. (25%)
• Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Identification of types of landings after blocking in volleyball associated with risk of ACL injury:

Types of landings in volleyball associated with risk of ACL injury. EUR J SPORT SCI. 2017, roč. 17, s. 241-248. ISSN 1746-1391. (20%)
• Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity mechanics during landing after a volleyball block as a risk factor for anterior

cruciate ligament injury. PHYS THER SPORT. 2015, č. 16, s. 53-58. ISSN 1466-853X. (20%)
Působení v zahraničí
• 2013 University of Massachusetts Amherst, Department of Kinesiology
Podpis Datum
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Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavla Zajícová Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1949 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 8 do kdy 30.06.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3DID1 - Didaktika němčiny 1 (garant, seminářící) KGE/3PRP1 - Průběžná praxe 1 (garant, cvičící)
KGE/3PRP2 - Průběžná praxe 2 (garant, cvičící) KGE/3DID2 - Didaktika němčiny 2 (garant, seminářící)
KGE/3SOPR - Souvislá praxe (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1972, PhDr., 7504T252 - Učitelství němčiny pro střední školy, Učitel. pro školy II. cyklu-čeština a němčina-osvědčení o nahrazení zkr. Mgr., UJEP Brno, Filozofická

fakulta
• 1972, Mgr., 7504T252 - Učitelství němčiny pro střední školy, bez titulu, Učitelství pro školy II. cyklu - čeština a němčina, UJEP Brno, Filozofická fakulta
• 1998, Dr., 7501V008 - Pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 1998, Ph.D., 7501V008 - Pedagogika, osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Dr., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
• 2007, Doc., HO07 - Pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitelka, KNV Ostrava, 2 roky (1972 - 1975)
• středoškolská profesorka, Jazyková škola Ostrava, 15 a půl roku (1975 - 1990)
• VŠ učitelka, FF OU v Ostravě, 18 let (1991 - 2009)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 64
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Pedagogika 2007 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 29

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Zajícová, P. Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners. In: Deutsch ohne Grenzen. Didaktik

Deutsch als Fremdsprache 2014-09-16 České Budějovice. Brno: Tribun EU, 2015. s. 342-367. ISBN 978-80-263-0932-1. (0%)
• Zajícová, P. Kreatives Schreiben im Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache. 2014.
• Zajícová, P., Bajerová, E. a Schwärzler, M. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. 2013.
• Zajícová, P. Theater im Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater. 2014.
• Zajícová, P. Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache. 2014.
Působení v zahraničí
• 2015-06-10 - 2015-06-10, "Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges

Hobby, DE, AM, Vortrag für die Gesellschaft für Deutsche Sprache
Podpis Datum
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Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Gabriela Zapletalová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 30.06.2029

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KAA/3VALF - Výuka angličtiny jako lingua franca (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1995, Bc., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
• 2000, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
• 2008, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• středoškolská učitelka, Biskupské gymnázium Ostrava, půl roku (2000 - 2001)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 39
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 9

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Zapletalová, G. Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse. In: G. Zapletalová. The Foundations and Versatility of

English Language Teaching (ELT). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 15-32. ISBN 978-1-5275-0631-2. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Zapletalová, G. "I have to admit that my position will be more difficult ...": A genre analysis of introducing the conference paper move. In:Professional Genres from an

Interpersonal Perspective. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 76-111. ISBN 1-4438-8697-1.
• Zapletalová, G. Text Summarization as a Type of Communication Strategy: The Results of Analyzing Lexical Cohesion. Hradec Králové Journal in Anglophone

Studies. 2014, roč. 1, č. 1, s. 138-145. ISSN 2336-3347.
• Zapletalová, G. "Before my discussion I had two hypotheses": Scholarly storytelling in conference presentations. In: Fachkommunikation im Wandel/The Changing

Landscape of Professional Dicsourse: Fachkommunikation in Wandel/The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 Ostrava. Ostrava: Ostravská
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 105-116. ISBN 978-80-7464-745-1.

• Zapletalová, G. Relationships and Identities in Conference Presentations: Czech Speakers Presenting in English. In: Theories and Practices: Proceedings of the
Third International Conference on Anglophone Studies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. s. 197-207. ISBN
978-80-7454-191-9.

• Zapletalová, G. An introduction to English syntax for Czech students. 2013.
Působení v zahraničí
• 2002-06-07 - 2002-06-08, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF Nitra, SK, AI, kontaktní návštěva při příležitosti mezinárodní konference, konzultace
• Univerzita Komenského v Bratislave, SK, AI, 25.04.-29.04. 2016: učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka, konzultace
• Universidad de Jaén, ES, AI, 15.11.-21.11. 2015: učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka
• Helsingin Yliopisto, FI, AI, 15.08-24.08.2014: pracovní stáž v rámci projektu OPVK: pracovní a studijní pobyt k rozvoji spolupráce s Ústavem moderních jazyků

Filozofické fakulty Helsinské univerzity a rozvoji vlastní odborné kompetence
• 2013-05-13 - 2013-05-18, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Institut Universitaire de Technologie de Roanne, FR, AI, účast na mezinárodním týdnu

(International week), konzultace
• Universidad de Vigo, ES, AI, 03.04.-07.04. 2017: učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka, konzultace
• Stockholms universitet, SE, AI, 15.04-17.04. 2016: aktivní účast ve workshopu k výzkumu korpusu SciELF a jednání o návazné mezinárodní spolupráci
Podpis Datum
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Zatloukal Pavel, prof. PhDr.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Pavel Zatloukal Tituly prof. PhDr.
Rok narození 1948 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/3STUI - Současné teorie umění a interpretace (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1973, Mgr., 7504T240 - Výtvarná výchova, bez titulu, Vzdělání a výchova dospělých-výtvarná výchova-odborné studium, Univerzita Palackého v Olomouci,

Filozofická fakulta
• 1978, PhDr., 8101T003 - Teorie a dějiny výtvarných umění, Dějiny a teorie výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1993, Doc., Architektura, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
• 2004, Prof., Architektura, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• ředitel, Muzeum umění Olomouc (1974)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 6
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Architektura 1993 Vysoké učení technické v Brně WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ

Architektura 2004 Vysoké učení technické v Brně

1 0 275

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
A
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Tomáš Zelenka Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1986 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KCH/7RECH - Repetitorium z chemie (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2008, Bc., 1407R005 - Chemie, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
• 2010, Mgr., 1404T003 - Fyzikální chemie povrchů, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2012, Mgr., 1407T021 - Analytická chemie pevné fáze, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2016, Ph.D., Ostravská univerzita
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 1
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 12 14 A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics. MICROPOR MESOPOR MAT. 2016,

roč. 227, s. 202-209. ISSN 1387-1811. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• ŠTEFELOVÁ, J., Zelenka, T. a Slovák, V. Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of

beech and spruce sawdust. Wood Science and Technology. 2017, roč. 51, č. 6, s. 1321-1338. ISSN 1432-5225. (33%)
• Zelenka, T. a Taraba, B. Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics. INT J COAL GEOL. 2014,

roč. 132, s. 1-5. ISSN 0166-5162. (70%)
• Taraba, B. a Zelenka, T. Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols. J THERM ANAL CALORIM.

2017, č. 128, s. 1505-1512. ISSN 1388-6150. (40%)
• Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-

formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370. (20%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Zlá Iveta, Doc. et Doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Iveta Zlá Tituly Doc. et Doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1973 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.08.2040

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KGE/3LS20 - Literární směry 20. století (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 7310T103 - Německá filologie (dvouoborová), studijní obory: filozofie - německá filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2005, Ph.D., 7310V104 - Německá literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2015, HO22 - Literární věda, akademická hodnost získána na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Filozofická

fakulta
• 2016, Doc., HO39 - Dějiny německé literatury, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel všeob. vzd. před. střední a vyšší, Gymnázium, půl roku (1999 - 2000)
• odborný asistent, Technická univerzita v Liberci, 2 roky (2002 - 2004)
• odborný asistent, Technická univerzita v Liberci, 1 a půl roku (2004 - 2006)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 33
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Literární věda
Dějiny německé literatury

2015
2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Univerzita Palackého v Olomouci

WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ A 2 36
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C-I - Personální zabezpečení

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Zlá, I. Der Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) und das Rosswalder Dominium im Spiegel der Reisebeschreibung von Balthasar Ludwig Tralles "Schattenriss der

Annehmlichkeiten von Roswalde". Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2017, roč. 2017, č. 31, s. 97-112. ISSN 1803-7380. (100%)
• Zlá, I. Der literarische Nachlass des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Fokus seiner Kontakte zum preußischen König Friedrich II. und zur

österreichischen Kaiserin Maria Theresia. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. 2016, roč. 2016, s. 1-14. ISSN 1210-9029.
• Zlá, I. "Die Demut [kann] mich am sichersten führen." Die Widerspiegelung der Religiostät des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in seinem literarischen

Nachlass.. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015, roč. 29, s. 127-135. ISSN 1803-7380.
• Zlá, I. Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Spiegel der deutschsprachigen Literatur. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA

GERMANISTICA. 2015, roč. 2015, s. 79-92. ISSN 1803-408X.
• Zlá, I. "[Ich] hatte das große Glück ein Herz sprechen zu hören, das ich aus der eigenen Brust zu kennen glaube.": Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky

zu Franz Werfel und ihre Stellung in der kulturellen Geschichte des Adelshauses Lichnowsky. Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia
Germanistica. 2012, č. 11, s. 135-142. ISSN 1803-408X.

Působení v zahraničí
• Universität Gräz, 18. 6. - 22. 6. 2012, AT, AI, Monitoring
• 2011-10-03 - 2011-10-16, University of Sakarya, TR, AL, Výuka německy psané literatury
• 2011-07-01 - 2011-07-31, Univerzita ve Vídni, AT, AJ, Zkoumání literárních kontaktů kněžny Mechtildy Lichnowské a Alfreda Kerra
• Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky: Učitelský pobyt, 9. 5. - 13. 5. 2016, SK, AJ, Přednáška na téma: Kulturní kontinuita

šlechtického rodu Lichnowských, semináře k tématu: Adalbert Stifter jako německy píšící autor a výtvarný umělec
• 2008-07-06 - 2008-07-19, Universität Erfurt, DE, AI, Zkoumání kulturních kontaktů W. Schenka von Stauffenberga
• 2011-06-03 - 2011-06-12, Univerzita v Erfurtu, AT, AJ, Zkoumání biografie a uměleckých kontaktů svob. pána Wilhelma Schenka von Stauffenberga
Podpis Datum
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Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jaromír Zubíček Tituly PhDr., ArtD.
Rok narození 1970 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 28 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 28 do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KHV/7RPP3 - Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv3 (garant, cvičící) KHV/7PMKO - Příprava magisterského koncertu (garant, cvičící)
KHV/7REKP - Repetitorium klav. přípr. sbor. s metod. (garant, cvičící) KHV/7RPP1 - Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv1 (garant, cvičící)
KHV/7RPP2 - Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv2 (garant, cvičící) KHV/7HPME - Klavirní repetitorium pro sbormistry (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1997, Mgr., 8201T026 - Hra na klavír, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
• 2006, ArtD., 8201V039 - Hudební umění, VŠMU, HTF, Bratislava
• 2013, PhDr., , Hudební výchova, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, 1 a půl roku (1998 - 1999)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 42
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 15

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Zubíček, J. Nástrojová příprava. In:Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v

Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 35-42. ISBN 978-80-7464-450-4. (100%)
• Zubíček, J. Problematika soudobé klavírní hudby a její nastudování. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 2017, č. 1., s. 14-19. ISSN 1803-1331. (100%)
• Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby: Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. Aura Musica. 2016, č. 2016, (100%)
• Zubíček, J. Vybrané aspekty studia klavírních doprovodů písní a improvizace. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 2017, č. 2., s. 16-21. ISSN 1803-1331.

(100%)
• Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 281-284.

ISBN 978-80-7464-920-2. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jaroslav Žáček Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 48 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7INF1 - Informační systémy 1 (garant, přednášející) KIP/7RPR1 - Ročníkový projekt 1 (garant, cvičící)
KIP/7RPR2 - Ročníkový projekt 2 (cvičící) KIP/7INF2 - Informační systémy 2 (garant, přednášející)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Bc., 1801R001 - Informatika, Ostravská univerzita v Ostravě
• 2009, Mgr., 1802T006 - Informační systémy, Ostravská univerzity v Ostravě
• 2011, RNDr., 1802T006 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě
• 2012, Ph.D., 1801V018 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 34
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 18 36 72

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Huňka, F. a Žáček, J. A new view of REA state machine. Applied Ontology. 2015, roč. 2015, č. 10, s. 25-39. ISSN 1875-8533. (50%)
• Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of

Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892. (10%)
• Ferdiánová, V. a Žáček, J. Algorithms of Convex hull for Four-Dimensional Cubes. In: APLIMAT 2013 Proceedings. Bratislava: Institute of Mathematics and

Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. s. 1-7. ISBN
978-80-227-3865-1. (50%)

• Žáček, J., Matula, J. a Huňka, F. Context definition for BDD scenarios upon DEMO methodology. In: 2nd International Conference on Theory and Practice: 2nd
International Conference on Theory and Practice 2016-10-28 Melbourne, Australia. Melbourne: SIA PACIFIC INSTITUTE OF ADVANCED RESEARCH, 2016. s.
164-169. ISBN 9780994365613. (33,34%)

• Žáček, J. a Aşkin, M. How precise is the Kinect?. In: 36th Conference on Geometry and Graphics: 36th Conference on Geometry and Graphics 2016 Rožnov pod
Radhoštěm. Ostrava: Proceedings od the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics, 2016. s. 199-206. ISBN 978-80-7464-874-8.

Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Žáček Martin, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Martin Žáček Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1984 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 36 do kdy 31.08.2019

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP/DPČ rozsah do kdy N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KIP/7PPP2 - Průběžná profesní praxe 2 (garant, cvičící) KIP/7SOPP - Souvislá profesní praxe (garant, cvičící)
KIP/7VYSO - Software ve vzdělávání (garant, přednášející, cvičící) KIP/7PPP1 - Průběžná profesní praxe 1 (garant, cvičící)
KIP/7ZNAI - Znalostní inženýrství (garant, přednášející, cvičící) KIP/7VIMI - Využití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2008, Mgr., 1802T006 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2012, RNDr., 1801V018 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
• 2012, Ph.D., 1801V018 - Informační systémy, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 22
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 13 13

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



Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující

1456

C-I - Personální zabezpečení
• Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Telnarová, Z. Formální logika a sémantický web. 2163. vyd. Plzeň: Polypress s.r.o., 2015. 262 s. ISBN 978-80-261-0408-7. (25%)
• Žáček, M., Homola, D. a Miarka, R. Concepts of formal concept analysis. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016,

ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541538-6. (33,34%)
• Ferdiánová, V. a Žáček, M. Motivation of Students for Geometry. In: 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, ICEEE

2013: Motivation of Students for Geometry 2013-09-23 Lodz, Poland. Lodz, Poland: IEEE Computer Society, 2013. IEEE Computer Society, 2013. s. 70-73. ISBN
978-1-4673-5093-8. (50%)

• Miarka, R. a Žáček, M. Pedagogical diagnostics as domain for knowledge patterns. In: 14th International Conference WWW/Internet 2015: Proceedings of the 14th
International Conference WWW/Internet 2015 2015-10-24 Maynooth, Greater Dublin, Ireland. Maynooth, Greater Dublin, Ireland: IADIS Press, 2015. IADIS Press,
2015. s. 167-172. ISBN 978-989-8533-44-9. (50%)

• Žáček, M. a Ferdiánová, V. Solving Logic Problems with Associative Networks in the Course of Knowledge Representation. In: International Conference on Industrial
Technology and Management Science: Advances in Computer Science Research 2014 China. France: ATLANTIS PRESS, 2015. ATLANTIS PRESS, 2015. s. 121-124.
ISBN 978-94-6252-123-0. (50%)

Působení v zahraničí
• 2011-08-22 - 2011-08-28, RDF graphic formal system in relation to the Sowa's conceptual graph, IE, IN, The Seventh Reasoning Web Summer School
• 2016-12-05 - 2016-12-09, Graph-based Clausal Form Logic, PL, IN, Erasmus+
• 2016-04-18 - 2016-04-22, Associative networks and RDF model, PT, IN, Erasmus+
• 2014-06-09 - 2014-06-13, RDF grapf-based formal system and associative networks, TR, IN, Erasmus
• 2010-05-24 - 2010-05-30, The associative networks, IS, IN, Workshop participation
Podpis Datum
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Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Kateřina Ženková Rudincová Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození 1985 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy 31.01.2021

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Technická univerzita v Liberci jiný: pp; rodičovská dovolená
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7SGAF - Sociální geografie Afriky a Arábie (garant, přednášející) KSG/7AFRS - Sociální geografie Afriky a Arábie - sem (garant, seminářící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 2007, Bc., 6702R005 - Mezinárodní teritoriální studia, Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická
• 2009, Mgr., 6702T003 - Kulturní antropologie Předního východu, Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická
• 2014, Ph.D., 1301V009 - Politická a kulturní geografie, Ostravská univerzita, Přírodovědecká
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 3
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 6
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 5 5 16

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• RUDINCOVÁ, K. Desiccation of Lake Chad as a Cause of Security Instability in the Sahel Region. GeoScape. 2017, č. 11, s. 112-120. (100%)
• RUDINCOVÁ, K. Ethiopian Foreign Policy in the Horn of Africa: Informal Relations with Somaliland and Their Possible Future Development. Politeja. The Journal

of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. 2016, č. 42, s. 213-226. (100%)
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C-I - Personální zabezpečení
• Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization of Statehood in De facto States: A case study of Somaliland. AUC Geographica. 2015, roč. 50, č. 1, s. 37-49. ISSN

2336-1980. (50%)
• RUDINCOVÁ, K. New Player on the Scene: Turkish Engagement in Africa. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2014, s. 197-213. (100%)
• RUDINCOVÁ, K. Viability of a Secessionist State in Africa: Case Study of South Sudan. Acta Politologica. 2017, č. 9, s. 66-82. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Žižka Jiří, MgA.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Jiří Žižka Tituly MgA.
Rok narození 1982 typ vztahu

k VŠ
DPP/DPČ rozsah do kdy 22.06.2018

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz pp 18
SŠ služeb a podnikání, příspěvková organizace, Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KVV/7PDTE - Digitální technologie v umění (cvičící) KVV/7PJKD - Klasická a digitální fotografie (garant, cvičící)
KVV/7PKDI - Klasická a digitální fotografie (garant, cvičící) KVV/7PJDI - Digitální technologie v umění (cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
• Žižka, J. Fotografie jako projev duše. In: Kouzelná dáma v nejlepších letech - šedesát let Lidové konzervatoře v Ostravě . Ostrava: Lidová konzervatoř a Múzická

škola, p. o., 2017. s. 68-69. (0%)
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• Žižka, J. Slezské Rudoltice 2013: Slezské Rudoltice 2013 [Kolektivní návrh]. Slezské Rudoltice. Zámek, Slezské Rudoltice 2013. 2013. (100%)
• Žižka, J. Z jiných světů. Galerie Camera. 2013. (100%)
• Žižka, J. [Kurátor výstavy]. Michaela Bobková - Bílá Holubice: Pohyb jako téma i terapie. Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. ,Wattova 5, Ostrava-Přívoz.

Galerie Camera. 11.12. - 11.1.2016. 2015. (30%)
• Žižka, J. [Kurátor výstavy]. Michaela Weimann: divadlo Kruh naděje. Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. ,Wattova 5, Ostrava-Přívoz. Galerie Camera. 1.3. -

1.4.2016. 2016. (30%)
• Cieslar, M., Žižka, J. a Čapandová, T. bakalářky diplomky: Katalog, ISBN 978-80-7464-991-2. 2017. (40%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Žufan Petr, RNDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Vysoká škola Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Pedagogická fakulta
Název studijního programu Učitelství pro střední školy
Jméno a příjmení Petr Žufan Tituly RNDr., Ph.D.
Rok narození 1965 typ vztahu

k VŠ
pp rozsah 40 do kdy N

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KSG/7EXEV - Exkurze z regionální geografie Evropy (garant, cvičící)
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1989, Mgr., Učitelství VVP (ruský jazyk - zeměpis), PF v Ostravě
• 2007, Ph.D., Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita Brno
• RNDr., 1301RTV - geografie, OU v Ostravě
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• učitel, SOU strojírenské Kopřivnice, 2 a půl roku (1989 - 1992)
• učitel, 3. ZŠ Frýdek-Místek, 3 roky (1992 - 1995)
• učitel, 11. ZŠ Frýdek-Místek, 4 roky (1995 - 1999)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 84
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A A

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným
předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Žufan, P. Rolnictwo (1989-2015). In:Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 561-566. Dzieje Śląska

Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
• Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level

analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812. (20%)
• Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních

vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN
978-80-210-8272-4. (10%)

• Žufan, P. Evropské zemědělství v kontextu reforem Společné zemědělské politiky. 2015.
• Havrlant, J., Baar, V. a Žufan, P. Mezinárodní cestovní ruch - Destinace Evropa a Rusko. 2012.
Působení v zahraničí
• 1.2.2002 - 30.6.2002, Univerza v Ljubljani, SI, DE, studijní stáž na katedře geografie
Podpis Datum
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C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost

C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního
programu
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou,

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné
oblasti vzdělávání

Zdroj Období

doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. Po stopách společné kultury a jazyka v ostravském regionu AKTION č. 66p2 01.03.2013 - 30.04.2013
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. Vědecká exkurze v Ostravě - projekt tří univerzit (v tandemu)

Uplatnění nových medií v oborové didaktice češtiny.
AKTION ČR-

RAKOUSKOU 2016
19.04.2016 - 22.04.2016

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. IRNet PIRSES-GA-2013-612536 01.01.2014 - 31.12.2017
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Proměny kompetencí akademických pracovníků V42017 01.01.2018 - 31.12.2018
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. Edukační média IRP201823 01.01.2018 - 30.11.2020
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s

praxí
Období

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programem
Pedagogická fakulta OU je třetím rokem aktivně zapojena do velkého mezinárodního výzkumného projektu v rámci Rámcových projektů EU, zabývajícího se
problematikou e-learningové formy vzdělávání, s názvem iRNet - International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced
pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences (řešitelka K. Kostolányová). Nově získala PdF grant z Mezinárodního
visegradského fondu Proměny kompetencí akademických pracovníků (řešitel J. Malach). V předcházejících letech byly řešeny pedagogicky a didakticky zaměřené
výzkumné projekty GA ČR, např. v letech 2007-2010 byl řešen projekt Užívání učebnic na 2. stupni základních škol (řešitelka Z. Sikorová) a v letech 2009-2011 projekt
Evaluace eLearningu - systémový přístup (řešitelka J. Kapounová). A
A
V letošním roce byly na úrovni univerzity vybrány a podpořeny projekty nových, tzv. perspektivních směrů výzkumu, mezi nimi také směr PdF Edukační média
(2018-2020), zaměřený na výzkum role tištěných i digitálních médií ve výuce při podpoře učení žáků a studentů. Podpora pedagogického a didaktického výzkumu
je hlavním cílem nově vzniklých výzkumných center: Centra pedagogického výzkumu (PdF, od r. 2015) a Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech
a talentmanagement (PřF, od r. 2017). Řada dalších výzkumných aktivit založených na spolupráci akademiků a studentů učitelských SP probíhá v rámci projektů
Studentské grantové soutěže na všech třech fakultách. Na PdF funguje Laboratoř eye-trackingu, v níž se realizují výzkumné činnosti využívající tuto technologii. Nověji
se eye-tracking používá i v didakticky orientovaném výzkumu na PřF. A
A
Očekáváme, že učitelské SP budou významně posíleny výstupy z mnoha rozvojových projektů, které se na PdF, FF a PřF aktuálně řeší, jako jsou např. Pregraduální
vzdělávání v učitelských oborech na PdF OU, Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující
učitel nebo Podpora rozvoje digitální gramotnosti.A
A
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C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Katedry Ostravské univerzity participující na zajištění studijního programu pořádají pravidelně a dlouhodobě mezinárodní i národní konference a semináře zaměřené
na výzkumnou problematiku související s učitelstvím. Například od r. 1993 organizuje PdF OU bienální konferenci Pedagogická diagnostika a evaluace a od r. 2000
každoročně konferenci ICTE, zaměřenou na informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Letos proběhne již 34. ročník konference Janáčkiana, mj. zaměřené
i na hudební pedagogiku. Od r. 1991 pořádá PřF OU každoročně Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka, nejstarší soutěž svého druhu v Evropě. Velmi
dlouhou tradici má také konference Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, organizovaná PřF. V letošním roce se bude
konat 25. ročník konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, jejímž spolupořadatelem je PdF, a která zahrnuje také témata škola a zdraví a výchova ke zdraví. Dalším
příkladem může být Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie, pořádaný od r. 2005 PdF OU, který se každoročně věnuje mj. otázkám tělesné výchovy dětí a
mládeže. Řada konferencí je organizovaná jednorázově nebo opakovaně v intervalech několika let, např. konference České asociace pedagogického výzkumu, která se
bude v Ostravě konat opět v r. 2020, nebo konference České pedagogické společnosti, organizovaná PdF naposledy v r. 2016. Z jednorázových akcí byla v posledních
letech zřejmě nejvýznamnější celosvětová konference IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media 2013, pořádaná PdF OU, které se
zúčastnilo přes 90 účastníků z 19 zemí světa. A
A
Se studijním programem oborově tematicky korespondují odborné časopisy vydávané pracovišti OU. The New Educational Review je vydáván od r. 2003 v angličtině
mezinárodním konsorciem pedagogických fakult tří univerzit: Slezské univerzity v Katowicích, Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a Ostravské univerzity.
Časopis je indexován mj. v databázi SCOPUS. ICTE Journal publikuje 4x ročně výzkumné studie z oblasti teorie a aplikace informačních technologií do vzdělávání od r.
2012. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je odborný časopis pro oblast literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky českého jazyka a literární výchovy.
Vychází ročně v českém jazyce v elektronické verzi od roku 2011.A
A
A
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Spolupráce s praxí v rámci studijního programu Učitelství pro SŠ je orientována především na úzkou spolupráci s učiteli na středních, případně základních školách v
rámci realizace asistentských, hospitačních, průběžných, souvislých a dalších typů praxí studentů. Univerzita má vybudovanou širokou základnu spolupracujících škol
(viz http://www.osu.cz/10424/ fakultni-skoly-ostravske-univerzity/). A
A
Vedle toho se spolupráce s pedagogickým terénem realizuje zejména prostřednictvím četných rozvojových projektů. Fakulty byly a jsou zapojeny do celé řady projektů,
ve kterých učitelé OU vyučující v rámci SP Učitelství pro SŠ spolupracují s učiteli na základních a středních školách. V současné době jsou to zejména projekty OP
VVV, například PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel (řešitel OU), zaměřený na posílení pedagogických kompetencí učitelů přírodovědných předmětů;
projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (řešitel UPOL), jehož cílem je posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje
oborových didaktik; projekt Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na PdF OU, jehož nejrozsáhlejší klíčová aktivita je založena na spolupráci s učiteli ZŠ a SŠ
v roli mentorů studentů při realizaci pedagogických praxí; projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (řešitel UK), směřující k budování kapacit pro rozvoj digitální
gramotnosti žáků a studentů s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP; projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení (řešitel
JČU), zaměřený na rozvoj informatického myšlení žáků a studentů všech stupňů škol a jiné.A
A
V minulých třech letech řešila OU projekty podpořené Fondem vzdělávací politiky, které byly převážně orientovány na spolupráci oborových didaktiků s učiteli na ZŠ
a SŠ. V rámci řešených aktivit bylo podporováno sdílení dobré praxe oborovými didaktiky, byla organizována pravidelná setkávání akademiků s učiteli ze ZŠ a SŠ a
docházelo k vyhodnocení osvědčených postupů při propojení budoucích učitelů s jejich středoškolskými kolegy a současně k podpoření motivace absolventů k nástupu do
školské praxe.A
A
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Ostravská univerzita v rámci celoživotního vzdělávání, na všech třech fakultách vzdělávajících učitele, nabízí řadu rozšiřujících studií (http://www.osu.cz/celozivotni-
vzdelavani/?typczv=1), absolventům, kteří si v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřují dříve získané kvalifikace. O tato studia je každoročně velký zájem a v evaluacích
jsou kladně hodnocena. A
A
Řada kateder pořádá také popularizační akce, workshopy a aktivity cílené na budoucí uchazeče o studium na Ostravské univerzitě, stejně jako nejrůznější letní školy,
jako například Letní přírodovědné školy, určené pro nadané žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol.A
A
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C-III - Informační zabezpečení studijního programu
Název a stručný popis studijního informačního systému
Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním
portálovým systémem, který umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy studia - elektronická
přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení, příprava podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek
a jejich realizace, správa známek / kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/
příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní evidence studenta. A
Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je doplněn vlastními systémy univerzity - Moodle systém pro
podporu distančního způsobu studia, který využíváme pro realizaci, myšleno testování uchazečů, při přijímacím řízení, včetně vyhodnocení. Další systém spravuje a
řídí agendu vysokoškolských prací (dále jen DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až po odevzdání a vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního
systému IS/STAG. Agenda spisové služby je další neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují IS/STAG se systémem spisové služby (IS SSL) a umožňují
elektronickou komunikace se studentem, včetně komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy univerzita provozuje prostřednictvím Intranetu, tj. pomocí
portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačních systémům a aplikacím univerzity jednotným způsobem a centralizovaně z
jednoho místa a s jedním zabezpečeným přihlášením. Ostravská univerzita provozuje celkem 134 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní agendu
studia a to nejen z pohledu studenta, ale také i z pohledu akademika.A
Přístup ke studijní literatuře
Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného celouniverzitního pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní
knihovny v současné době tvoří 269 tis. svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města a dislokovanými studovnami na každé fakultě a sítí
katederních knihoven. A
Stav svazků v jednotlivých částech je následující: A
Celkový fond - 269 079A
Půjčovna - dokumenty ve skladech - 178 665A
Studovna Filozofické fakulty - 18 854A
Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií - 7 069A
Studovna Lékařské fakulty - 3 364A
Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 306A
Studovna Fakulty umění - 1161A
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) 26 021A
Mediotéka - 1 941A
Knihovny pracovišť a ústavů - 26 708
Přehled zpřístupněných databází
Dále Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím rozsahu: A
Elektronické knihy (trvalý nákup):A
Proquest ebook central (dříve eBrary) - 20 A
ebooks EBSCO - 539 A
Dále Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným licencovaným elektronickým databázím: A
Academic Search Complete A
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Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume Collection A
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online A
CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) A
CINAHL Plus with Full Text A
GREENFILE A
JSTOR (kolekce I.- IV.) A
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) A
MEDLINE Complete A
SAGE A
SCIENCE DIRECT A
SCOPUS A
SpringerLink (včetně Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics Science)A
Web of Science A
Wiley Library Online A
Zentralblatt MATH A
Online archívy EIZ:A
Biological Abstracts Archive (1987-2012)A
Zoological Records Archive (1978 - 2012)A
Ovid Nursing Full Text Plus (2011 - 2013)
Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
Ostravská univerzita využívá informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), který je vyvíjen a provozován Masarykovou
univerzitou. Tento modul je plně integrován do provozovaného systému studijní agendy (dále jen IS/STAG) a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku,
kdy vysokoškolská kvalifikační práce splní všechny stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je přiložena elektronická verze plného textu práce, je
okamžitě tato práce zaslána ke kontrole do systému Theses.cz. Samotná kontrola textu práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle do druhé dne). V okamžiku
kdy je kontrola hotová si systém IS/STAG převezeme výsledky kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-plagiáty zobrazí příslušným uživatelům (studentovi,
vedoucímu práce). Aplikace "Práce-plagiáty" nabízí širokou množinu nástrojů pro správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce.
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Ostrava

C-IV - Materiální zabezpečení studijního programu
Místo uskutečňování studijního programu Ostrava
Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku
Budova "A" PřF - ul. 30. dubnaA
A
Budova má bezbariérový přístup, má 5 učeben: 1x 110 míst (dále jen "M"), 2x 44M, 1x 56M a 1x 27M. Učebny (dále jen "U") jsou vybaveny počítači a dataprojektory,
tabulemi a projekčními plátny. Dále je v budově 6 počítačových učeben (dále jen "PU") na 14-22M (celkem 107M) vybavených počítači (dále jen "PC"), tabulemi,
interaktivnímu tabulemi a projekčními plátny.A
A
Budova "B" PdF - ul. ČeskobratrskáA
Budova má bezbariérový přístup, má 11 ateliérů na 15-32M (celkem 107M), 17U o kapacitě celkem 398M, z toho 7x 10-12M, 5x 20M, 3x 30M a po 1U s kapacitou 38,
54 a 72M. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními plátny (dále jen tzv. "standardní vybavení"). Dále jsou v budově 1 PU, 2 fotokomory a
základní laboratoř o kapacitě 24M. Vybavení U: PC, dataprojektor, bílá magnetická tabule a promítací plátno. Budova prochází radikální rekonstrukcí.A
A
Budova "C" PřF - ul. BrafovaA
Budova má bezbariérový přístup, má 7 standardně vybavených poslucháren celkovou kapacitou 207M, z nichž 4x18-24M, 1x kapacitu 35M a 1x 66M. Budova má PU
o kapacitě 20M vybavenou 20x PC, dataprojektorem, promítacím plátnem. Dále je v budově 26 laboratoří o kapacitě 5-24M (celkem 192M), z toho 1 laboratoř optiky, 8
laboratoří matematického modelování vybavených PC a tabulemi. A
A
Budova "D" FF - ul. ReálníA
Budova má bezbariérový přístup, má 11U s celkovou kapacitou 304M, z toho 5x 16-21M, 6x 30-40M: standardní vybavení.A
A
Budova "E" FF - ul. Československých legiíA
Budova je spojena s budovou "D", má bezbariérový přístup z budovy "D", má 24U s celkovou kapacitou 983M, z toho 9x 20-24M, 6x 30-36M, 6x 42-54M, největší U mají
kapacity 78, 96 a 120M: standardní vybavení. Jedna z U je PU vybavená 35 PC, dataprojektorem, promítacím plátnem a tabulí.A
A
Budova "F" FAU ul. Sokolská:V budově je 12 U, z toho 8x 10M, 2x 15M a 3 posluchárny s kapacitou 25, 30 a 40M. Učebny jsou vybaveny v souladu se zaměřením na
oblast hudby a zpěvu: klavíry, nahrávacími prostředky, akustickým vybavením. A
A
Budova "G" PDF ul. Mlýnská: Budova má bezbariérový přístup, má 13U, z nichž 2x 78 a 54M, 3x 24 a 28M, 8x 30 a 36M: standardní vybavení. Dále je v budově
specializovaná učebna pro studující v programu speciální pedagogika. A
A
Budova "M" a "L" PŘF ul. Chittussiho: Budova má bezbariérový přístup, má 15 laboratoři s celkovou kapacitou 148M, z toho mikrobiologická (12M) a molekulární (16M)
laboratoř a laboratoř digitální kartografie (12M). Laboratoře jsou vybaveny PC, projekčním plátnem, interaktivní tabulí, televizí, růstovými komorami. A
A
Budova "P" FAU ul. Podlahova: Budova má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 75M a 13U na 10 a 12M z toho 2 PU po 11M. V budově jsou dílny knižního
designu a grafiky, každá na 10M a 12 ateliérů: 4x 10M, 2x 15M, 2x 20M a 3 ateliéry s kapacitou 40, 50 a 60M. A
A
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Budova "S" PDF a FSS ul. F. Šramka (komplex budov SA, SB, SC a SD): Budova má bezbariérový přístup, má 4 posluchárny: 2x 72M, 1x 88M a 1x 63M. Budova má 29
standardně vybavených učeben: 2x 50M, 4x 40M, 7x 30-35M, 6x 24-28M, 4x 15-20M, 4x a 10M a 3 PU. PU jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními
plátny. V budově jsou 2 keramické, 2 grafické dílny a 2 místnosti s vypalovacími pecemi. A
A
Budova "V" PDF Várenská: Budova má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 70M, 1U na 46M a 5U na 15-24M, celkem 98M. Standardní vybavení. Budova má
specializovanou laboratoř studia lidského pohybu. A
A
Budovy "Z" LF ul. Syllabova (komplex budov ZO, ZU, ZW, ZY a ZZ): Budova "ZO" má bezbariérový přístup, má 6U: z toho 6x 20-36M (celkem 164M), a 1 PU na 12M:
(standardní vybavení) a 4 specializované rehabilitační laboratoře/cvičebny na 6 -12x- 20M.A
A
Budova "ZU" má bezbariérový přístup, má 5U, z toho 1 pitevna. A
A
Budova "ZW" má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 88M, 2U (2x 28M: standardní vybavení) a 1 PU na 15M vybavenou 15 PC a dataprojektorem, tabulí a
projekčním plátnem. Má 5 specializovaných laboratoří pro oblast hygieny. A
A
Budova "ZY" má bezbariérový přístup, má velkokapacitní posluchárnu na 210M vybavenou PC a dataprojektorem, tabulí, 2 projekčními plátny a mixážním pultem. Má
15U s celkovou kapacitou 494M, z toho 2x cca 65M, 5x 15-20M, 5x 25-30M, 3x 42-56M a 1 PU vybavenou 20 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má 18
specializovaných laboratoří s celkovou kapacitou 287M, průměrná kapacita místnosti je 16M. A
A
Budova "ZZ" má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu pro 70 osob a 1 PU vybavenou 21 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má také 5
specializovaných laboratoří pro oblast fyziologie. A
A
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Kapacita a popis odborné učebny
Seznam odborných učeben pro specializovanou výuku včetně popisu jejich vybavení je uveden v příloze s názvem "Seznam odborných učeben".
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
Na univerzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium
studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen "SSP") na OU. CP nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium,
zaměstnancům a odborné veřejnosti. A
Od roku 2014 je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření
podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. A
OU sleduje přístupnost studijních programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a rozvíjí mechanismus podpory
úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace výukových
metod, modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb). A
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OU podporuje studenty v souladu s vnitřním předpisem - Stipendijní řád OU a nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního poradenství (nyní na úrovni
pedagogických poradců na jednotlivých katedrách), který od r. 2018 bude rozšířen o sociálně-právní, psychologické a kariérní poradenství zajišťované nově zřízeným
Akademickým poradenským a informačním centrem OU. A
Poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních nároků.
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C-V - Finanční zabezpečení studijního programu
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze státního
rozpočtu

ano

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
Finanční plán u studijního program je dlouhodobě a stabilně zabezpečen zejména z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou
a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a dále částečně např. z příspěvku na institucionální podporu vědy a výzkumu. Některé ze specializací jsou podpořeny
finančně ze zdrojů projektů,grantů, případně CŽV.
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D-I - Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
Ostravská univerzita poskytuje pregraduální učitelskou přípravu studentům, kteří nacházejí uplatnění především v rámci celého Moravskoslezského kraje. V
nejbližších letech se předpokládá, že OU bude přijímat ke studiu ve studijním programu Učitelství pro střední každoročně přibližně 80 studentů. Zájem o studium
učitelství pro SŠ je poměrně stabilní, v posledních letech (2015-2017) počet přihlášek na všech třech fakultách přibližně dvojnásobně převyšuje počet přijatých
studentů.A
A
Vedení OU bude v realizačním období studijního programu přijímat potřebná opatření k vytvoření podmínek pro zajištění kvality výuky. Aktuálně pracovní skupina
didaktiků a dalších akademiků z PdF, FF a PřF v rámci celouniverzitního projektu intenzívně pracuje na vytvoření nových nástrojů pro studentské hodnocení výuky,
evaluace studia absolventy, zaměstnavateli a pro reflexi výuky samotnými akademickými pracovníky. Nový systém evaluací by měl být zaveden už od akademického
roku 2018/19. A
A
Koncepce rozvoje SP vychází z nových poznatků z oboru vysokoškolské pedagogiky, resp. andragogiky. Ve světovém kontextu jsou akcentována témata angažovanosti
studentů do vysokoškolské výuky a učení, sbližování představ studentů a vysokoškolských učitelů o kvalitní výuce, prohlubování využití (nejen ICT) prostředků
vytvářejících personalizované učební prostředí a provázanosti výuky s tvůrčí, zejména výzkumnou aktivitou studentů. A
A
Vývoj realizace studijního programu bude ve znamení postupného uskutečňování inkluzivního pojetí především základního, ale také středoškolského vzdělávání, což
se již nyní promítá do skladby předmětů společného pedagogicko-psychologického základu studia. Ve výuce obecné didaktiky i didaktikách jednotlivých oborů a budou
zohledňovány narůstající poznatky o uplatňování konstruktivistického pojetí výuky. Bude se také dále prohlubovat spolupráce obecných a oborových didaktiků všech tří
fakult, která navazuje na společná diskusní setkávání ke kurikulu učitelských programů v rámci aktivit projektů Fondu vzdělávací politiky MŠMT. A
A
S postupem procesu digitalizace celé společnosti a výkonu většiny profesí, je zřejmé, že tyto změny se dotýkají stále více i profese učitele. OU na tuto skutečnost bude
reagovat nejen budováním příslušné infrastruktury, ale také vytvářením nového digitálního učebního prostředí, v němž se zefektivní komunikace mezi akademickými
pracovníky a studenty i mezi studenty navzájem, ale především to umožní zvýšit podíl samostatné práce se studijními zdroji v rámci tzv. blended learning. Vyučující v
SP Učitelství pro SŠ jsou zapojeni do projektů OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení, v jejichž rámci se řeší rozvoj
digitální gramotnosti na všech stupních škol, a do projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na PdF OU s klíčovou aktivitou zaměřenou na vytváření
nových, digitálních studijních zdrojů v podobě multimediálních studijních kurzů. Rozhodně neočekáváme, že by tyto výukové zdroje a prostředky mohly nahradit přímou
kontaktní výuku v pregraduální přípravě učitelů, ale mohou významně podpořit kvalitu celého studia a vyjít vstříc potřebám nových generací studentů. A
A
Vedle důrazu na rozvoj digitálního prostředí ve výuce se v rámci SP Učitelství pro SŠ přikládá zásadní význam rozvíjení praxe a zkušenostního učení studentů. V
rámci zmíněného projektu Pregraduální vzdělávání se realizuje rozsáhlá aktivita zaměřená na inovace pedagogických praxí, v rámci dalšího projektu OP VVV Podpora
společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí se ověřují nové didaktické postupy, které budou průběžně obohacovat a inovovat výuku i obsahové a
metodické zaměření pedagogických praxí studentů učitelství. A
A
Učitelé všech tří fakult jsou zapojeni v mnoha dalších projektech posilujících propojení s pedagogickým terénem. Úzká vazba na praxi a spolupráce se středními a
základními školami jsou významnou předností studijních programů učitelství na OU. Rezervy jsou naopak v zapojení akademiků do řešení externích výzkumných
projektů. Jeden z hlavních úkolů v nejbližším období tak spočívá ve větší orientaci na získávání výzkumných grantů v oblasti učitelství, tj. zejména v oblasti obecně-
didaktického a oborově-didaktického výzkumu, příp. pedagogického a psychologického výzkumu zaměřeného na výzkumné problémy související s učitelskou profesí a
vzděláváním.A
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D-I - Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
A
Pro rozvoj SP bude významné také zkvalitňování kvalifikačních prací studentů, které se projevilo v mnoha specializacích novou koncepcí Seminářů k diplomové práci a
dalších předmětů rozvíjejících výzkumné kompetence studentů programu. K tomu přispívá i zapojení studentů SP do Studentské grantové soutěže. Důraz na výzkumné
kompetence je důležitý nejen pro tvorbu kvalitních vysokoškolských kvalifikačních prací, ale i pro budoucí akční výzkum učitelů v praxi. A
Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
80
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako učitelé středních škol ve všech vzdělávacích programech, příp. také jako učitelé 2. stupně základních škol.
Absolventi jsou schopni ve školách pracovat mj. v základních specializovaných pozicích (např. předseda předmětové komise, koordinátor dalších školních a projektových
aktivit aj.). Absolvent je také vybaven pro výkon dalších vzdělávacích aktivit, může působit například jako vychovatel, asistent pedagoga, pedagog volného času, lektor,
či po absolvování čtyřleté praxe jako pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedle učitelské profese bude absolvent připraven se uplatnit
i v profesích a institucích, vyžadujících znalosti a dovednosti související s jeho aprobačními obory či v dalších profesích vyžadující uplatnění pedagogických znalostí a
dovedností.
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Formulář E - Sebehodnotící zpráva
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Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu 
 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Garant studijního programu doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. 

Typ studijního programu navazující magisterský 

Standardní doba studia 2 let 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční  

Oblast(i) vzdělávání Učitelství 

Jazyk studia čeština 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení ANO 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ANO 

Uznávací orgán MŠMT 

 

Pozn.: V jednotlivých částech sebehodnotící zprávy se uvádí naplnění jednotlivých standardů (čísla 

standardů jsou uvedena v závorce u nadpisů).  

Sebehodnotící zpráva je svázaná s faktickým popisem uskutečňování studijního programu, a to 

formou odkazu na jednotlivé přílohy samotné žádosti o akreditaci, nebo odkazem na dokumenty 

volně přístupné na internetových stránkách univerzity. U rozsáhlejších dokumentů se pak uvádí i 

upřesnění, kde jsou tyto informace obsaženy (číslo stránky, kapitola apod.). 
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1. INSTITUCE 

 

1.1. Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1-1.2) 

 

Z vysokoškolského zákona plní roli statutárního orgánu rektor, což má OU také uvedeno ve svém 

Statutu (čl. 9). Statut OU v části druhé s názvem Orgány OU dále v souladu s vysokoškolským 

zákonem vyjmenovává a ustavuje další orgány, vymezuje jejich působnost, pravomoc a odpovědnost 

a určuje jejich složení. Na OU působí následující orgány: Akademický senát OU (dále jen AS OU) (čl. 8 

Statutu OU), rektor (čl. 9 Statutu OU), Vědecká rada OU (dále jen VR OU) (čl. 10 Statutu OU), Rada 

pro vnitřní hodnocení OU (dále jen RVH OU) (čl. 11 Statutu OU), kvestor (čl. 14 Statutu OU). Způsob a 

pravidla jednání a zasedání AS OU a RVH OU určuje Jednací řád AS OU a Statut RVH OU. Způsob volby 

členů AS OU a ustavení jeho předsednictva dalších orgánů AS OU vymezuje Volební řád AS OU. Statut 

dále vymezuje působnost, pravomoc a odpovědnost Disciplinární komise OU (čl. 12) a Správní rady 

OU (čl. 13). Způsob jednání a zasedání Disciplinární komise OU vymezuje Disciplinární řád pro 

studenty OU. Způsob jednání a zasedání Správní rady OU vymezuje Statut Správní rady OU. Pravomoc 

kvestora OU z hlediska zastupování OU navenek je také dána Opatřením rektora č. 26/2017 K rozsahu 

zastupování OU kvestorem. 

Organizační a řídící struktura OU je vymezena a popsána v části třetí Statutu OU s názvem 

"Organizační a řídící struktura OU". OU se dělí na 6 fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, 

Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta), dva vysokoškolské 

ústavy (Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování, Evropský výzkumný institut sociální práce), dvě 

jiná pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod 

technologií (Centrum informačních technologií a Univerzitní knihovna) a jedno účelové zařízení 

(Rektorát). 

Na OU působí také poradní sbory a pracovní skupiny. Poradní sbory jsou stálými poradními skupinami 

pro podporu vybraných činností OU a jsou jimi: Malé kolegium rektora, Kolegium rektora, Investiční 

komise, Etická komise, Knihovní rada, Rada CIT, Kolejní rada, a Mezinárodní rada. 

Působnost, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců rektorátu OU (prorektorů a ředitelů 

dalších součástí kromě fakult) je vymezena ve Statutu OU. Působnost, pravomoc a odpovědnost 

dalších vedoucích zaměstnanců rektorátu OU je vymezena ve Směrnici rektora č. 212/2015 

Organizační řád Rektorátu OU. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního orgánu, 

a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost. OU má vymezeny 

působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích součástí k činnostem a jednáním, která se týkají 

tvorby a uskutečňování studijních programů a které tvoří funkční celek. 

 

1.2. Vnitřní systém zajišťování kvality 

 

1.2.1. Vymezení pravomoci a odpovědnosti za kvalitu (Standard 1.3) 

Pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností 

jsou stanoveny v následujících vnitřních předpisech a opatřeních rektora: Statut OU část pátá, čl. 30 

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti OU, vnitřní 

předpis s názvem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 
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http://dokumenty.osu.cz/osu/Statut-OU.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/asou/jednaci-rad-as-ou-17082017.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/asou/volebni-rad-as-ou-17082017.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/Disciplinarni_rad_final.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/Disciplinarni_rad_final.pdf
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17A15C31914I27426
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17L04A81030I41334
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17L04A81030I41334
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A15E14A84202G77836
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A15E14A84202G77836
http://dokumenty.osu.cz/osu/Statut-OU.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/pravidla-hodnoceni-kvality-ou-17082017.pdf
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vnitřního hodnocení kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU (dále jen „Pravidla 

systému kvality OU“) a Směrnice rektora č. 212/2015 Organizační řád rektorátu.  

 

Pravomoci a odpovědnost za kvalitu je určena s ohledem na typ činnosti, o kterou se jedná a 

s ohledem na příslušnou úroveň řízení (vše je popsáno v Pravidlech systému kvality OU). Z hlediska 

administrativního zajištění existuje na celouniverzitní úrovni Centrum pro kvalitu se dvěma 

pracovními úvazky, které připravuje analytické podklady pro Radu pro vnitřní hodnocení a 

zabezpečuje její činnost. 

 

Závěr sebehodnocení: Na všech úrovních řízení vysoké školy jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost 

za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, aby tvořily funkční 

celek. 

 

1.2.2. Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 

Proces vzniku, schvalování a změn studijních programů je popsán v Akreditačním řádu OU, který je 

přílohou vnitřního předpisu Pravidla systému kvality OU. 

Akreditační řád OU se vztahuje na vznik, schvalování a změnu/y studijních programů, o jejichž 

akreditaci žádá Ostravská univerzita Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na studijní 

programy schvalované a uskutečňované OU v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má OU 

institucionální akreditaci. Část první Vznik a schvalování žádostí o akreditaci studijního programu na 

OU, čl. 1 až 10 stanovuje postupy projednávání a schvalování na úrovni: vedoucího 

pracoviště/vedoucích pracovišť, na němž/nichž bude studijní program uskutečňován, kolegia děkana 

(schvaluje záměr vzniku studijního programu), akademického senátu fakulty (projednává záměr 

vzniku studijního programu, včetně složení programové rady a garanta studijního programu), 

vědecké rady fakulty (schvaluje návrh žádosti o akreditaci studijního programu, včetně sebehodnotící 

zprávy vytvořené garantem studijního programu), Rady pro vnitřní hodnocení OU (schvaluje návrh 

žádosti o akreditaci studijního programu na základě doporučujícího stanoviska pracovní skupiny Rady 

pro vnitřní hodnocení OU) a rektora. Na každé z úrovní je stanoven postup vedoucí k odstranění 

případných vad.  

Kvalitu schvalovaných studijních programů regulují Opatření rektora č. 19/2017 Standardy kvality 

studijních programů Ostravské univerzity a Opatření rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu studijních 

plánů studijních programů Ostravské univerzity. 

Práva a povinnosti garanta studijního programu a členů programové rady stanovuje část 2 

Akreditačního řádu OU, zejména čl. 11 – 13.  

Schválení studijního programu v rámci akreditované oblasti vzdělávání regulují čl. 15 až 16 

Akreditačního řádu OU. 

Postupy v případě změn studijního programu v době platnosti akreditace reguluje čl. 17 

Akreditačního řádu OU.  

Akreditační řád OU v čl. 18 upravuje i postupy v případě přezkoumání usnesení RVH OU. 

 

Závěr sebehodnocení: Vnitřním předpisem OU jsou podrobněji vymezeny procesy vzniku, schvalování 

a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu 

úřadu pro vysoké školství. 
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http://dokumenty.osu.cz/osu/pravidla-hodnoceni-kvality-ou-17082017.pdf
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A15E14A84202G77836.
http://dokumenty.osu.cz/osu/pravidla-hodnoceni-kvality-ou-17082017.pdf
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17J18C11303I89758
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17J18C11303I89758
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17J18C10907B59299
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSPublicFile?id=A1001001A17J18C10907B59299
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1.2.3. Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu (Standard 

1.5) 

Jedná-li se o uchazeče, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve 

vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, je proces uznání jeho vysokoškolského 

vzdělání a kvalifikace získaných studiem na zahraniční vysoké škole regulován Opatřením rektora č. 

30/2017 Nostrifikační řád OU. Principy a postup vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 

a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových 

stránkách MŠMT. Systém uznávání zahraničního vzdělání zahrnuje součinné složky: rektor, prorektor 

pro studium a celoživotní vzdělávání, proděkan pro studium fakulty, na níž je studijní program 

uskutečňován a garant studijního programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má vytvořena pravidla, stanoveny principy a popsán proces posuzování 

splnění podmínky předchozího vzdělání. 

 

1.2.4. Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 

Kvalitu kvalifikačních a rigorózních prací upravuje vnitřní předpis Studijní a zkušební řád OU, zejména 

čl. 40–43 (pro bakalářské a diplomové práce), čl. 50–52 (pro disertační práce), čl. 55–58 (pro rigorózní 

práce), čl. 81–83 (společná ustanovení). 

Na OU je zajištěna úroveň kvality kvalifikačních a rigorózních prací prostřednictvím: 

- procesu zadávání témat kvalifikačních a rigorózních prací (relevance tématu ve vztahu k 

profilu absolventa a typů, případně profilu studijního programu schvaluje garant studijního 

programu a vedoucí katedry), 

- vedení, tj. jmenování vedoucích prací u bakalářských a diplomových prací, konzultantů u 

rigorózních prací a školitelů u disertačních prací (kvalifikační úroveň vedoucího, případně 

jeho vztah s praxí, zejména u profesních studijních programů; kvalifikační úroveň konzultanta 

a školitele; regulace počtu vedených prací – upravuje čl. 81 Studijního a zkušebního řádu OU), 

- oponentního řízení včetně zapojení zejména externích hodnotitelů dle typu a profilu 

studijního programu, 

- kontroly kvalifikačních a rigorózních prací v antiplagiátorském systému Theses (v posudku 

vedoucího práce musí být uvedeny výsledky kontroly, obhajoba nesmí být zahájena bez této 

kontroly), 

- evidence v informačním systému DIPL2, který zajišťuje jednotné podmínky pro vyhlášení, 

zadávání témat, elektronické vedení, obhájení a uložení VŠKP, 

- zveřejněním kvalifikačních a rigorózních prací. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má přijata dostatečně účinná opatření zajišťující úroveň kvality 

kvalifikačních prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací a obhájených 

rigorózních prací. V rámci svých pravidel stanoví OU požadavky na způsob vedení těchto prací a 

kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce nebo rigorózní práce, a stanoví 

nejvyšší počet kvalifikačních prací nebo rigorózních prací, které může vést jedna osoba. 

 

1.2.5. Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 

 

Vnitřní předpisy a opatření formulují zásadu zpětné vazby jako jednu z podstatných zásad hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, viz Pravidla systému kvality. Zpětná vazba se 
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http://dokumenty.osu.cz/rektorat/nostrifikacni-rad.pdf
http://dokumenty.osu.cz/rektorat/nostrifikacni-rad.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/ou-stud_zk_rad-20160817cs.pdf
http://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/ou-stud_zk_rad-20160817cs.pdf
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získává od interních (například studenti, účastníci programu celoživotního vzdělávání, vedoucí 

zaměstnanci, další zaměstnanci) i externích (například absolventi, zaměstnavatelé, odborníci z praxe) 

aktérů vždy s ohledem na předmět hodnocení, vhodnost a efektivnost využití získaných názorů pro 

hodnocenou činnost. Cílem získávání zpětné vazby je poskytnout podklady pro zajišťování a vnitřní 

hodnocení kvality činnosti OU a jejích součástí a zlepšit vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností. 

Hodnocení vzdělávací a s ní souvisejících činností činnosti zahrnuje:  

- hodnocení studijních předmětů a podpůrných činností studenty, případně účastníky 

programů CŽV, je organizováno semestrálně v podobě elektronické ankety přístupné všem 

studentům/posluchačům zapsaných na předmět. Evaluace se koná jednotně na úrovni celé 

univerzity. Na OU má tento druh získávání zpětné vazby dlouholetou tradici. Předmětem 

hodnocení jsou zejména kvalita zajištění a realizace výuky studijního předmětu, dodržení 

cíle/ů předmětu a požadavků kladených na studenta, náročnost na domácí přípravu, 

organizační zajištění předmětu a kvalita pedagogické činnosti vyučujících, kteří se podílejí na 

zajištění výuky předmětu. Součástí ankety jsou i otázky, které se vztahují ke kvalitě zajištění 

podpůrných činností: práce studijního oddělení, pedagogických poradců, informačního 

systému, stravovacích a ubytovacích služeb. Studenti se účastní ankety anonymně, používají 

číselnou škálu hodnocení a mají prostor pro slovní vyjádření. U výsledků hodnocení je uváděn 

poměr studentů zapsaných na předmět a účastníků hodnocení předmětu. Výsledky anket 

včetně hodnocení studentů, reakcí vyučujících a vyjádření vedení fakult a univerzity jsou 

přístupné po přihlášení do Portálu všem studentům a zaměstnancům OU. Hodnocení výuky v 

anonymních evaluačních anketách se účastní také zahraniční studenti OU, kteří mají 

současně možnost vyjádřit se komplexně k přínosu výuky, k podmínkám, za nichž výuka 

probíhá, a k dalším aspektům mobility v samostatném anonymním evaluačním dotazníku 

oslovujícím zahraniční studenty. Výsledky evaluací provedených zahraničními studenty jsou 

reflektovány vedle kateder, fakult, prorektorky pro studium a kolegia rektora 

také prorektorkou pro mezinárodní vztahy a pracovníky oddělení mezinárodních vztahů 

univerzity.  

- hodnocení studijního programu: garantem studijního programu, členy programové rady (zde 

jsou zapojeni do procesu hodnocení vzdělávací činnosti také studenti – Pravidla systému 

kvality stanoví, že členem programové rady je zpravidla student), Radou pro vnitřní 

hodnocení OU (RVH OU), pracovní skupinou RVH OU (která zpravidla má externího člena dle 

typu studijního programu), absolventy, odborníky z praxe a zaměstnavateli. V předchozích 

letech měla Ostravská univerzita Vnitřní akreditační komisi, která zajišťovala a kontrolovala 

kvalitu studijních programů v momentě žádosti o jejich akreditaci či prodloužení akreditace, 

poskytovala zpětnou vazbu garantovi studijního oboru a kontrolovala soulad udělené 

akreditace s následným uskutečňováním studijního programu (na náhodném vzorku 

studijních oborů). Tento poradní organ rektora byl zrušen zřízením RVH OU, došlo k posílení 

úlohy garanta studijního programu a zřízení programových rad. Garant a programová rada 

zodpovídají za zajištění kvality studijního programu v průběhu jeho vzniku a realizace, a 

hodnocení studijního programu, které se koná minimálně jednou za pět let a je zapracováno 

do sebehodnotící zprávy. Je založeno na mechanismu zpětné vazby a vedeno principem 

zlepšování kvality studijního programu. Zpětná vazba je zajišťována RVH OU, pracovní 

skupinou RVH OU (která zpravidla má externího člena dle typu studijního programu), 

absolventy, odborníky z praxe (kteří se mohou podílet na realizaci studijního programu dle 

jeho profilu), profesními komorami a zaměstnavateli;  
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- hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností akademických pracovníků 

probíhá jednou ročně v souvislosti s vyhodnocováním tzv. Personálních plánů. Personální 

plány reflektují jak pedagogickou a tvůrčí činnost akademického pracovníka, tak její 

mezinárodní rozměr, konkrétně např. realizaci zvaných přednášek na zahraničních institucích. 

Mezinárodní aktivita akademiků je sledována a hodnocena také prostřednictvím zpráv ze 

zahraničních služebních cest, které evidují konkrétní výsledky pracovní cesty a jejich význam 

pro pracoviště, jeho pedagogickou a tvůrčí činnost i mezinárodní rozměr. Činnost 

akademického pracovníka je vyhodnocována jeho bezprostředně nadřízeným (zpravidla 

vedoucím katedry) a děkanem fakulty. Je seznamován s výsledky hodnocení (poskytnutou 

zpětnou vazbou) a má možnost se k nim vyjadřovat, výsledky hodnocení jsou součástí osobní 

karty zaměstnance; 

- kontakt se zástupci profesních komor má zejména podobu společných setkání. V současné 

době OU pracuje na zavedení pravidelných průzkumů ze strany absolventů studijního 

programu. Zapojení externích hodnotitelů je regulováno vnitřním předpisem Pravidla 

systému kvality OU.  

 

Výsledky hodnocení jsou využívány pro zajištění kvality hlavních druhů činností OU a pro jejich 

zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, zasedáních 

Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektorky pro studium a CŽV, kolegiu 

rektora a na zasedáních Akademického senátu OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána 

opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 

 

Závěr sebehodnocení: Zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností se 

na OU opírá o procesy zpětné vazby. 

 

1.2.6. Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů 

(Standard 1.8) 

 

Na OU je sledována míra úspěšnosti v přijímacím řízení a tendence jejího vývoje ve dvou úrovních:  

- jako podíl zapsaných studentů v daném studijním programu pro daný akademický rok na 

počtu přihlášek (= počet uchazečů o studium v daném studijním programu), včetně statistik o 

počtu ne/úspěšných účastníků přijímací zkoušky, počtu navržených k přijetí, počtu odvolání 

(a s tím spojených kladných/záporných rozhodnutí) a počtu přijatých uchazečů (viz Výsledky 

přijímacího řízení dle jednotlivých let); 

- jako podíl absolventů příslušné kohorty zapsaných studentů do studijního programu v daném 

akademickém roce. 

Údaje jsou sledovány průběžně za posledních pět let, data jsou generována z informačního systému 

STAG zpravidla k 31. 10. příslušného kalendářního roku. 

 

OU sleduje studijní neúspěšnost na univerzitní a fakultní úrovni a na úrovni studijního programu. OU 

sleduje neúspěšnost studentů po 1. ročníku studia (viz Výroční zprávy o činnosti OU dle jednotlivých 

let). Ukazateli studijní neúspěšnosti ve studijním programu a míry řádného ukončení studia studijního 

programu jsou podíly počtu studujících studentů, počtu absolventů (úspěšných studentů ve vztahu ke 

standardní době studia), počtu neúspěšných studentů a počtu studentů, kteří přerušili studium, na 

celkovém počtu studentů zapsaných do 1. ročníku studijního programu v příslušném akademickém 

roce. U neúspěšných studentů je zvlášť sledován podíl zanechání studia na vlastní žádost a ukončení 
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studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu. Údaje jsou sledovány průběžně 

za posledních pět let, data jsou generována z informačního systému STAG zpravidla k 31. 10. 

příslušného kalendářního roku. 

OU vyhodnocuje uplatnitelnost absolventů na základě dat z Ministerstva práce a sociálních věcí po 

jednotlivých studijních programech. Jsou k tomu využívány pololetní statistiky absolventů škol a 

mladistvých v evidenci ÚP za poslední 3 roky (2014 – 2017). Definice absolventa pro potřeby 

statistického sledování: Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je pro potřeby statistického 

sledování používaná definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa 

jeho trvalého bydliště k určitému datu (30.4. nebo 30.9. daného roku), u kterého doba od úspěšného 

ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná od 1.1.2004 

 

Výsledky analýz jsou vyhodnocovány a jsou využívány pro zajištění kvality vzdělávací činnosti na OU a 

pro její zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, zasedáních 

Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektorky pro studium a CŽV, kolegiu 

rektora a na zasedáních Akademického senátu OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána 

opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti nastaveny ukazatele, jejichž 

prostřednictvím sleduje míru úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnost ve studijním 

programu, míru řádného ukončení studia studijního programu a uplatnitelnost absolventů. 

 

1.3. Vzdělávací a tvůrčí činnost 

 

1.3.1. Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání (Standard 1.9) 

OU dlouhodobě monitoruje a vyhodnocuje mobility studentů i akademických pracovníků. Přehled 

mobilit za posledních pět let jsou k dispozici v příloze výroční zprávy o činnosti OU za rok 2016 Fakta a 

čísla o OU 2016 str. 22 a 23. Aktuálně nabízí Ostravská univerzita 1467 předmětů v angličtině, 78 

v polštině, 356 předmětů v němčině, 325 ve španělštině, 218 předmětů ve francouzštině a 159 

předmětů v ruštině. Dále OU aktivně nabízí (a uskutečňuje) dva studijní programy Joint Degree, jeden 

Double Degree studijní program a 4 studijní programy akreditované v angličtině. V roce 2016 na OU 

studovalo 192 studentů samoplátců v akreditovaných studijních programech v cizím jazyce. 

Počty vyjíždějících a přijíždějících studentů mají klesající tendenci absolutních číslech, tento pokles je 

ale dán poklesem celkového počtu studentů OU. Počty vyjíždějících a přijíždějících akademických 

pracovníků mají s výjimkou roku 2015 stoupající tendenci. 

 

Funkčnost a reciproční naplňování všech mezinárodních smluv o výměně studentů a akademiků, jež 

je nyní sledováno dílčím způsobem fakultami a oddělením mezinárodních vztahů OU umožní 

průběžně kontrolovat nová centrální databáze studentských i učitelských mobilit, kterou univerzita 

zajistí a uvede do provozu nejpozději v akademickém roce 2018/2019. 

OU si jako jeden z prioritních cílů Strategického záměru 2016-2020 stanovila – vytvářet a rozvíjet na 

Ostravské univerzitě mezinárodní akademické prostředí a zvýšit počet studentských mobilit i mobilit 

akademických pracovníků. Tento cíl se promítá do vnitřních standardů studijních plánů dvojím 

způsobem: jednak studijní plány zahrnují jazykové kurzy s explicitně stanovenou výstupní úrovní 

jazykové kompetence, jednak jsou ve studijních plánech obsaženy studentské mobility, odborné 

předměty vyučované v cizím jazyce, event. domácí pracovní stáže ve firmách a institucích s cizím 

1482

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
http://dokumenty.osu.cz/rektorat/vz/zprava2016-grafy.pdf
http://dokumenty.osu.cz/rektorat/vz/zprava2016-grafy.pdf
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=AN
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=PL
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=PL
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=NE
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=SP
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=FR
https://portal.osu.cz/stag?urlid=prohlizeni-predmety-search&rokInput=2017&predmetFiltrJazykPredmetu=RU
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pracovním jazykem. Jednotná Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních programů na OU proto 

obsahují část „internacionalizace“, kde jsou stanoveny podmínky pro zařazení internacionalizačních 

předmětů do studijních plánů. 

Dále je tento strategický cíl od roku 2016 podpořen dvěma celouniverzitními programy pro podporu 

mobilit a internacionalizace: 

- program VIA pro podporu studentských výjezdů na základě smluv o výměně studentů mimo 

Erasmus+ a pro podporu samostatných výjezdů studentů (tzv. free movers) na prestižní 

zahraniční univerzity s přidanou hodnotou výzkumných výstupů, zvl. publikačních. Výběrové 

řízení programu VIA je vyhlašováno jednou ročně pro následující akademický rok, výběrová 

komise je tvořena proděkany pro zahraniční vztahy všech fakult OU; 

- program To Be In (Towards Better Internationalization) pro podporu mobilit akademiků 

směřujících k rozvoji mobilit studentských a pro podporu výukových pobytů zahraničních 

hostujících profesorů na OU. Podporovány jsou takové zahraniční cesty akademických 

pracovníků, které vedou k uzavření nových memorand o porozumění (MoU) a smluv o 

výměně studentů (exchange agreements) nebo k přípravě společných studijních programů 

typu joint/multiple degree. Podporovány jsou především takové výukové pobyty 

zahraničních hostujících profesorů, které zvyšují zájem zahraničních studentů o studijní pobyt 

nebo o studium na OU. Předložené projekty hodnotí prorektor pro mezinárodní vztahy. 

Strategické cíle internacionalizace ve vzdělávací činnosti jsou dále podrobně rozpracovány v 

Mezinárodní marketingové strategii OU, a to včetně ekonomické rozvahy a konkrétních doporučení 

pro jejich realizaci. 

 

OU podporuje také podporuje internacionalizaci tvůrčí činnosti (Opatření 2.1.4., 2.1.7. Strategického 

záměru OU 2016-2020). Jedná se zejména o podporu vytváření excelentních vědeckých týmů s 

pracovníky přicházejícími ze špičkových zahraničních institucí, která je realizována v rámci 

institucionálních rozvojových programů (IRP Excelence). V současné době je možné konstatovat, že 

doposud podpořené týmy dosáhly v uplynulých letech mimořádných vědeckých výsledků a jsou 

zařazeny do hlavních směrů výzkumu OU. Podobným projektem je také podpora nových 

postdoktorandů přicházejících z významných tuzemských i zahraničních institucí (IRP Postdok). 

Mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti je ale také realizována formou dalších projektů 

(např. projekty spolupráce s Čínskou lidovou republikou podpořené z Moravskoslezského kraje, 

projekty na podporu příchodu nových zahraničních vědeckých pracovníků podpořené Statutárním 

městem Ostrava a MSK, vznik infrastruktury pro vzdělávací a tvůrčí činnost hostujících zahraničních 

odborníků v oblasti hudebního a výtvarného umění podpořeného z projektů IRP nebo podpora 

mobilit studentů a akademických pracovníků spojených s realizací výzkumu (VIA). 

 

Závěr sebehodnocení: Na OU jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů a akademických 

pracovníků a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích nebo studijní programy 

uskutečňované v cizích jazycích. OU systematicky formou vhodných opatření podporuje 

internacionalizaci ve vzdělávací i tvůrčí činnosti. 

 

1.3.2. Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů (Standard 1.10) 

Praktická výuka se na OU realizuje ve formě exkurzí, stáží, průběžných nebo souvislých praxí, 

projektové výuky a předmětů souvisejících s reflexí praktického vzdělávání, tzv. seminářů k odborné 
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praxi či supervize. Pro studenty jsou zajišťovány výukové pobyty obsahující praxe a praktické stáže v 

rámci mezinárodních výměnných programů (např. Erasmus+).  

Za zadávání bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, zadávání rigorózních prací externím 

odborníkům v souladu s oblastí vzdělávání, profilem a typem studijního programu odpovídá garant 

studijního programu.  Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu se realizuje v podobě 

účasti ve výukovém procesu (zejména v podobě praktického vyučování), vedení a oponování VŠKP, 

případně rigorózních prací a případné účasti v komisích státních závěrečných zkoušek. OU využívá 

stipendijní fond pro podporu spolupráce s praxí v souladu se Stipendijním řádem OU. 

V r. 2016 realizovala OU 89 studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování 

odborné praxe (jedná se o odborné profesní praxe, které jsou součástí akreditace daného studijního 

oboru) po dobu alespoň 1 měsíce. V těchto studijních oborech bylo v roce 2016 zapsáno 4595 

studentů (viz Výroční zpráva o činnosti OU 2016 tab. 8.3). V největším měřítku se jedná o studijní 

obory Lékařské fakulty (18 studijních oborů, 100 % studijních programů), dále Pedagogické fakulty 

(29 oborů) a Filozofické fakulty (17 oborů); na Fakultě sociálních studií je takto profilováno 9 

studijních oborů, na fakultě Přírodovědecké 6 studijních oborů. 

Závěr sebehodnocení: OU rozvíjí spolupráci s praxí s přihlédnutím k typům a případným profilům 

studijních programů. 

1.3.3. Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 

Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů je zajištěna prostřednictvím dvou mechanismů. Tím 

prvním je institut programových rad. Každý studijní program musí mít stanovenu programovou radu, 

do které jsou podle typu studijního programu jmenováni zástupci různých cílových skupin. Jednou z 

cílových skupin u profesně zaměřeného studijního programu, jsou zástupci z praxe. Druhým 

mechanismem je proces projednávání návrhu žádosti o akreditaci studijního programu Radou pro 

vnitřní hodnocení, která stanovuje externí posuzovatele žádosti, kterými v případě profesně 

zaměřeného studijního programu je vždy zástupce z praxe. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má vytvořen mechanismus komunikace se zástupci z praxe při tvorbě a 

hodnocení studijních programů. 

 

1.4. Podpůrné zdroje a administrativa  

 

1.4.1. Informační systém (Standard 1.12) 

OU provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je 

Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním portálovým systémem, který umožňuje 

komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy 

studia - elektronická přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení, příprava podkladů pro zápis 

do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek a jejich 

realizace, správa známek / kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality 

studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/příjezdy na krátkodobé pobyty) a 

komplexní evidence studenta.  

Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je 

doplněn dalšími systémy univerzity: IS Moodle - systém pro podporu distančního i prezenčního 

studia, který OU využívá také pro potřeby přijímacího řízení. Další systém spravuje a řídí agendu 

vysokoškolských prací (IS DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až po odevzdání a 
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vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního systému IS/STAG. Systém spisové služby (IS 

SSL) umožňuje elektronickou komunikaci se studentem (zasílání kladných rozhodnutí), včetně 

komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy OU provozuje prostřednictvím 

Intranetu, tj. pomocí portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem 

informačním systémům a aplikacím OU jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s 

jedním zabezpečeným přihlášením. OU provozuje celkem 134 portálových aplikací/systémů, které 

pokrývají komplexní agendu studia, a to nejen z pohledu studenta, ale také i z pohledu akademika. 

 

Všechny informace o studijních programech, studijních plánech, uplatnitelnosti absolventů, 

dostupnosti pro studenty se specifickými potřebami jsou z informačního systému dostupné 

prostřednictvím webového rozhraní v jednoduše prohledavatelné databázi na veřejných 

internetových stránkách OU. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má vybudován funkční informační systém a komunikační prostředky, které 

zajišťují přístup k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, pravidlech studia a 

požadavcích spojených se studiem, k informačním a poradenským službám souvisejícím se studiem a s 

možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

 

1.4.2. Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 

OU má zřízeno jako samostatné pracoviště na celoouniverzitní úrovni Univerzitní knihovnu. 

Univerzitní knihovna je důležitou součástí OU, která nabízí svým uživatelům široké spektrum služeb, 

mnohé z nich online. Zajišťuje a zpřístupňuje tradiční i elektronické dokumenty a naplňuje informační 

potřeby OU. Poskytuje přístup k tištěným dokumentům formou prezenčních a absenčních výpůjček a 

meziknihovní výpůjční službou. Propaguje a podporuje aktivní využívání elektronických informačních 

zdrojů.  

Celkový fond Univerzitní knihovny v současné době tvoří 269 tis. svazků. Knihovna disponuje jednou 

centrální půjčovnou v centru města a dislokovanými studovnami na každé fakultě a sítí katederních 

knihoven. 

 

Stav svazků v jednotlivých částech Univerzitní knihovny je následující: 

Celkový fond 269 079 

Půjčovna – dokumenty ve skladech 178 665 

Studovna Filozofické fakulty 18 854 

Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií  7 069 

Studovna Lékařské fakulty 3 364 

Studovna Přírodovědecké fakulty 5 306 

Studovna Fakulty umění 1 161 

Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) 26 021 

Mediotéka  1 941 

Knihovny pracovišť a ústavů 26 708 

 

Dále Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím 

rozsahu: 

Elektronické knihy (trvalý nákup):  
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Proquest ebook central (dříve eBrary) 20 

ebooks EBSCO  539 

 

Dále Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím licencovaným elektronickým 

databázím: 

Academic Search Complete  

Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume 

Collection  

BMJ Journals Online Collection a BMJ Online  

CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)   

CINAHL Plus with Full Text  

GREENFILE  

JSTOR (kolekce I.- IV.)  

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  

MEDLINE Complete  

SAGE  

SCIENCE DIRECT  

SCOPUS  

SpringerLink (včetně Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics Science) 

Web of Science  

Wiley Library Online  

Zentralblatt MATH  

 

Závěr sebehodnocení: Služby Univerzitní knihovny OU a elektronické zdroje pro výuku jsou 

s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu dostatečné a dostupné studentům 

a akademickým pracovníkům. 

 

1.4.3. Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 

Ostravská univerzita se cíleně zaměřuje na podporu uchazečů a studentů se specifickými 

vzdělávacími potřebami (dále jen „SSP“) k zajištění rovného přístupu k VŠ vzdělání od roku 2008, 

dochází k rozšíření podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí a etnických minorit. OU sleduje tři úrovně systému k zajištění rovného 

přístupu ke studiu: úroveň instituce a jejích součástí, úroveň studijních programů, úroveň 

uchazeče/studenta SSP. Principy a postupy práce s uchazeči/studenty SSP reguluje Statut OU, Studijní 

a zkušební řád OU, Směrnice rektora č. 234/2016 Podpora uchazečům a studentům se specifickými 

potřebami na OU, včetně Přílohy č. 1 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu 

studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě a Strategický záměr OU 2016-2020, 

Priorita 1 Kvalitním studiem ke vzdělávání, Dílčí cíl 4, Opatření 1.4.7.  

Na celouniverzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra 

je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů SSP na OU. Centrum 

Pyramida nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, 

zaměstnancům a odborné veřejnosti. Od roku 2014 je OU členem Asociace poskytovatelů služeb 

studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). OU sleduje přístupnost studijních 

programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a 
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rozvíjí mechanismus podpory úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, 

individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace výukových 

metod, modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb).  OU podporuje 

studenty v souladu se Stipendijním řádem OU a nabízí systém poradenských služeb v oblasti 

studijního poradenství (nyní na úrovni pedagogických poradců na jednotlivých katedrách), který od r. 

2018 bude rozšířen o sociálně-právní, psychologické a kariérní poradenství zajišťované nově zřízeným 

Akademickým informačně poradenským centrem OU. 

 

Závěr sebehodnocení: OU zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami. 

 

1.4.4. Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví (Standard 

1.15) 

Ostravská univerzita měla dlouhou dobu řešenu problematiku etického chování prostřednictvím 

Směrnice rektora č. 88/06 z roku 2006 s názvem Etický kodex výzkumných pracovníků OU. Tato 

směrnice stanovovala etické standardy v tvůrčí činnosti. Podle této směrnice rektor ustavoval etickou 

komisi ad hoc pro projednávání konkrétních podnětů na porušení tohoto Etického kodexu. Záznamy 

z jednání Etické komise jsou uloženy na sekretariátu rektora (v posledních 5 letech byly projednávány 

4 podněty na porušení etického kodexu). 

 

V souvislosti s novelou zákona se OU rozhodla, že etický kodex bude vnitřním předpisem a bude 

upravovat jednotně pravidla etického chování všech studentů a zaměstnanců OU. Do seznamu 

vnitřních předpisů OU vyjmenovaných ve Statutu OU (čl. 23) byl proto vložen název vnitřního 

předpisu Etický kodex zaměstnanců a studentů OU a čl. 60 s názvem Etika a Etický kodex). V prosinci 

2017 byl dopracován návrh Etického kodexu zaměstnanců a studentů OU, který komplexně řeší 

problematiku etického chování v rámci všech hlavních i podpůrných činností OU a stanoví pravidla 

pro jednání Etické komise OU a také Etické komise OU pro výzkum. Tento kodex je nyní 

v připomínkovém řízení a bude projednáván na zasedání Akademického senátu OU v únoru 2018 a 

následně postoupen na MŠMT k registraci. 

Na základě tohoto Etického kodexu bude ustavena stálá Etická komise OU (jako stálý poradní sbor 

rektora), jejíž členové budou jmenováni rektorem po projednání v Akademickém senátu OU.  

 

Ochranu duševního vlastnictví dále na OU zajišťuje Disciplinární řád pro studenty OU, který jako 

jeden z disciplinárních přestupků považuje plagiátorství. Přímá kontrola plagiátorství se provádí u 

odevzdaných závěrečných prací, které procházejí kontrolou antiplagiátorským systémem Theses a 

míra shody s jinými pracemi se povinně vyhodnocuje v posudku vedoucího práce. 

Závěr sebehodnocení: OU má nastavena opatření k ochraně duševního vlastnictví a proti úmyslnému 

jednání proti dobrým mravům při studiu zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu. 

  

1487

http://dokumenty.osu.cz/rektorat/stipendijni-rad.pdf
https://portal.osu.cz/wps/myportal/dokumenty?idDokument=1686#doc_k_1686
http://dokumenty.osu.cz/osu/Statut-OU.pdf
http://dokumenty.osu.cz/rektorat/stipendijni-rad.pdf
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2. STUDIJNÍ PROGRAM 

Ostravská univerzita dlouhodobě vykazuje kvalitní výsledky při poskytování vzdělání 

vedoucího k získání učitelské kvalifikace a kontinuálně věnuje mimořádnou pozornost 

průběžné inovaci a zkvalitňování této oblasti v souladu s trendy v přípravě učitelů a v 

oborech a požadavky praxe. Tradice vzdělávání učitelů v Ostravě sahá až do 50. let 20. století 

a nepřetržitě pokračuje do dneška. 

Studijní program je uskutečňován na základě spolupráce tří fakult OU – pedagogické, 

přírodovědecké a filozofické, příprava učitelů pro střední školy je na OU založená na 

jednotném společném modelu. Studijní program je koncipován jako SP se specializacemi: 

společná část zahrnuje pedagogicko-psychologickou přípravu, oborové didaktiky, 

reflektované praxe, a předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce. Student si volí dvě 

specializace (v případě Výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ pouze jednu), které obsahují 

předměty oborově-vědní a další oborově-didaktické předměty. Program nabízí celkem 23 

specializací - aprobací. 

 

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního 

programu  

Standard 2.1 - Soulad studijního programu s  posláním a strategickými 

dokumenty vysoké školy  

Hlavním bodem strategického záměru univerzity do roku 2020 je posílení kvalitního studia, a 

to z pohledu zabezpečení materiálního, technického, odborného a personálního. Prvním 

krokem v uskutečnění tohoto záměru je analýza stávajících studijních programů OU s 

ohledem na modifikované i nové požadavky akreditačního procesu (v souladu s novelou VŠ 

zákona a podzákonných předpisů) a jejich následnou systematickou podporu. Z provedené 

analýzy vyplývá, že připravenost tří fakult k zajištění NMgr studijního programu Učitelství pro 

SŠ i v následujícím novém akreditačním období lze doložit těmito argumenty:  

- univerzita spolupracuje s řadou vzdělávacích zařízení, v nichž je realizována profesní i 

oborová praxe studentů (http://www.osu.cz/10424/fakultni-skoly-ostravske-

univerzity/); 

- personální zajištění studijního programu je v současné době stabilizované a 

intenzivně se zlepšuje odborným růstem i přijímáním nových akademických 

pracovníků; 

- OU zohledňuje potřeby praxe, regionální trh práce dlouhodobě generuje požadavky 

na přípravu učitelů pro středoškolský stupeň vzdělávání, OU je hlavním 

poskytovatelem pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol 

v Moravskoslezském kraji; 

- univerzita má v oblasti vzdělávání učitelů pro výuku na středních školách bohaté 

zkušenosti založené na tradici učitelského vzdělávání v Ostravě sahající až do 50. let 

20. století.   
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Studijní program je v souladu s Dlouhodobým záměrem Ostravské univerzity 2016-2020, 

v rámci Priority 1 – Kvalitním studiem ke vzdělanosti 

(viz http://dokumenty.osu.cz/rektorat/dz/dzou-2016-2020.pdf).  

 

Standard 2.2 - Souvislost s tvůrčí činností vysoké školy  

Výzkum související se studijním programem Učitelství pro SŠ, případně komplexněji s celou 

vzdělávací oblastí Učitelství, spadá do dvou kategorií. Jednak jde o pedagogický, zejména 

didaktický výzkum, jednak jde o výzkum související s aprobačními obory. Oborová příprava 

tvoří v českém prostředí tradičně velmi podstatnou složku učitelské přípravy, rozvoj 

oborového výzkumu není důležitý jen pro rozvoj samotného oboru, ale i pro rozvoj kurikula 

školních předmětů, které z konkrétních oborů vycházejí. Přesto se rozvoj SP Učitelství pro SŠ 

(a potažmo všech studijních programů ve vzdělávací oblasti Učitelství) opírá především o 

pedagogický/didaktický výzkum, a proto se tato zpráva orientuje převážně tuto oblast 

výzkumu na OU. 

Ostravská univerzita klade na rozvoj tvůrčí činnosti mimořádný důraz. Koncepce jejího 

rozvoje je popsána v oddílu Priorita 2 – Excelentní vědou k rozvoji poznání v Dlouhodobém 

záměru Ostravské univerzity 2016-2020 (viz http://dokumenty.osu.cz/rektorat/dz/dzou-

2016-2020.pdf). V dokumentu se konstatuje, že by bylo riskantní zaměřit se jen na tradičně 

silné oblasti výzkumu na OU s vynikajícími výsledky v mezinárodním kontextu, ale že je nutné 

rozvíjet i nové oblasti výzkumu, které kvalitně řeší společenské problémy regionu s přesahem 

do zahraničí. Tyto nové oblasti výzkumu univerzita od letošního roku vymezuje 

prostřednictvím koncepce tzv. prioritních směrů výzkumu OU podporovaných z prostředků 

univerzitních IRP. Dokladem podpory výzkumu v oblasti učitelství na OU je fakt, že jedním 

z osmi přijatých projektů perspektivních směrů výzkumu OU v r. 2018 je směr zaměřený na 

výzkum v oblasti učitelství „Edukační média“, realizovaný na Pedagogické fakultě OU 

(konkrétněji k tvůrčí činnosti viz Standardy 3.5 – 3.7 dále v textu). 

 

Standard 2.3 - Mezinárodní rozměr studijního programu  

Ostravská univerzita deklaruje v Dlouhodobém záměru 2016-2020 podporu 

internacionalizace v rámci Priority 1, dílčí cíl 2  

(viz http://dokumenty.osu.cz/rektorat/dz/dzou-2016-2020.pdf). 

V rámci studijního programu Učitelství pro SŠ je fakultami nabízena možnost realizace složky 

internacionalizace formou (a) studijních mobilit a pracovních stáží, (b) kurzů cizích jazyků, (c) 

absolvování předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Všechny tři fakulty jsou dlouhodobě 

zapojeny  do programů:  

- ERASMUS+ (http://www.osu.cz/o-programu-erasmus-plus/); 

- evropského mobilního programu CEEPUS (http://prf.osu.cz/20520/ceepus/); 

- univerzitní program VIA (http://www.osu.cz/program-via/). 
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V rámci těchto programů se studentům SP nabízí možnost studia nebo stáží na řadě 

partnerských univerzit v mnoha evropských zemích.  

Konkrétně jsou to tyto:  

http://pdf.osu.cz/partnerske-univerzity/ 

http://prf.osu.cz/partnerske-univerzity/ 

http://ff.osu.cz/partnerske-univerzity/ 

V rámci programu VIA univerzita spolupracuje například s univerzitami v USA, Jihokorejské 

republice, Číně, Dominikánské republice, Indii a dalších zemích. 

 

Profil absolventa a obsah studia  

Standard 2.4 - Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí 

s typem a profilem studijního programu  

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi osvojují 

v rámci studijních předmětů programu Učitelství pro SŠ, vedou k naplnění k profilu studijního 

programu a jsou nastaveny s cílem připravit absolventa schopného vyučovat ve dvou 

studovaných aprobacích. Výstupní znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti odpovídají 

požadavkům na typ SP, tj. navazující magisterský akademický program.  

Připravenost absolventa stojí na třech pilířích, které vyplývají ze skladby studijního plánu: 

- pedagogicko-psychologická příprava; 

- první specializace; 

- druhá specializace. 

V rámci pedagogicko-psychologické složky studia i jednotlivých specializací student získá 

odborné znalosti a dovednosti deklarované v profilu prostřednictvím teoreticky zaměřených 

předmětů i prakticky orientovaných disciplín. Stěžejní část studijního plánu tvoří didaktické 

disciplíny (obecná didaktika, kurikulum, oborové didaktiky a další oborově-didaktické 

předměty) a blok praxí (náslechových, průběžných a souvislých). Všechny odborné znalosti a 

odborné dovednosti vymezené v rámcovém profilu absolventa studijního programu ve 

vzdělávací oblasti Učitelství jsou součástí kurikula konkrétních studijních předmětů.  

Standard 2.5 - Jazykové kompetence  

Jazyková průprava studentů studijního programu Učitelství pro SŠ je zakomponována do už 

do studijních plánů v předcházejícím bakalářském stupni studia. V rámci předmětů 

fakultního základu studenti povinně absolvují v bakalářském studiu minimálně dva semestry 

výuky cizího jazyka – na PdF a PřF angličtiny, na FF si mohou zvolit z nabídky více jazyků. U 

angličtiny je požadována výstupní znalost na úrovni B2, u ostatních jazyků na úrovni B1. 

Studenti mají dále možnost zvýšit své jazykové kompetence formou výběrových předmětů 

zaměřených na různé úrovně jednotlivých cizích jazyků – jsou jim nabízeny v rámci 

volitelných předmětů v bakalářském i navazujícím magisterském stupni. Výuka cizích jazyků 

zahrnuje také základy odborné komunikace.  
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Vedle výuky jazyků obsahují studijní plány také další předměty, které mohou významně 

přispět ke zvýšení jazykové kompetence studentů. V rámci bloků internacionalizace to jsou 

předměty zaměřené na studentské mobility nebo pracovní stáže a odborné předměty 

vyučované v cizích jazycích, především angličtině. Vzhledem k důrazu, jaký se na OU klade na 

mezinárodní rozměr všech základních činností a na jazykovou vybavenost absolventů, je 

přirozené, že celá řada standardních odborných předmětů v SP Učitelství pro SŠ vyžaduje 

studium odborných zdrojů v cizím jazyce. Přehled o cizojazyčné odborné literatuře k tématu 

je v naprosté většině případů také podmínkou pro zpracování diplomové práce.  

Nabídkou povinných a povinně-volitelných předmětů fakulty garantují, že každý z absolventů 

programu Učitelství pro SŠ je schopen používat získané odborné znalosti, odborné 

dovednosti a obecné způsobilosti v angličtině na úrovni B1 (dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky), a to jak v oblasti obecné komunikace, tak v oblasti 

odborného vyjadřování. Studijní plán studentům poskytuje příležitost rozvíjet schopnost 

komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí.   

Profil absolventa a obsah studia  

Standard 2.6 - Pravidla a podmínky utváření studijních plánů  

Studijní program Učitelství pro SŠ je na Ostravské univerzitě postaven na jednotném modelu 

napříč třemi fakultami, na kterých se realizuje. Je koncipován jako studijní program se 

specializacemi. V rámci SP si student volí dvě specializace (jedinou výjimkou je 

„jednooborová“ specializace Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ):  

- anglický jazyk,  

- biologie, 

- český jazyk a literatura, 

- dějepis, 

- dějiny výtvarné kultury, 

- fyzika, 

- francouzský jazyk, 

- geografie, 

- hudební výchova, 

- chemie, 

- informatika, 

- matematika,  

- německý jazyk, 

- polský jazyk, 

- pedagogika,  

- psychologie, 

- ruský jazyk, 

- sbormistrovství, 

- španělský jazyk, 

- tělesná výchova, 

- výtvarná výchova,  
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- výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ (jednooborová), 

- základy společenských věd.  

Společná část SP zahrnuje: 

- pedagogicko-psychologické předměty (povinné, příp. povinně-volitelné), 

- reflektované praxe (povinné), 

- předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce (povinné), 

- oborové didaktiky (povinné), 

- předměty zaměřené na internacionalizaci (povinně-volitelné). 

Specializace zahrnují: 

- oborově-vědní předměty (povinné, příp. povinně-volitelné), 

- další oborově-didaktické předměty (povinné, příp. povinně-volitelné). 

Ostravská univerzita má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření studijních 

plánů formou Opatření rektora č. 19/2017 Standardy kvality studijních programů Ostravské 

univerzity a Opatření rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních 

programů Ostravské univerzity. Podíl jednotlivých složek přípravy učitelů pro střední školy je 

na OU realizován v souladu s rámcovými požadavky MŠMT podle pravidel, která jsou 

součástí Opatření rektora č. 18/2017 (konkrétní popis – viz dále, oddíl Standard 2.12 

Struktura a rozsah studijních předmětů). 

 

Standard 2.7 Vymezení uplatnění absolventů  

Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako učitelé středních škol ve všech 
vzdělávacích programech, příp. také jako učitelé 2. stupně základních škol. Absolventi jsou 
schopni ve školách pracovat mj. v základních specializovaných pozicích (např. předseda 
předmětové komise, koordinátor dalších školních a projektových aktivit aj.). Absolvent je 
také vybaven pro výkon dalších vzdělávacích aktivit, může působit například jako vychovatel, 
asistent pedagoga, pedagog volného času, lektor, či po absolvování čtyřleté praxe jako 
pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedle učitelské profese 
bude absolvent připraven se uplatnit i v profesích a institucích, vyžadujících znalosti a 
dovednosti související s jeho aprobačními obory či v dalších profesích vyžadující uplatnění 
pedagogických znalostí a dovedností. 
 

Standard 2.8 -  Standardní doba studia  

Standardní doba studia navazujícího magisterského programu Učitelství pro SŠ je 2 roky a 

odpovídá studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního programu. 

 

Standard 2.9 - Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa  

Při koncipování studijního programu byla věnovaná značná pozornost vnitřní konzistenci a 

provázanosti jednotlivých prvků kurikula, tj. souladu obsahu studia s cíli studia a profilem 

absolventa (stejně jako souladu obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a 
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kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem absolventa). Pro akademiky OU, kteří se na 

tvorbě kurikula podíleli, byla k tomuto účelu na univerzitě vytvořena metodika Manuál pro 

přípravu akreditačních spisů: Vnitřní konzistence/provázanost studijního programu (OU, 

2017).  

Studium ve SP Učitelství pro SŠ je zaměřeno primárně na přípravu kvalifikovaných učitelů 

středních škol. Cílem studia je poskytnout studentů příležitost k osvojení nebo rozvíjení 

znalostí, dovedností a způsobilostí v oblastech, které jsou pak konkretizovány v profilu 

absolventa. K následujícímu vymezení hlavních cílů SP jsou přiřazeny studijní předměty, 

jejichž prostřednictvím by si student měl osvojit znalosti, dovednosti a způsobilosti v nich 

zahrnuté: 

Studium má studentům zejména poskytnout příležitost  
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti obecně-didaktické, oborově-

didaktické a psychodidaktické: prostřednictvím předmětů Obecná didaktika, oborové 
didaktiky a další oborově-didaktické předměty, Kurikulum, Pedagogická psychologie, 
praxe; 

- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční: 
prostřednictvím předmětů Pedagogická psychologie, Základy psychopatologie dětí a 
mladistvých, Inkluzivní speciální pedagogika, Náročné situace ve škole, praxe; 

- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti pedagogického managementu a 
legislativy: prostřednictvím předmětů Obecná didaktika, oborové didaktiky, Inkluzivní 
speciální pedagogika, příp. Management třídy a školy; 

- k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících 
s profesní a osobnostní kultivací: prostřednictvím všech disciplín, především však 
reflektivní zkušenosti z praxí; 

- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti aprobačních oborů; 
- k rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií ve 

vzdělávání (například prostřednictvím předmětu Vedení výuky pomocí ICT); 
- k dalšímu rozvoji schopnosti studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v 

mezinárodním prostředí (zejména prostřednictvím bloku povinně-volitelných předmětů 
zaměřených na internacionalizaci).   

 

Standard 2.12 - Struktura a rozsah studijních předmětů  

Studijní program má nastavenou zdůvodněnou strukturu studijních předmětů, jejichž rozsah 

a charakteristiky jsou doloženy ve formuláři předmětů (B-II). Na OU je zaveden jednotný 

model přípravy učitelů pro SŠ, který splňuje standardy vyhlášené MŠMT. Kreditové a 

procentuální rozložení jednotlivých složek předmětů ilustruje následující tabulka:  

Tab. 1 Podíl složek ve studijním programu Učitelství pro SŠ 

Složka 
Bc. 

studium 
NMgr. 

studium 
Celkem OU MŠMT 

Celkem OU 
(%) 

MŠMT 
(%) 

Pedagogicko-psychologické 
předměty  

16 22 38 
74 60-75 

13 
25 20-25 

Oborově-didaktické předměty x 26 26 9 
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Ostatní předměty (např. 
předměty internacionalizace) 

10 x 10 3 

Oborové předměty 1. aprobace 70 16 86 75-90 29 25-33 

Oborové předměty 2. aprobace 70 16 86 75-90 29 25-33 

Reflektované praxe 4 20 24 24-30 8 8-10 

Předměty vedoucí ke 
zpracování VŠKP 

10 20 30 30 10 5-10 

CELKEM 180 120 300 300 100 100 

 
Těžiště oborové přípravy je v bakalářském stupni (70 kreditů pro předměty každého oboru). 

Předměty pedagogicko-psychologické přípravy v bakalářském studiu (16 kreditů) jsou 

zaměřeny na osvojení základních obecně-pedagogických, sociálně-komunikačních a 

diagnosticko-intervenčních kompetencí. Zároveň student získá první zkušenost s praxí (4 

kredity). Těžiště kurikula v navazujícím magisterském stupni je v předmětech zaměřených na 

osvojení didaktických kompetencí, tj. v obecně-didaktických předmětech, oborově-

didaktických předmětech a praxích: 

- Pedagogicko-psychologické předměty (22 kreditů) jsou koncipovány jako povinné a 

zahrnují obecně-didaktické, psychologické, speciálně-pedagogické a sociálně-

pedagogické disciplíny. Další pedagogicko-psychologické předměty jsou pak nabízeny nad 

rámec 300 kreditů. 

- Oborově-didaktické předměty jsou zařazeny až v navazujícím magisterském studiu tak, 

aby navazovaly na Obecnou didaktiku. Zahrnují oborovou didaktiku 1 a oborovou 

didaktiku 2 jako povinné předměty v celkovém minimálním rozsahu 8 kreditů na 

specializaci. Dalších 5 kreditů je věnováno doplňujícím předmětům oborově-didaktického 

charakteru. 

- Zároveň se v navazujícím magisterském stupni dále rozvíjí oborově-vědní základ získaný 

v předcházejícím studiu (16 kreditů na specializaci). 

- Značná pozornost je věnována reflektivním profesním praxím. V rámci výuky Obecné 

didaktiky student absolvuje náslechové hodiny v různých předmětech. Na tuto zkušenost 

pak navazují průběžné profesní praxe 1 s hospitacemi v aprobačních předmětech a 

průběžná profesní praxe 2, většinou organizovaná jako mikrovýstupy studentů. Příprava 

je završena v souvislé profesní praxi v závěru studia. 

- Důraz na kvalitu závěrečných prací (a osvojení výzkumných kompetencí ve většině 

případů) vyplývá z vysoké kreditové dotace předmětů vedoucích ke zpracování 

diplomové práce (20 kreditů). 

 

Standard 2.14 - Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a 

kvalifikačních  prací s  výsledky učení a profilem absolventa   

Obsah státní závěrečné zkoušky se opírá o odborné znalosti a odborné dovednosti, které 

student získá prostřednictvím studijních předmětů obsažených ve studijním plánu, a to 

zejména o znalosti a dovednosti osvojené v teoretických předmětech profilujícího základu 
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studia, příp. v dalších předmětech profilujícího základu. Obsah státních závěrečných zkoušek 

a témata diplomových prací plně korespondují s profilem absolventa SP Učitelství pro SŠ.  

Státní závěrečná zkouška sestává ze čtyř částí: 

1. SZZ z prvního studijního oboru s didaktikou. 

2. SZZ z druhého studijního oboru s didaktikou. 

3. SZZ z Pedagogiky a psychologie. 

4. Obhajoba diplomové práce. 

Diplomovou práci si student zadává buďto v rámci jedné nebo druhé specializace, nebo v 

rámci pedagogicko-psychologického základu studia na katedrách PdF podílejících se na výuce 

ve studijním programu. Téma diplomové práce má charakter vztahující se k budoucí učitelské 

profesi absolventa, tzn. zejména se zaměřením na pedagogicko-psychologickou nebo 

oborově-didaktickou problematiku. Nabídka témat diplomových prací je uvedena ve 

formuláři B-II každé specializace a pedagogicko-psychologického základu. 

 

Standard 2.15 a 2.16 - Podmínky a pravidla rigorózního řízení  

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí - obhajoby rigorózní práce a hlavní zkoušky. 

Rozsah hlavní zkoušky bude pokrývat znalosti rozšiřující a prohlubující téma rigorózní práce, 

tematické okruhy vymezí konzultant rigorózní práce. 

Návrhy témat rigorózních prací a témata již obhájených rigorózních prací, stejně jako dílčí 

požadavky jsou uvedeny v příloze B-II akreditačního spisu u jednotlivých specializací.  

Rigorozní řízení se řídí pravidly specifikovanými ve Studijním a zkušebním řádu Ostravské 
univerzity (Hlava III, speciálně čl. 54-62).  

 

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 

Standardy 3.1-3.4 - Metody výuky a hodnocení výsledků studia  

Při uskutečňování studijního programu jsou v hojné míře využívány moderní výukové metody 

odpovídající výsledkům učení studijního programu a přístupy podporující aktivní roli 

studentů v procesu výuky. Volba vyučovacích metod není jen záležitostí učitele, ale je mj. 

také silně určena charakterem studijního předmětu a počtem studentů ve skupině. 

Vzhledem k šíři záběru celého studijního programu – specializace napříč třemi fakultami, 

teoretické vs. praktické disciplíny, společné předměty pro všechny specializace vs. vybrané 

specifické předměty konkrétní specializace apod.) – jsou vyučovací i hodnotící metody v SP 

velmi odlišné.  

Konkrétní metody jsou součástí popisu jednotlivých předmětů ve formulářích B-III. Při 

koncipování sylabů předmětů a rozhodování o adekvátních metodách byly garantům 

předmětů k dispozici dva metodické materiály – manuály pro přípravu akreditačních spisů, 

vytvořené pro potřeby Ostravské univerzity – „Výukové metody“ a „Hodnotící metody“ (OU, 
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2017).  V manuálu věnovaném výukovým metodám je vysvětlen základní rozdíl mezi 

reproduktivními a produktivními (aktivizujícími, problémovými, heuristickými apod.) 

metodami, postavenými na aktivní práci studenta, a konkrétně je popsáno téměř 50 

vyučovacích metod užívaných ve vysokoškolské výuce.  

Mezi nejčastěji využívané vyučovací metody, vzhledem k charakteru studijního programu a 

profilu absolventa SP patří: přednáška, vč. přednášky na základě problémového výkladu, 

diskuse, sokratovský rozhovor, kolokvium, demonstrace jevů a procesů, simulace a 

modelování, projektová výuka, badatelské metody a další. 

Hodnotící metody využívané ve výuce na OU jsou uspořádány do dvou základních bloků:  

hodnocení výkonů a dovedností (I) a hodnocení produktů učebních činností (II). První blok 

zahrnuje skupiny metod zaměřených na hodnocení uměleckých/tvůrčích výkonů a 

dovedností, motorických dovedností a sportovní výkonnosti a hodnocení 

odborných/profesních výkonů a dovedností. Druhý blok zahrnuje hodnocení odborných 

dokumentů a projektů, odborného textu a technických/ICT produktů a uměleckých děl. 

Metody hodnocení užívané při výuce předmětů v SP Učitelství pro SŠ jsou také velmi 

různorodé, podle charakteru předmětu zahrnují jak hodnocení výkonů a dovedností, tak 

hodnocení produktů učební činnosti studentů. Mezi nejčastěji používané se řadí didaktický 

test, seminární práce, aktivita ve výuce, písemná nebo ústní zkouška, prezentace ve výuce, 

tvorba didaktického materiálu, portfolio, zpráva/protokol z odborné/profesní praxe nebo 

exkurze, písemná sebereflexe/reflektivní deník a další. 

Metody využívané k hodnocení výstupů učení jednotlivých předmětů mají stanovena jasná a 

transparentní kritéria, zveřejněná vždy před začátkem semestru. Návrhy propracovaných 

kritérií a indikátorů/úrovní hodnocení u nejčastěji používaných hodnotících metod (v podobě 

‘holistic rubrics’, příp. také ‘analytic rubrics’), jsou součástí Manuálu pro přípravu 

akreditačních spisů: Hodnotící metody (OU, 2017). Manuály jsou umístěny na PORTALe 

v sekci Dokumenty a části Studium.  Kontrola a hodnocení výsledků studia jsou specifikovány 

ve Studijním a zkušebním řádu Ostravské univerzity (Hlava III, speciálně čl. 31-33).  

Skladba studijní literatury a studijních opor, které jsou uvedeny v požadavcích studijních 

předmětů, nejen profilujícího základu, je průběžně aktualizována a doplňována. Navíc 

v současnosti vzniká v rámci rozvojových projektů OP VVV, do kterých je zapojena řada 

vyučujících v programu Učitelství pro SŠ, množství digitálních výukových materiálů, studijních 

opor, e-kurzů, multimediálních vyučovacích a učebních zdrojů apod., které podpoří výuku 

studentů nejen v kombinované, ale také prezenční formě studia. 

 

Standardy 3.5-3.7 - Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu  

Na všech třech fakultách OU realizujících přípravu učitelů se uskutečňuje jak výzkum v oblasti 

jednotlivých oborů, tak oborově-didaktický výzkum. Na PdF se vedle oborově-vědního 

výzkumu řeší také výzkumná témata v rámci širokého pojetí pedagogického výzkumu 
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v oblasti učitelství, tj. obecně-didaktická, oborově-didaktická, speciálně-pedagogická, 

sociálně-pedagogická, pedagogicko-psychologická apod.  

Pedagogická fakulta OU je aktivně již třetím rokem zapojena do velkého mezinárodního 

výzkumného projektu v rámci Rámcových projektů EU, zabývajícího se problematikou e-

learningové formy vzdělávání, s názvem iRNet - International Research Network for study 

and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of 

ICT instruments, e-learning and intercultural competences (řešitelka K. Kostolányová). Nově 

získala PdF grant z Mezinárodního visegradského fondu Proměny kompetencí akademických 

pracovníků (řešitel J. Malach). V předcházejících letech byly řešeny pedagogicky a didakticky 

zaměřené výzkumné projekty GA ČR, např. v letech 2007-2010 byl řešen projekt Užívání 

učebnic na 2. stupni základních škol (řešitelka Z. Sikorová), v letech 2009-2011 projekt 

Evaluace eLearningu – systémový přístup (řešitelka J. Kapounová). 

Z hlediska řešených témat a výzkumných problémů je pedagogický/didaktický výzkum na 

OU do určité míry roztříštěný. V současné době věnujeme značné úsilí tomu, abychom 

identifikovali další širší, nosná témata, na která se pedagogický/didaktický výzkum v rámci 

studijního programu Učitelství pro SŠ bude orientovat. K rozvoji pedagogického/ 

didaktického výzkumu a k posílení soustředění na společná témata slouží i dvě nedávno 

založená výzkumná centra – Centrum pedagogického výzkumu (2015, PdF) a Centrum pro 

výzkum a vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (2017, PřF).   

Nosným směrem pedagogického/didaktického výzkumu je výzkum učebnic a dalších 

edukačních médií, realizovaný na PdF (2018-2020, Centrum pedagogického výzkumu, 

katedra informačních technologií a katedra pedagogiky a andragogiky). Výzkumný směr se 

zaměřuje na zkoumání role tištěných i digitálních médií ve výuce při podpoře učení žáků a 

studentů (scaffolding) na všech stupních škol. Aktuálně byl výzkumný projekt „Edukační 

média“ přijat mezi tzv. perspektivní směry výzkumu na OU. Přestože jsou do řešení 

výzkumného projektu Edukační média zapojeni pouze akademici z PdF, téma učebnic, 

výukových zdrojů, didaktických materiálů a edukačních médií se jeví jako velmi nosné napříč 

všemi fakultami podílejícími se na SP Učitelství pro SŠ. Dlouhodobě se totiž výzkumu v této 

oblasti věnují odborníci z dalších pracovišť OU – např. katedry germanistiky, katedry 

anglistiky a amerikanistiky, katedry historie, katedry české literatury (FF), katedry sociální 

geografie (PřF). 

Mezi další soustavněji řešící se výzkumná témata patří osobnostně-sociální rozvoj učitelů a 

studentů učitelství (Centrum pedagogického výzkumu a katedra sociální pedagogiky), 

výzkum hudební kultury na Ostravsku, zvláště se zaměřením na vývoj ostravské hudební 

výchovy v jednotlivých historických etapách (Centrum studií regionální hudební kultury a 

katedra hudební výchovy), inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s 

využitím speciálně-pedagogických intervencí (katedra speciální pedagogiky), práce s 

talentovanými žáky a studenty (PřF) a další témata. Na PdF funguje Laboratoř eye-trackingu, 

v níž se realizují výzkumné činnosti využívající tuto technologii v pedagogickém/didaktickém 

výzkumu. Nověji se eye-tracking používá i v didakticky orientovaném výzkumu na PřF. 
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Oborově-didaktický výzkum je podrobně popsán dle jednotlivých specializací v externím 

dokumentu „Oborově-didaktické aktivity a výzkum kateder“. 

Řada dalších výzkumných aktivit založených na spolupráci akademiků a studentů učitelských 

SP probíhá v rámci projektů Studentské grantové soutěže (SGS) na všech třech fakultách.  

Studenti programu Učitelství pro SŠ se do SGS pravidelně zapojují, řeší však spíše témata 

související s jejich aprobačními obory, než pedagogická/ didaktická. V příštích letech bude 

nutné se více orientovat na řešení projektů z této oblasti výzkumu. Mezi pedagogicky/ 

didakticky zaměřené interní projekty SGS řešené v posledních 5 letech lze zařadit například 

následující:  

- Podpora vědecké činnosti studentů Katedry fyziky v oblastech experimentální biofyziky, 

výpočetní chemické fyziky a didaktiky fyziky; 

- Mobilní technologie ve vzdělávání fyziky; 

- Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti 

žáků; 

- Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu 

empirických výzkumů; 

- Pohybová aktivita studentů a jejich rodičů; 

- Profesionální příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výuky; 

- Vliv vybraných proměnných na zájem podnikat a postoje k podnikání u žáků základních a 

středních škol; 

- Analýza učebních materiálů se zaměřením na scaffoldingové strategie jakožto nástroj 

podpory žákova učení; 

- Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke 

konceptualizaci výukového scaffoldingu. 

Katedry Ostravské univerzity participující na zajištění studijního programu pořádají 

pravidelně a dlouhodobě mezinárodní i národní konference a semináře zaměřené na 

výzkumnou problematiku související s učitelstvím. Například od r. 1993 organizuje PdF OU 

bienální konferenci Pedagogická diagnostika a evaluace a od r. 2000 každoročně konferenci 

ICTE, zaměřenou na informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Letos proběhne již 

34. ročník konference Janáčkiana, mj. zaměřené i na hudební pedagogiku. Od r. 1991 pořádá 

PřF OU každoročně Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka, nejstarší soutěž 

svého druhu v Evropě. Velmi dlouhou tradici má také konference Aktuální aspekty 

pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, organizovaná PřF. V 

letošním roce se bude konat 25. ročník konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, jejímž 

spolupořadatelem je PdF, a která zahrnuje také témata škola a zdraví a výchova ke zdraví. 

Dalším příkladem může být Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie, pořádaný od 

r. 2005 PdF OU, který se každoročně věnuje mj. otázkám tělesné výchovy dětí a mládeže.  

Řada konferencí je organizovaná jednorázově nebo opakovaně v intervalech několika let, 

např. konference České asociace pedagogického výzkumu, která se bude v Ostravě konat 

opět v r. 2020, nebo konference České pedagogické společnosti, organizovaná PdF naposledy 

v r. 2016. V letech 2012, 20104 a 2016 proběhly pracovní semináře Učíme nadané žáky (PdF, 
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PřF), akademici z FF zajišťovali organizaci oborově-didaktické sekce Sjezdu českých historiků 

(2017), výtvarníci z PdF zorganizovali v r. 2017 v Ostravě konferenci Užitečná symbióza 2/ 

Useful Symbiosis 2: Výtvarná výchova v interakcích. Do seznamu aktivit jednotlivých kateder 

lze řadit také nejrůznější semináře k výuce jednotlivých předmětů (jako například Seminář o 

výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ, Seminář pro učitele geografie apod.). Četné jsou 

dílčí studentské vědecké konference pořádané jednotlivými katedrami, které slouží k 

prezentacím výzkumných aktivit studentů od bakalářského až po doktorský stupeň studia. 

Z jednorázových akcí byla v posledních letech zřejmě nejvýznamnější celosvětová konference 

IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media 2013, pořádaná PdF 

OU, které se zúčastnilo přes 90 účastníků z 19 zemí světa.  

Se studijním programem oborově tematicky korespondují odborné časopisy vydávané 

pracovišti OU. The New Educational Review je vydáván od r. 2003 v angličtině mezinárodním 

konsorciem pedagogických fakult tří univerzit: Slezské univerzity v Katowicích, Univerzity 

Mateja Bela v Banské Bystrici a Ostravské univerzity. Časopis je  indexován mj. v databázi 

SCOPUS. ICTE Journal publikuje 4x ročně výzkumné studie z oblasti teorie a aplikace 

informačních technologií do vzdělávání od r. 2012. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je 

odborný časopis pro oblast literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky 

českého  

Za společnou, významnou a minimálně tři roky trvající spolupráci mezi PdF, PřF a FF 

považujeme zapojení všech tří fakult do řešení společného projektu v rámci Fondu rozvoje 

VŠ, který se každoročně zaměřuje na řešení aktivit a témat souvisejících s přípravou učitelů. 

V rámci řešení tohoto projektu je opakovaně zařazováno několik aktivit souvisejících 

s didaktickými intervencemi.  

- pravidelné setkávání akademiků PdF zajišťující výuku obecné didaktiky s oborovými 

didaktiky všech tří fakult (rozvoj vzájemné informovanost a sdílení zkušeností mezi 

obecnými a oborovými didaktiky i mezi didaktiky různých oborů navzájem). Tato 

setkání rozhodně přispěla ke zvýšení provázanosti pedagogicko-psychologicko-

(obecně)didaktické a oborově didaktické složky v nové koncepci pregraduální 

přípravy učitelů na OU. 

- inovace oborově-didaktické složky a složky pedagogických praxí v jednotlivých 

specializacích SP Učitelství pro SŠ.  

- sdílení dobré praxe oborovými didaktiky, pravidelná setkávání těchto akademiků a 

vyhodnocení osvědčených postupů při propojení budoucích učitelů s jejich 

středoškolskými kolegy (podpoření motivace absolventů k nástupu do školské praxe). 

- aktivní účast oborových didaktiků na seminářích a konferencích zaměřených na 

aktuální trendy ve vzdělávání, na aktuální výsledky výzkumu v oblasti vzdělávání. 

Očekáváme, že učitelské SP budou významně posíleny výstupy z mnoha rozvojových 

projektů, které se na PdF, FF a PřF aktuálně řeší zejména v rámci OP VVV, jako jsou např. 

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na PdF OU, Podpora společenství praxe jako 
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nástroj rozvoje klíčových kompetencí, PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel 

nebo Podpora rozvoje digitální gramotnosti. 

Vybrané publikace garantů předmětů i vyučujících, které souvisí se zabezpečovanými 

předměty, jsou uvedeny ve formuláři CI. V případě, že se jedná o nového pracovníka, 

popřípadě odborníka z praxe, kteří nemají záznamy o publikační a další relevantní tvůrčí 

činnosti v informačních systémech univerzity, jsou CI formuláře v samostatné externí příloze 

Formuláře C-I – externí pracovníci.  

 

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu 

Standard 4.1 -Finanční zabezpečení studijního programu  

Finančně je studijní program dlouhodobě a stabilně zabezpečen zejména z příspěvku ze 

státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou 

nebo další tvůrčí činnost a dále částečně např. z příspěvku na institucionální podporu vědy a 

výzkumu. Jednotlivá pracoviště pro financování studijního programu využívají další finanční 

zdroje, např. vědecké projekty a granty, rozvojové granty, CŽV, apod. 

 

Standard 4.2 - Materiální a technické zabezpečení studijního programu  

Studijní program je uskutečňován v sídle vysoké školy, neklade nároky na další technické a 

materiální zabezpečení. 

 

Standard 4.3 - Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající 

studijnímu programu  

Ostravská univerzita disponuje vlastní knihovnou s dostatečným knihovním fondem (obecný 

popis viz příloha C-III) a pravidelně inovovaným přístupem k elektronickým databázím. Řada 

kateder participujících na výuce jednotlivých specializací má v rámci dislokovaných 

depozitářů katedrových knihoven speciální odborné knihy a informační zdroje, dostupné 

studentům i akademikům.  

 

Garant studijního programu  

Standard 5.1 - Pravomoci a odpovědnost garanta  

Pravomoci a odpovědnost garanta jsou vymezeny ve vnitřním předpisu Ostravské univerzity 

(Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 

vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské 

univerzity), a to v části druhé – Práva a povinnosti garanta studijního programu. 
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Standardy 5.2-5.4 - Zhodnocení osoby garanta z  hlediska naplnění standardů  

Garantem studijního programu je doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D., která byla v roce 2007 

jmenována docentkou v oboru Psychologie. V posledních pěti letech vykonávala vědeckou a 

publikační činnost zejména v oblastech inkluzivního vzdělávání, integrity osobnosti učitele, 

připravenosti a zralosti dětí pro zahájení povinné školní docházky, edukace seniorů, dále také 

v oblasti rizikového chování dětí a mládeže a jeho prevence. Vybrané publikace z posledních 

pěti let lze nalézt v příslušném formuláři C-I. 

Docentka Petrová je členka redakční rady časopisu Magister: reflexe primárního a 

preprimárního vzdělávání ve výzkumu (http://kpv.upol.cz/magister.php?page=redakcni-

rada). Je školitelka v DSP oboru Pedagogika, kde pod jejím vedením v posledních dvou letech 

úspěšně absolvovali svá studia dva studenti. Absolvovala řadu kurzů v rámci Institutu pro 

Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství, jako např. Diagnostika dětské kresby, 

Ostrav rodiny, Neurolingvistické programování, apod.  

Garant je akademickým pracovníkem Ostravské univerzity na základě pracovního poměru s 

celkovou pracovní dobou 40 hodin týdně na dobu neurčitou. Žádné další pracovní poměry 

garant nemá. 

Doc. Petrová garantuje studijní program Učitelství pro SŠ, žádný další studijní program již 

negarantuje. 

 

Personální zabezpečení studijního programu  

Standardy 6.1-6.2, 6.7-6.8 - Zhodnocení celkového personálního zabezpečení 

studijního programu z  hlediska naplnění standardů  

Z hlediska personálního zajištění považujeme studijní program za plně zabezpečený. Studijní 

program bude realizován ve spolupráci garantů předmětů s adekvátní vědeckou hodností a 

odpovídajícími tvůrčími a publikačními výstupy, perspektivních pedagogů i odborníků z 

praxe. Vše toto řešeno za přispění všech tří fakult – PdF, PřF a FF. 

Personální obsazení respektuje a bere zřetel na:  

- odbornou erudici a zaměření publikační činnosti garantů jednotlivých předmětů;  

- pedagogickou a osobnostní stránku garantů předmětů a vyučujících; 

- odborné vedení a spolupráci garanta předmětu a všech jeho vyučujících tak, aby byla 

zajištěna kontinuita pedagogického přístupu a zároveň inovativnost a aktuálnost 

poznatků zprostředkovaných studentům; 

- optimální využití kapacit akademiků tak, aby byl vytvořen prostor pro odborný růst a 

práci na vědecko-výzkumných projektech; 

- zkušenosti a odborné kvality učitelů z praxe, kteří participují ve výuce některých 

studijních oborů. 

 

Řada kateder, které na učitelské přípravě participují, je v tuto chvíli personálně obsazena jak 

zkušenými akademiky, tak mladými perspektivními odborníky, kteří akademickou dráhu 
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zahájili ukončením doktorského studia a připravují se kontinuálně na zahájení habilitačních 

řízení, případně je již zahájili. Proces kariérního růstu je podporován mezigenerační 

spoluprací zkušených akademiků s mladšími, formou konzultací, společné publikační činnosti 

a prací na vědeckých i nevědeckých projektech.  

Personální struktura je stabilní, většina docentů, profesorů a taktéž Ph.D. pracovníků se 

100% úvazkem má sjednány smlouvy na dobu neurčitou. V případě, kdy jsou smlouvy 

aktuálně sjednány na dobu určitou, se předpokládá, že jim pracovní smlouvy budou 

prodlouženy tak, aby bylo zajištěno odpovídající personální zabezpečení studijní oblasti i po 

skončení platnosti současných smluv. 

Nároky kladené na personální zajištění předmětů jsou při aktuálním personálním složení 

kateder splněny. Výuka je zajištěna jen v zanedbatelném počtu akademiky s magisterským 

titulem, kteří však směřují ve velmi krátké době k získání Ph.D. titulu (jedná se přibližně o 

deset akademiků ze všech tří fakult). I pro další roky se proto předpokládá, že bude 

minimálně dodrženo stávající graduační rozložení členů akademické obce zmiňovaných tří 

fakult, a to i v případě možných (nyní neplánovaných) odchodů některých akademiků 

z pracoviště, např. z důvodů generační obměny. Rovněž pro pokrytí výuky v jednotlivých 

předmětech jsou připraveny alternativy pro nahrazení případných odchodů. 

 

Standard 6.3  - Personální zabezpečení studijního programu uskutečňovaného 

mimo sídlo vysoké školy  

Výuka, s výjimkou odborných praxí, není uskutečňována mimo sídlo VŠ. 

 

základu  

Základní a stěžejní skupinu předmětů profilujícího základu tvoří povinné předměty 

pedagogicko-psychologické složky, kterou v studijním programu Učitelství pro SŠ garantuje 

PdF OU. Tyto předměty jsou garantovány a vyučovány akademiky v následujícím složení:  

Pedagogicko-psychologické předměty - povinné:  

předmět  garant vyučující/cvičící 

Obecná didaktika ZT 
Vališová Alena, prof. 
PhDr., CSc. 

Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. 
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.  
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.,  
Václavík Marek, PhDr., Ph.D., 
Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.  

Pedagogická 
psychologie 

ZT 
Petrová Alena, doc. 
PhDr., Ph.D. 

Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. 

Kurikulum  PZ 
Sikorová Zuzana, 
PhDr., Ph.D. 

Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. 
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.,  
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. 

Základy 
psychopatologie 
dětí a mladistvých 

PZ 
Petrová Alena, doc. 
PhDr., Ph.D. 

Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. 
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D. 
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Inkluzivní speciální 
pedagogika 

PZ 
Franiok Petr, doc. 
PaedDr., Ph.D. 

Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. 
Hampl Igor, Mgr., Ph.D. 

Náročné situace ve 
škole 

PZ 
Sekera Julius, doc. 
PhDr., CSc. 

Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. 
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. 

 

Základní teoretické předměty profilujícího základu (Obecná pedagogika a Pedagogická 

psychologie) jsou garantovány profesorkou (Vališová Alena, prof. PhDr., CSc.) a docentkou 

(Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.). Ostatní předměty profilujícího základu garantují docenti a 

odborná asistentka (připravuje se intenzivně k habilitačnímu řízení). Všichni garanti se 

významně podílejí na výuce jako přednášející, případně vedoucí seminářů. 

Základní teoretické předměty (ZT) jsou také součástí jednotlivých specializací. Jsou 

garantovány docenty nebo profesory, kteří se také budou podílet na jejich výuce. Ve 

výjimečném případě je garantem akademický pracovník, jehož publikační činnost je na 

minimálně srovnatelné úrovni jako u docenta a očekává se v blízké době získání titulu docent 

(např. dr. Turek). Velmi významnou skupinu předmětů profilujícího základu studia 

představují oborové didaktiky. Klíčovými osobami na oborových katedrách zajišťujících 

jednotlivé specializace jsou tedy garanti a vyučující těchto disciplín. Celkem 9 didaktik 

různých oborů/předmětů (z 23) je garantováno docenty nebo profesory: specializace 

Sbormistrovství, Hudební výchova, Pedagogika, Psychologie, Dějepis, Ruský jazyk, Německý 

jazyk, Fyzika a Chemie. Vzhledem k tomu, že pro oborové didaktiky je poměrně obtížné 

nalézt vysokou školu, na které se lze habilitovat, považujeme tento počet za relativně vysoký. 

Nicméně, v příštích letech bude nutné se soustředit na podporu habilitací dalších kolegů 

zajišťujících pedagogicko-psychologický základ z důvodu generační obměny a rozhodně 

posílit oborově-didakticky zaměřenou výzkumnou a publikační činnost dalších garantů 

oborových didaktik v této oblasti, aby mohli o habilitace usilovat. 

Procentuální podíl všech akademických pracovníků podílejících se na výuce konkrétního 

studijního předmětu je uveden v příloze B-II akreditačního spisu. U každého akademického 

pracovníka jsou zároveň uvedeny v příloze C-I akreditačního spisu všechny předměty, na 

kterých se personálně podílí, s uvedením formy zapojení (garant/přednášející/cvičící/vedoucí 

semináře). Všichni akademičtí pracovníci, podílející se na personálním zajištění předmětů 

profilujícího základu studijního programu, jsou kmenovými zaměstnanci Ostravské 

univerzity. 
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Profil absolventa studijního programu Učitelství pro střední školy 

 

Odborné znalosti 
 

a) Znalosti v didaktické a psychodidaktické oblasti 

Student prokáže znalost 

- současných teorií vzdělávání s důrazem na konstruktivistické přístupy v didaktice 

(Obecná didaktika); 

- základních didaktických kategorií: zejm. cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, 

organizačních forem, učebních úloh (Obecná didaktika); 

- podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení (Pedagogická 

psychologie); 

- vybraných teorií motivace k učení a forem motivace k činnostem ve výuce (Obecná 

didaktika); 

- taxonomií cílů výuky a učebních úloh podle jejich kognitivní náročnosti (Obecná 

didaktika); 

- zákonitostí procesu hodnocení a evaluace, forem a metod didaktické diagnostiky (Obecná 

didaktika); 

- podmínek a bariér rozvoje tvořivosti a uplatňování aktivizujících, tvořivých, heuristických 

metod a činností ve výuce (Obecná didaktika); 

- profesních kompetencí učitele, zdrojů autority učitele, typologie učitelů, fází ve vývoji 

učitelské profese (Obecná didaktika); 

- forem existence kurikula a současných teorií kurikula (Kurikulum); 

- základních kurikulárních dokumentů platných v současné školské praxi, zejména 

rámcových a školních vzdělávacích programů (Kurikulum); 

- principů tvorby kurikula a ontodidaktické a psychodidaktické transformace (Kurikulum); 

- podstaty pedagogical content knowledge – didaktické znalosti učiva (Kurikulum). 

 

b) Znalosti v oborově-didaktické oblasti  

Student prokáže znalost 

- současného stavu oborově-didaktické teorie a praxe (oborově-didaktické předměty); 

- základní odborné literatury (oborově-didaktické předměty); 

- aktuální učebnicové produkce a dostupných oborových edukačních materiálů a médií 

(oborově-didaktické předměty). 

 

c) Znalosti v diagnostické a intervenční oblasti 

Student prokáže znalost 

- projevů žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (Inkluzivní speciální pedagogika, 

Náročné situace ve škole); 

- metod a postupů řešení pedagogických situací, vyplývajících ze speciálních potřeb žáka 

(Inkluzivní speciální pedagogika, Náročné situace ve škole); 

- teoretických východisek inkluzivního vzdělávání, jeho současného pojetí a faktorů, které 

možnosti i kvalitu inkluzivního vzdělávání ovlivňují (Inkluzivní speciální pedagogika); 

- pojmu sociokulturní znevýhodnění a preventivních strategií sociálního vyloučení 

(Náročné situace ve škole); 
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- podpůrných opatření, jejich základních druhů a zásad  při vzdělávání žáků s různými 

druhy postižení (Inkluzivní speciální pedagogika); 

- jednotlivých diagnóz psychických poruch a onemocnění dle platných klasifikací a 

systému psychiatrické péče v ČR (Základy psychopatologie dětí a mladistvých); 

- základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch: příčin, projevů, terapie a 

prognózy jednotlivých duševních onemocnění a stavů (Základy psychopatologie dětí a 

mladistvých). 

 

 

d) Znalosti v manažérské a legislativní oblasti 

Student prokáže znalost 

- procesů a podmínek fungování školy (Obecná didaktika, praxe); 

- současných problémů vzdělávací politiky a praxe (Management třídy a školy); 

- legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání (praxe); 

- legislativních předpisů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(Inkluzivní speciální pedagogika). 

 

e) Znalosti v oborové oblasti  

Student prokáže znalost 

- relevantních historických i současných filozofických předpokladů existence oboru a jeho 

dalšího vývoje (oborové předměty); 

- zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru (oborové předměty);; 

- hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu 

(oborové předměty); 

- problematiky hraničních či příbuzných vědních disciplín v orientačním rozsahu (oborové 

předměty);; 

- oborové  domácí i zahraniční odborné literatury (oborové předměty).  

 

 

Odborné dovednosti 
 

a) Dovednosti v didaktické a psychodidaktické oblasti 

Student dokáže 

- aplikovat teoretické poznatky ve výuce, analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny 

z hlediska didaktické teorie (Obecná didaktika, praxe); 

- projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu (Obecná didaktika, praxe); 

- formulovat funkční cíle výuky a operacionalizovat je do podoby učebních úloh, určit 

kognitivní náročnost výuky na základě taxonomií cílů a učebních úloh (Obecná didaktika, 

praxe); 

- zvolit vyučovací metody, organizační formy a metody hodnocení odpovídající cílům, 

používat základní metodický repertoár a přizpůsobit jej individuálním potřebám žáků 

(Obecná didaktika, praxe); 

- diagnostikovat vyučovací styl učitele, učební styly žáků a přístupy žáků k učení (Obecná 

didaktika); 

- reflektovat vlastní práci a zdokonalovat se v didaktických dovednostech (Obecná 

didaktika, praxe) 

- adaptovat, příp. navrhovat kurikulum pro vlastní školu (Kurikulum); 
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- využít Brunerovu teorii struktur a znalost induktivních a deduktivních přístupů při 

zpracování tematického celku svého aprobačního předmětu (Kurikulum); 

- odborně analyzovat a hodnotit učebnice za účelem jejich výběru pro vlastní výuku 

(Kurikulum); 

- orientovat se v krizových situacích ve výuce (Pedagogická psychologie). 

 

b) Dovednosti v oborově-didaktické oblasti  

Student dokáže 

- využít impulzy z odborné literatury a transformovat je do vlastního pedagogického 

působení (oborově-didaktické předměty); 

- ve svém oboru kriticky posoudit kvalitu a vhodnost využití konkrétních vzdělávacích 

metod pro příslušný věkový stupeň (oborově-didaktické předměty); 

- zhodnotit účelnost a adekvátnost využití edukačních médií při prezentaci konkrétních 

témat (oborově-didaktické předměty). 

 

c) Dovednosti v diagnostické a intervenční oblasti 

Student dokáže 

- v základních schématech řešit výchovné problémy v současné základní škole – ztráta 

motivace, individuální agrese, šikana, despekt k vyučujícím, pokles schopnosti 

komunikovat a spolupracovat (Pedagogická psychologie); 

- identifikovat na základě osobního příběhu žáka/studenta rizikové charakteristiky a volit 

přiměřenou intervenci (Pedagogická psychologie); 

- rozpoznat projevy základních poruch a duševních nemocí, zejm. disharmonického vývoje 

osobnosti, netypických projevů epilepsie, zneužívání psychoaktivních látek, úzkostných 

stavů, psychotických stavů a mentální anorexie (Základy psychopatologie dětí a 

mladistvých); 

- rozpoznat a klasifikovat projevy žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (Inkluzivní 

speciální pedagogika, Náročné situace ve škole); 

- řešit pedagogické situace, které vyplývají ze specifických životních podmínek žáka, a 

aplikovat preventivní strategie sociálního vyloučení (Náročné situace ve škole); 

- plánovat, analyzovat a hodnotit proces vzdělávání žáků s různými typy postižení a na 

základě této analýzy vybrat a aplikovat vhodná podpůrná opatření (Inkluzivní speciální 

pedagogika); 

- zpracovat Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán pro žáky 

s konkrétním typem postižení v rámci inkluzivního vzdělávání (Inkluzivní speciální 

pedagogika). 

 

d) Dovednosti v oblasti manažérské a legislativní 

Student dokáže 

- plánovat, realizovat, monitorovat a evaluovat výuku s ohledem na individualitu svých 

žáků a na vzdělávací a sociální kontext (Obecná didaktika, praxe); 

- reflektovat vlastní práci a zdokonalovat se v didaktických dovednostech (Obecná 

didaktika, praxe). 

 

e) Dovednosti v oborové oblasti 

Student dokáže 
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- hodnotit a interpretovat dosažená empirická data a zjištění ve svém oboru, a to v kontextu 

s jejich praktickým využitím (oborové předměty); 

- naplánovat a vyhodnotit výzkum v určité oblasti oboru (oborové předměty); 

- zastávat odborně fundovaná stanoviska v rámci svého oboru (oborové předměty); 

- kriticky identifikovat hlavní problémy oboru (oborové předměty); 

- využívat v praxi oborové poznatky, nejen v souladu s aplikačními pravidly, ale i 

inovativním způsobem (oborové předměty); 

- zpracovat oborovou domácí i zahraniční odbornou bibliografii k definovaným odborným 

či popularizačním účelům (oborové předměty). 

 

Obecné způsobilosti související s profesní a osobnostní kultivací 

Student 

- dokáže reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje v rámci utváření vhodných 

charakteristik „dobrého“ učitele, je schopen sebereflexe na základě sebehodnocení a 

hodnocení různými subjekty (zejm. Obecná didaktika, praxe); 

- považuje za nezbytný neustálý rozvoj svých oborově-didaktických kompetencí (oborově-

didaktické předměty); 

- je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a změny vzdělávacích podmínek 

ve své pedagogické práci (zejm. Obecná didaktika, praxe); 

- chápe vnitřní stavy člověka s duševním onemocněním či poruchami a v souladu s tím 

dokáže empaticky jednat s takto nemocným žákem/studentem (zejm. Základy 

psychopatologie dětí a mladistvých); 

- uvědomuje si náročnost učitelské profese a je schopen si uvědomit také limity vlastních 

znalostí a možností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Náročné 

situace ve škole, Inkluzivní speciální pedagogika); 

- dokáže realizovat empirický výzkum: vytvořit výzkumný projekt, stanovit cíle a 

výzkumný problém/výzkumné otázky, aplikovat výzkumné metody, přehledně a 

srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu a vyvodit závěry (zejm. Seminář k DP 1, 2); 

- dokáže porozumět cizojazyčnému čtenému i slyšenému odbornému textu ze svého oboru a 

reprodukovat jej a vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce (zejména předměty 

internacionalizace); 

- využívá informační a komunikační technologie jak pro přípravu na výuku, tak ve vlastní 

výuce – zejména umí nalézt vhodný informační zdroj pro vybranou oblast vzdělávání,  

vybrat vhodný nástroj pro realizaci konkrétního obsahu výuky (zejm. Kurikulum, praxe). 
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Profily absolventů Učitelství pro SŠ - oborová část



Profily absolventů (oborová část) Učitelství pro SŠ 

dle specializací: 

 anglický jazyk 

 biologie 

 český jazyk 

 dějepis 

 dějiny výtvarné kultury 

 fyzika  

 francouzský jazyk  

 geografie 

 hudební výchova 

 chemie 

 informatika  

 matematika  

 německý jazyk 

 polský jazyk 

 pedagogika  

 psychologie 

 ruský jazyk 

 sbormistrovství 

 španělský jazyk 

 tělesná výchova 

 výtvarná výchova  

 výtvarná výchova (jednooborová) 

 základy společenských věd. 
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Profil absolventa specializace ANGLICKÝ JAZYK 
Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent  

 prokazuje znalost moderních alternativ k tzv. historickým výukovým metodám 

angličtiny, 

 je srozuměn s nutností rozvíjet rovnoměrně jak lingvistické tak komunikativní 

kompetence žáků a zároveň jejich osobnost, 

 je obeznámen s modelem integrace technologií do výuky (TPACK) a orientuje se 

v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku angličtiny, 

 rozumí využití ELF jako interakční modalitě mezi uživateli s různými jazyky, 

 orientuje se ve stěžejních dílech anglosaské literatury, 

 disponuje znalostí principů výběru jazykové učebnice a jiných dostupných edukačních 

materiálů a médií, 

 je obeznámen s formátem státní maturitní zkoušky z angličtiny, 

 orientuje se v současných metodách a technikách výzkumu v didaktice angličtiny. 

 

Odborné dovednosti: 

Absolvent 

 výběr vhodných výukových metod staví na zásadovém eklekticismu, 

 vybírá výukové techniky s ohledem na teorii konstruktivismu a ekvilibrium mezi 

vnitřní a vnější motivací, 

 využívá portfolio multimediálních edukačních platforem při prezentaci konkrétních 

témat s ohledem na zásady TPACK, 

 využívá induktivních i deduktivních principů při prezentaci učiva, 

 integruje prvky ELF do výuky, 

 využívá znalosti vývoje jazyka pro rozvoj lingvistických kompetencí žáků, 

 využívá znalosti anglosaské literatury pro rozvoj komunikativních kompetencí žáků, 

 používá kromě sumativního hodnocení také konstruktivní zpětnou vazbu a formativní 

hodnocení, 

 preferuje respektující přístup k žákům. 

 

Obecné způsobilosti: 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele anglického jazyka pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

anglického jazyka pro 2. st. základních škol. 

  

1511



Profil absolventa specializace BIOLOGIE 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v obecných biologických disciplínách, jako je 

molekulární a buněčná biologie, genetika a genomika, mikrobiologie a fyziologie 

rostlin a živočichů, s ohledem na obsah učiva střední školy; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v systematicko-fylogenetických a 

ekologických biologických disciplínách zaměřených na biodiverzitu protistů a hub, 

rostlin, bezobratlých a obratlovců, zejména se zaměřením na flóru a faunu ČR, a dále 

obecnou ekologii a ochranu přírody, s ohledem na obsah učiva střední školy; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v oblasti biologie člověka a antropologie 

s ohledem na obsah učiva střední školy; 

 Orientuje se v základech geologie s ohledem na obsah učiva základní, popř. střední 

školy; 

 Orientuje se ve vztazích biologie a dalších vědních oborů; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula biologie; 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku biologie, 

 Orientuje se v metodách výuky biologie, v základních pedagogických koncepcích a 

směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice biologie; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Ovládá proces transformace biologie v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou 

analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních pomůcek, 

prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku biologie; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

biologii; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

biologie; 

 Dokáží strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele biologie pro všechny druhy středních škol a 

dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele matematiky pro 

2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 prokazuje široké znalosti v základních oblastech lingvistiky, literární teorie a historie, 

zejména s ohledem na obsah učiva střední školy, a dobře se orientuje ve vztazích 

oboru k dalším humanitním disciplínám; 

 prokazuje široké znalosti teorie vyučování svého oboru a příslušného kurikula, 

orientuje se v metodách výuky, základních pedagogických koncepcích, současných 

potřebách středního školství a v širokém spektru didaktických prostředků vhodných 

pro výuku českého jazyka a literatury; 

 je seznámen s moderními učebnicemi českého jazyka a literatury, dokáže je kriticky 

hodnotit a smysluplně využívat ve výuce; 

 sleduje aktuální stav oboru i oborové didaktiky, orientuje se v odborných zdrojích a 

čerpá z nich impulzy pro svůj znalostní a dovednostní rozvoj; 

 vlastní pedagogické zkušenosti je schopen adekvátně formulovat a prezentovat na 

odborném fóru. 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 ovládá proces transformace lingvistické a literární teorie a literární historie v učivo 

(v souladu s kurikulárními dokumenty), oborové impulzy dokáže funkčně aplikovat 

pro potřeby výuky, je schopen vybírat vhodné metody, formy a didaktické prostředky 

tak, aby podporovaly aktivní zapojení žáků a jejich individuální rozvoj; 

 aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

českého jazyka a literatury; 

 hodnoticí metody volí s ohledem na stanovené cíle výuky a individuální potřeby žáků, 

získanou zpětnou vazbu využívá ke zdokonalování svého působení; 

 ovládá informační technologie podporující moderní výuku českého jazyka a literatury. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele českého jazyka a literatury pro všechny 

druhy středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi 

učitele českého jazyka a literatury pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace DĚJEPIS 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 prokazuje široké znalosti v základních oblastech historie, zejména s ohledem na obsah 

učiva střední školy, a dobře se orientuje ve vztazích oboru k dalším humanitním 

disciplínám; 

 prokazuje široké znalosti teorie vyučování svého oboru a příslušného kurikula, 

orientuje se v metodách výuky, základních pedagogických koncepcích, současných 

potřebách středního školství a v širokém spektru edukačních médií pro výuku historie; 

 je seznámen s moderními učebnicemi dějepisu pro všechny typy škol, na nichž je 

vyučován, dokáže je kriticky hodnotit a smysluplně využívat ve výuce; 

 sleduje aktuální stav oboru i oborové didaktiky, orientuje se v odborných zdrojích a 

čerpá z nich impulzy pro svůj znalostní a dovednostní rozvoj; 

 vlastní pedagogické zkušenosti je schopen adekvátně formulovat a prezentovat na 

odborném fóru. 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 ovládá proces transformace poznatků z obecné i české historie v učivo (v souladu 

s kurikulárními dokumenty), oborové impulzy dokáže funkčně aplikovat pro potřeby 

výuky, je schopen vybírat vhodné metody, formy a edukační média tak, 

aby podporovaly aktivní zapojení žáků a jejich individuální rozvoj; 

 aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

dějepisu; 

 hodnoticí metody volí s ohledem na stanovené cíle výuky a individuální potřeby žáků, 

získanou zpětnou vazbu využívá ke zdokonalování svého působení; 

 ovládá informační technologie podporující moderní výuku historie. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele historie pro všechny druhy středních škol a 

dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele dějepisu pro 2. st. 

základních škol. 
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Profil absolventa specializace DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v oblasti dějin výtvarné kultury od nejstarších 

etap vývoje lidstva až po současnost včetně přesahu k problematice průmyslového 

dědictví jako regionálního specifika s ohledem na obsah učiva střední školy; 

 Prokazuje znalosti z oblasti jednotlivých disciplín dějin výtvarné kultury a i 

jednotlivých výtvarných disciplín regionálních dějin výtvarné kultury s ohledem na 

obsah učiva střední školy; 

 Zná terminologii muzejní, galerijní a památkové praxe s ohledem na obsah střední 

školy; 

 Používá znalosti regionálních specifik dějin výtvarné kultury jako dostupného a 

podnětného didaktického prostředku; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v teorii vyučování a kurikula; 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku dějin 

výtvarné kultury; 

 Rozumí věkovým zvláštnostem studentů, které učí a umí vytvořit bezpečné, podpůrné, 

kreativní a přitom intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání; 

 Orientuje se v metodách výuky dějin výtvarné kultury, v základních pedagogických 

koncepcích a směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných 

metodách a technikách výzkumu v didaktice dějin výtvarné kultury; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent  

 Aktivně využívá interdisciplinárních vazeb mezi dějinami výtvarné kultury a dalšími 

vyučovanými předměty; 

 Ovládá proces transformace dějin výtvarné kultury v učivo, tj. stanovení cílů výuky, 

kritickou analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních 

pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Ovládá informační a komunikační technologie a volně přístupné databáze odborných 

institucí (muzea, galerie, NPÚ) vhodné pro výuku dějin výtvarné kultury; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

dějin výtvarné kultury včetně jejich přesahu k regionálním specifikům; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s 

ohledem na individuální schopnosti a dovednosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné strategie přístupů k výuce, využívá vhodných prostředků 

v procesu výuky dějin výtvarné kultury; 

 Dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky. 
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Obecné způsobilosti 

Absolvent je profesionálně způsobilý k vyučování předmětu Dějiny výtvarné kultury nebo 

Dějiny výtvarného umění na nejrůznějších typech středních škol dle zákona č. 563/2004 o 

pedagogických pracovnících, zařazujících do svých vzdělávacích programů předmět Dějiny 

výtvarné kultury nebo Dějiny výtvarného umění. Nad rámec oborových kompetencí má 

absolvent prohloubené kompetence ke zprostředkování průmyslového dědictví a jeho zázemí, 

tedy regionálního specifika, pro výuku dějin výtvarné kultury a pro komplexní osobnostní 

rozvoj žáků. 
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Profil absolventa specializace FYZIKA 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v základních oblastech fyziky, zejména 

v okruhu mechaniky, molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, optiky, atomové a 

jaderné fyziky; 

 Prokazuje znalosti v dalších oblastech fyziky jako je teorie speciální teorie relativity, 

teorie elektromagnetického pole, astronomie, geofyzika a meteorologie, zejména 

s ohledem na obsah učiva střední školy; 

 Orientuje se ve vztazích fyziky a dalších vědních oborů; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula fyziky; 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku fyziky, 

 Orientuje se v metodách výuky fyziky, v základních pedagogických koncepcích a 

směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice fyziky; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Aplikuje matematické dovednosti pro řešení fyzikálních úloh; 

 -Ovládá proces transformace fyziky v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou 

analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních pomůcek, 

prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Plánuje, navrhuje a realizuje fyzikální experimenty a vhodně je zapojuje do 

vyučování; 

 Ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku fyziky; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

fyzice; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

fyziky; 

 Dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky.  

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele fyziky pro všechny druhy středních škol a 

dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele fyziky pro 2. st. 

základních škol. 
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Profil absolventa specializace FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 prokazuje pokročilou úroveň komunikativní kompetence ve francouzském jazyce (na 

úrovni C2 podle SERR);  

 rozumí francouzské filologii jako vědnímu oboru; 

 prokazuje široké znalosti francouzské lingvistiky;  

 orientuje se v literatuře Francie, kterou interpretuje na pozadí historického a 

kulturního vývoje;   

 prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula francouzštiny; 

 orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku 

francouzského jazyka; 

 orientuje se v metodách výuky francouzštiny, v základních pedagogických koncepcích 

a směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice francouzštiny; 

 sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (v 

českém i francouzském jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a 

dovednostní rozvoj. 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent 

 ovládá francouzský jazyk na pokročilé úrovni komunikativní kompetence (úroveň C2 

podle SERR); 

 ovládá proces transformace francouzského jazyka v učivo, tj. stanovení cílů výuky, 

kritickou analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních 

pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku francouzského 

jazyka; 

 aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

francouzštiny; 

 využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

francouzského jazyka; 

 dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky; 

 rozumí věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí, a umí vytvořit bezpečné, 

podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání; 

 realizuje samostatně a vhodně vyučovací proces ve všech jeho fázích. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele francouzského jazyka pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

francouzského jazyka pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace GEOGRAFIE 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v základních oblastech geografie, zejména 

v okruhu fyzické, sociální a regionální geografie, ale také v oblasti kartografie; 

 Zná geografii jako vědní obor, má přehled o zeměpisném kurikulu a pomáhá tak 

žákům pochopit podstatu geografie jako hraniční disciplíny mezi přírodními a 

humanitními vědami. 

 Pracuje metodami geografického výzkumu zejména v oblasti sběru dat a práce v 

terénu a umí je používat ve výuce geografie; 

 Pracuje metodami pedagogického výzkumu v oblasti hodnocení kvality výuky a 

sebereflexe, jako nástroje pro osobnostní rozvoj.  

 Podporuje rozvoj geografického myšlení u žáků na základě vzájemné komunikace a 

vhodně zvolených forem a metod výuky.  

 Rozumí věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí a umí vytvořit bezpečné, 

podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání.  

 Orientuje se ve vztazích geografie a dalších přírodovědných i společenskovědných 

oborů; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula geografie; 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku 

geografie, 

 Orientuje se v metodách výuky geografie, v základních pedagogických koncepcích a 

směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice geografie; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent 

 Ovládá proces transformace geografie v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou 

analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních pomůcek, 

prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku geografie; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

geografie; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problému z oblasti didaktiky 

geografie; 

 Dokáží strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky.  

 Rozumí věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí a umí vytvořit bezpečné, 

podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání.  

 Plánuje, hodnotí, vytváří zprávy a závěry, reaguje na změny ve vzdělávací soustavě a 

v souladu s touto činností se snaží o postupný profesní růst a rozvoj.  
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 Komunikuje nejen s žáky, ale i s ostatními účastníky edukačního procesu, tj. s rodiči, s 

kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy. 

Spolupracuje s nimi při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy jako 

celku.  

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele geografie pro všechny druhy středních škol a 

dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele zeměpisu pro 2. 

stupeň základních škol. 
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Profil absolventa specializace HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Odborné znalosti 

Absolvent studijního programu: 

 zná problematiku historického vývoje evropské artificiální a nonartificiální hudby 20. 

a 21. století; 

 charakterizuje dobový kontext evropského umění, v němž se rozvíjela artificiální a 

nonartificiální hudba 20. a 21. století; 

 vymezí jednotlivé hudební styly a žánry evropské artificiální a nonartificiální hudby 

20. a 21. století; 

 charakterizuje hudebněvyjadřovací prostředky evropské artificiální a nonartificiální 

hudby 20. a  21. století; 

 je vybaven znalostmi klíčových skladatelských osobností evropské artificiální a 

nonartificiální hudby 20. a 21. století, jejich kompozičního díla včetně uměleckého 

přínosu evropskému skladatelskému umění 20. a 21. století; 

 prokazuje znalosti z oblasti interpretačních přístupů v evropské artificiální hudbě 

a nonartificiální hudbě 20. a 21. století; 

 charakterizuje interpretační aspekty lidové písně; 

 objasňuje v komplexních souvislostech principy správné pěvecké techniky a 

instrumentální hry; 

 definuje hudební pedagogiku jako teoretickou reflexi hudební výchovy; 

 vymezuje hudební pedagogiku v systému muzikologie; 

 charakterizuje interdisciplinární vztahy hudební pedagogiky k dalším vědním 

disciplinám; 

 objasňuje evropské hudebněpedagogické vlivy; 

 charakterizuje metody hudebněpedagogického výzkumu; 

 definuje didaktiku hudební výchovy pro střední školy jako teorii a praxi hudebního 

vyučování; 

 zná problematiku z dějin hudební výchovy, charakterizuje obsah zahraničních 

hudebněvýchovných koncepcí a objasňuje jejich význam pro českou hudební 

didaktiku; 

 zná problematiku Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, především 

učební plán, klíčové kompetence, průřezová témata a vzdělávací oblast Umění a 

kultura; 

 zná terminologii didaktiky hudební výchovy, prokazuje znalosti z problematiky 

intencionální a funkcionální hudební výchovy, didaktických zásad, profesní přípravy 

učitele hudební výchovy, cílů, obsahu, vyučovacích metod, forem, materiálně-

didaktických prostředků z didaktiky hudební výchovy se zaměřením na střední školy; 

 zná principy hodnocení a klasifikace v hudební výchově na středních školách; 

 prokazuje znalosti v aktuálních trendech didaktiky hudební výchovy a potřebách 

středoškolské hudebněvýchovné praxe; 

 zdůvodní aplikaci konkrétních hudebnědidaktických algoritmů ve výuce hudební 

výchovy na středních školách; 

 zná problematiku výuky hudební výchovy na středních školách na základě 

absolvovaných průběžných profesních praxí a souvislé profesní praxe. 

 

Odborné dovednosti: 

Absolvent studijního programu: 
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 je schopen poslechové analýzy hudebních kompozic artificiální a nonartificiální hudby 

20. a 21. století bez předchozí přípravy; 

 je vybaven dovedností stylově pěvecky a instrumentálně interpretovat vybrané skladby 

artificiální hudby v dějinném průřezu - z období baroka, klasicismu, romantismu, 

hudby 20. a 21. století; 

 umí interpretovat lidovou píseň české i zahraniční provenience; 

 dovede instrumentálně improvizovat; 

 je vybaven dovedností zpěvu z listu; 

 je schopen komparovat vybrané hudebněpedagogické fenomény; 

 je schopen identifikovat, kriticky hodnotit aktuální problémy hudební pedagogiky, 

paradigmata hudební pedagogiky a posoudit přínos české hudební pedagogiky 

v evropském kontextu; 

 analyzuje hudebnědidaktickou problematiku ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu 

programu pro gymnázia; 

 umí didakticky využít pěvecké činnosti, rytmické činnosti, intonační výcvik a 

sluchovou analýzu, nácvik jednohlasu a vícehlasu, taneční a hudebněpohybové 

činnosti, sluchově-percepční činnosti a instrumentální činnosti ve výuce hudební 

výchovy na středních školách; 

 umí základy moderních karibských tanců (salsa, bachata, merengue) s didaktickým 

využitím v hudebněvýchovné praxi na středních školách; 

 umí základy tanců – polky, valčíku a dalších vybraných regionálních tanců 

s didaktickým využitím v hudebněvýchovné praxi na středních školách; 

 je schopen funkčně a efektivně aplikovat hudební teorii a dějiny hudby do hudební 

výchovy na středních školách; 

 je vybaven dovedností instrumentální hry na klavír, flétnu, kytaru a další hudební 

nástroje (congo, bongo, cajón, djembe, pandeiro) včetně jejich didaktického využití 

v hudební výchově na středních školách; 

 dovede kriticky posoudit aplikované hudebnědidaktické algoritmy; 

 na základě observací na průběžné profesní praxe je schopen analýzy zákonitosti 

výukového procesu, a to v širších souvislostech; 

 na základě observací na průběžné profesní praxi je schopen komplexní analýzy 

konstrukce, obsahu výukové jednotky a aplikovaných hudebnědidaktických algoritmů; 

 na základě průběžné profesní praxe je schopen odborně naplánovat a realizovat 

výukovou jednotku s ohledem na aktuální hudebnědidaktické trendy v hudební 

výchově na středních školách; 

 prostřednictvím průběžné profesní praxe dokáže kriticky hodnotit vlastní pedagogický 

výstup a dále hodnotit pedagogické výstupy všech praktikujících studentů; 

 prostřednictvím souvislé profesní praxe je schopen realizovat různé typy vyučovacích 

hodin pod vedením učitelů na vybraných středních školách a je schopen komplexně si 

ověřit nabyté znalosti, dovednosti ze studia v reálné hudebněvýchovné praxi na 

středních školách; 

 prostřednictvím souvislé profesní praxe umí používat pedagogickou dokumentaci; 

 dokáže detekovat, analyzovat, konfrontovat, komparovat a hodnotit oborový 

studentský odborný text (diplomovou práci); 

 umí formulovat výzkumné hypotézy a závěry v oblasti hudební výchovy; 

 je schopen samostatně a originálně vytvořit a obhájit reprezentativní diplomovou práci 

dle odborného oborového úzu, v níž přináší dílčí poznatky a postupy nové pro obor a 

poznání vůbec.  
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Obecné způsobilosti:  

Absolvent studijního programu: 

 umí samostatně získat a využívat odborné znalosti, dovednosti v daném oboru; 

 kriticky analyzuje informační zdroje; 

 dokáže prezentovat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti daného 

oboru laické veřejnosti; 

 je schopen odborné komunikace; 

 je schopen kritické sebereflexe; 

 je schopen kontinuálního sebevzdělávání; 

 je způsobilý kreativně a týmově řešit problémy; 

 je způsobilý pracovat s odborným textem. 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele hudební výchovy pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

hudební výchovy pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace CHEMIE 
 

Znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 prokazuje široké znalosti a porozumění ve stěžejních chemických disciplínách (obecná 

chemie, anorganická chemie, organická chemie); 

 prokazuje znalosti v dalších oblastech chemie jako je fyzikální chemie, analytická 

chemie, biochemie, a to zejména s ohledem na obsah učiva střední školy;  

 orientuje se v základní laboratorní technice; 

 orientuje se ve vztazích chemie a dalších vědních oborů; 

 prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula chemie; 

 orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku chemie; 

 orientuje se v metodách výuky chemie, v základních pedagogických koncepcích  

a směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách  

a technikách výzkumu v didaktice chemie; 

 prokazuje znalost a chápání kritérií hodnocení a sebehodnocení; 

 analyzuje vnitřní vztahy oborových obsahů svých aprobačních předmětů, jejich vztahy 

k praxi, jejich mezioborové a nadoborové přesahy; 

 sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj. 

 

Dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech  

a s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 ovládá proces transformace poznatků chemie v učivo, tj. stanovení cílů výuky, 

kritickou analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních 

pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

chemie; 

 realizuje samostatně a vhodně vyučovací proces ve všech jeho fázích; 

 analyzuje vzdělávací program z hlediska očekávaných výstupů z učení v oboru své 

předmětové aprobace; 

 využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 hodnotí na základě svých znalostí svoje vzdělávací působení, na základě sebereflexe 

zkvalitňuje svůj vzdělávací výkon; 

 ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku chemie; 

 volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

chemie; 

 dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii  

a prezentovat své výsledky.  
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Způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele chemie pro všechny druhy středních škol a 

dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele chemie pro 2. st. 

základních škol. 
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Profil absolventa specializace INFORMATIKA 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v základní oblasti definice počítačové 

gramotnosti; 

 Prokazuje znalosti moderních edukačních nástrojů pro výuku algoritmizace, 

programování a robotiky; 

 Orientuje se v edukační nástrojích pro výuku robotiky, hardwaru a softwaru; 

 Orientuje se ve vztazích informatiky a dalších vědních oborů; 

 Rozumí problematice konstrukce učeben výpočetní techniky; 

 Rozumí zásadám projektové výuky s širokým využitím zdrojům internetu; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula informatiky; 

 Orientuje se v metodách výuky informatiky, v základních pedagogických koncepcích 

a směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice informatiky; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

 Ovládá proces algoritmizace a programování, tj. transformace programování a 

algoritmizace procesu v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci 

a stanovení struktury učiva, výběr vhodných forem, učebních prostředků a metod 

výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku informatiky; 

 Aplikuje informatické myšlení a nové přístupy ve výuce informatiky; 

 Aplikuje multimediální prostředky do výuky informatiky; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

informatiky; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problému z oblasti didaktiky 

informatiky; 

 Dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky.  

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele informatiky pro všechny druhy středních 

škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

informatiky pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace MATEMATIKA 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění v základních oblastech matematiky, zejména 

v okruhu algebry a teorie čísel, matematické analýzy a geometrie; 

 Prokazuje znalosti v dalších oblastech matematiky jako je matematická logika, 

pravděpodobnost a matematická statistika, zejména s ohledem na obsah učiva střední 

školy; 

 Orientuje se ve vztazích matematiky a dalších vědních oborů; 

 Prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula matematiky; 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku 

matematiky, 

 Orientuje se v metodách výuky matematiky, v základních pedagogických koncepcích 

a směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice matematiky; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (i v 

anglickém jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní 

rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

 Ovládá proces transformace matematiky v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou 

analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních pomůcek, 

prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku matematiky; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

matematice; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problému z oblasti didaktiky 

matematiky; 

 Dokáží strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky.  

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele matematiky pro všechny druhy středních 

škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

matematiky pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace NĚMECKÝ JAZYK 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent prokáže znalost: 

 německého jazyka (úroveň C2). Jazyková kompetence je v průběhu studia rozvíjena 

v rámci všech disciplín, neboť výuka a diskuse v nich jsou vedeny výlučně 

v německém jazyce;  

 rozdílů mezi němčinou a češtinou relevantních pro výuku; 

 německého gramatického systému; student je vybaven teoretickými znalostmi 

z disciplín jak synchronně, tak diachronně orientovaných; 

 základních etap literatury německy mluvících zemí a detailní znalost jejího vývoje ve 

20. století; 

 souvislostí potřebných k posouzení odrazu německých literárních dějin v současné 

německé literatuře se zaměřením na širší kulturně-společenské, politické a mediální 

aspekty;  

 definic základních pojmů didaktiky německého jazyka; 

 vývoje didaktiky cizích jazyků;  

 alternativních metod výuky cizích jazyků;  

 různých typů učení a učebních strategií při učení (se) cizích jazyků; 

 metod a postupů zprostředkování základních jazykových dovedností (mluvení, psaní, 

čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) a doplňkových dovedností (osvojení 

výslovnosti, osvojení gramatiky, osvojení slovní zásoby, práce s obrazovým 

materiálem, práce s reáliemi německy mluvících zemí); 

 typů cvičení a úloh pro procvičení základních jazykových dovedností (mluvení, psaní, 

čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) a doplňkových dovedností (osvojení 

výslovnosti, osvojení gramatiky, osvojení slovní zásoby, práce s obrazovým 

materiálem, práce s reáliemi německy mluvících zemí); 

 typů metod testování a písemného/ústního zkoušení základních jazykových dovedností 

(mluvení, psaní, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) a doplňkových 

dovedností (osvojení výslovnosti, osvojení gramatiky, osvojení slovní zásoby, práce 

s obrazovým materiálem, práce s reáliemi německy mluvících zemí). 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent dokáže: 

 aplikovat teoretické lingvistické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů a 

při výuce německého jazyka, např. dokáže posoudit německé texty z hlediska jejich 

historického zařazení, dokáže interpretovat text různých variet německého jazyka, 

vyhodnotit odchylky od normy spisovného jazyka a zprostředkovat daná fakta žákům; 

 je schopen zdůvodnit užití gramatických a lexikálních prostředků v různých textových 

druzích a vysvětlit jej žákům ve srovnání s jejich mateřským jazykem;  

 aplikovat znalosti literární teorie se zaměřením na současnou literaturu při interpretaci 

literárních textů s žáky ve výuce: je schopen identifikovat specifické rysy jednotlivých 

žánrů, poukázat na shody a odlišnosti literatury v německy mluvících zemích 

v kontextu vývoje jiných literatur a najít odraz společensko-politických problémů 

v německé literatuře; 

 samostatně řešit jazykovědný a literárněvědný problém s využitím svých znalostí 

teorie a metodologických přístupů, dokáže vést k danému tématu odborný dialog a je 

schopen písemně zpracovat dané odborné téma; 

1528



 aplikovat znalosti teoretických konceptů při praktickém zprostředkování základních 

jazykových dovedností; 

 analyzovat jednotlivé aspekty a části učebnic a vyhodnotit jejich vhodnost pro výuku 

zadaného tématu a při dané úrovni znalostí žáků; 

 názorně demonstrovat různé metody výuky, obhájit jejich volbu pro výuku zadaného 

tématu a při dané úrovni znalostí žáků; 

 sestavit didaktický test pro prozkoušení základních jazykových dovedností (mluvení, 

psaní, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) a doplňkových dovedností 

(osvojení výslovnosti, osvojení gramatiky, osvojení slovní zásoby, práce s obrazovým 

materiálem, práce s reáliemi německy mluvících zemí) tak, aby byl reliabilní, 

objektivní a validní;  

 zhodnotit učební výstupy pozorované při hospitacích a zdůvodnit svůj názor; 

 systematicky připravit, realizovat a vyhodnotit komplexní soubor hodin němčiny.  

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele německého jazyka pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

německého jazyka pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace POLSKÝ JAZYK 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje znalosti v základních oblastech jazykovědy a literární vědy, včetně 

didaktiky polského jazyka a literatury; 

 Prokazuje znalosti v dílčích oblastech jako je stylistika a frazeologie polštiny, 

srovnávací studium polštiny a češtiny, jazykové kultury polštiny, zejména s ohledem 

na obsah učiva střední školy; 

 Prokazuje znalosti a porozumění teorii vyučování; 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku polského 

jazyka a literatury, 

 Orientuje se v metodách výuky polského jazyka a literatury, v základních 

pedagogických koncepcích a směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v 

současné metodologii výzkumu v oblasti didaktiky polštiny;  

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické, 

orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a dovednostní rozvoj. 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Ovládá proces transformace vědomostí z oblasti polské filologie v učivo, tj. stanovení 

cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, 

učebních pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

polštiny; 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v pedagogické dokumentaci a s ohledem 

na individuální možnosti žáků; 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

polského jazyka a literatury; 

 Dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky.   

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele polského jazyka a literatury pro všechny 

druhy středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi 

učitele polského jazyka a literatury pro 2. st. základních škol.  
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Profil absolventa specializace PEDAGOGIKA 
Odborné znalosti: 

Absolvent studijního programu má znalosti: 

 studijních programů SŠ a VOŠ zaměřených na přípravu na pedagogické profese a 

jejich kurikula  

 příslušných učebnic a dalších učebních zdrojů  

 vzdělávacích a učebních strategií určených pro výuku disciplín z oboru pedagogických 

věd  

 diagnostických postupů a nástrojů pro hodnocení procesu a výstupů z výuky 

pedagogických disciplín  

 psychologických, filozofických a technologických základů moderních teorií 

vzdělávání a učení  

 reprezentativních teoretických konceptů vzdělávání a učení a jejich představitelů   

 metod analýzy kurikula, postupů tvorby RVP a ŠVP a právních kroků nutných ke 

změnám  

 etap tvorby vzdělávací politiky, jejich aktérů a nástrojů 

 analytických, koncepčních a realizačních dokumentů od regionální po nadnárodní 

úroveň    

 etap výzkumného designu, metod, technik a nástrojů kvantitativního, kvalitativního i 

smíšeného přístupu b 

 trendů v uplatnění digitálních technologii v edukaci,  

 komponent digitálního učebního prostředí (DUP)  

 teorií vzdělávání uplatňovaných v DUP  

 teoretického rámce andragogiky, vč. specifických teorií vzdělávání   

 odborných databází, monitorovacích a statistických dat, anglické pedagogické 

terminologie   

 profesních činností učitele pedagogiky, organizačních hygienických, právních, 

technických a personálních podmínek výuky  

 

Odborné dovednosti: 

Absolvent studijního programu dokáže:  

 analyzovat kurikulum pedagogických studijních programů a na tomto základě stanovit 

cíle v podobě výstupů z učení,  

 pro dosažení výstupů z učení volit na základě diagnostiky studentů vhodné výukové 

strategie a metody hodnocení  

 zhodnotit přínos vzdělávací teorie pro rozvoj pedagogického myšlení 

 určit aplikabilitu vzdělávací teorie pro určité vzdělávací a výchovné účely a zařízení   

 kriticky analyzovat kurikulum základního, středního a vyššího vzdělávání,  

 navrhovat a argumentovat změny kurikula a řídit tým školy  

 vyhledávat a hodnotit výstupy vzdělávacích politik 

 popsat manažerské úkoly vedení školy, samosprávných a decizních orgánů  

 připravit na základe SWOT analýzy plán rozvoje školy   

 připravit a uskutečnit projekt výzkumu, 

 vypracovat výzkumnou zprávu    

 navrhnout využití vybraného technického prostředku v aprobačním předmětu 

 připravit na základě analýzy vzdělávacích potřeb návrh vzdělávací akce pro dospělé 

účastníky   
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 se znalostí anglické terminologie vyhledat cizojazyčné zdroje pro řešení 

pedagogickému problému a posoudit jejich relevanci   

 na základě na základě studia kurikulárních dokumentů naplánovat a uskutečnit 

vzdělávací aktivity, tyto reflektovat a optimalizovat. 

Obecné způsobilosti:  

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele pedagogických předmětů na všech středních 

školách dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. 
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Profil absolventa specializace PSYCHOLOGIE 
 

Odborné znalosti: 

Absolvent 

 má znalosti vycházející z propojenosti bakalářského a následného magisterského 

studia do té míry, že získal přehled o jednotlivých proudech a směrech v jednotlivých 

specializacích v psychologii, jejich historických souvislostí, a to včetně znalostí jak 

tyto informace předávat při výuce 

 disponuje informacemi o aktuálních poznatcích v rámci psychologické části celostního 

přístupu ke zdraví  

 je si vědom odlišností psychopatologických projevů v důsledku duševních poruch či 

nemocí apod., má základní znalosti o psychodiagnostických metodách, které slouží 

k jejich diagnostice a to včetně sociopatologických jevů, případně jevů souvisejících 

se školním klimatem a zná základní strategie jejich řešení.  

 zná základní psychologické intervence při řešení konkrétních, v praxi vzniklých 

zátěžových situací 

 ovládá výčtem stěžejní psychoterapeutické směry a styly (psychoanalytický, 

kognitivně-behaviorální, humanistický, racionálně emoční terapie, na tělo zaměřené 

přístupy aj.) 

 zná strategie a postupy, které jsou vhodné pro diagnostiku a poradenství v kariérovém 

rozvoji studenta 

 umí definovat a orientuje se v psychologických aspektech párového, rodinného soužití 

a rodičovství, přičemž aplikuje tyto teoretické poznatky vlivu na dítě (žáka, 

adolescenta) a na konkrétní dopady v podobě řešení typických školních situací, včetně 

řešení agrese a násilí 

 získává komplexní teoretické poznatky potřebné pro přípravu a realizaci výuky se 

specifiky výuky psychologie na jednotlivých typech škol 

 se studenti seznámí s odbornými a osobnostními požadavky na učitele 

 

Odborné dovednosti: 

Absolvent  

 ovládá mediaci v konfliktních situacích mezi stranami rodič x žák, žák x žák, učitel x 

rodič, učitel x žák a dovede tyto informace předávat v rámci výchovně vzdělávacího 

procesu 

 je přínosem pro pedagogický obor pro schopnost aplikace získaných dovedností v 

oblasti komunikace, sociálních zákonitostí a dynamiky kolektivu, případně i 

navrhování psychologických způsobů jak prevence, tak řešení negativních jevů 

 je připraven na základě principu prostředků výuka-metoda-forma k aplikování dalších 

vědeckých poznatků, které generuje z dostupných zdrojů například vědeckých studií 

 aktivně dialogovou formou umí předávat informace a tím preventivně působit na 

dorůstající populaci 

 je schopen sám aplikovat, ověřit a uvést v praxi některé z výsledků vědeckých metod, 

ke kterým byl během celého studia vycvičen (kvantitativní a kvalitativní výzkum, 

jednotlivé statistické postupy – analýza normality, využití kontingenčních tabulek, 

analýza rozptylu, ostatní parametrické a neparametrické metody) 

 fundovaně zasahuje intervencemi ve výchovné sféře, volnočasových aktivitách v 

oblasti vztahů, a to zejména mezigeneračních; ovládá také základní postupy krizové 

intervence  
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 v návaznosti na bezpečnostní hrozby je schopen mít poradní hlas při plánování 

koncepčních programu školních a mimoškolních zařízení  

 je schopen didaktické analýzy a transformace obsahu učiva psychologie a zpracovat 

konkrétní vyučovací jednotky, projekty a další aktivity na školách 

 ovládá psychologické postupy při flexibilním řešení konkrétních, v praxi vzniklých 

situací a aplikuje na ně vědecké poznatky.  

 

Odborné způsobilosti: 

 je způsobilý k pracovnímu zařazení v oblastech, které se primárně váží k předávání 

znalostí o duševní podstatě člověka, a tedy je disponován k učitelské profesi 

specializované na zprostředkování psychologických znalostí  

 může díky získaným dovednostem a znalostem působit na poli prevence, při tvorbě 

primární prevence, aplikace, vedení a garantování sociální služby, nebo jako poradce 

nestátních poraden a nízkoprahových zařízení  

 je způsobilý k edukační činnosti na různých typech středních škol, lektorské činnosti 

v dílčích oblastech psychologie a laického poradenství ve vzdělávacích agenturách a 

podobně. 

 získává způsobilost ke stanovení postupů při mediaci konfliktních situací ve školském 

prostředí 

 ovládá základní terminologii svého oboru v jednom světovém jazyce 

 

 

Obecné způsobilosti: 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele psychologických předmětů na všech 

středních školách dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. 
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Profil absolventa specializace RUSKÝ JAZYK 
 

Oborová didaktika ruštiny společně s průběžnou i souvislou pedagogickou praxí z ruského 

jazyka umožňují absolventovi přiměřeně transformovat do edukačního procesu na středních 

školách všechny získané odborné znalosti a dovednosti z oblasti ruské filologie a její 

didaktiky. 

 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje znalosti v základních oblastech ruské filologie (jazykovědy i literární vědy), 

včetně didaktiky ruského jazyka. 

 Prokazuje znalosti v dílčích oblastech jako vývojové tendence současné ruštiny, 

mezijazyková interference ruštiny a češtiny, praktický ruský jazyk s ohledem na obsah 

učiva střední školy. 

 Prokazuje znalosti teorie cizojazyčného vyučování. 

 Orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků (učebnic, oborových 

edukačních materiálů, médií) vhodných pro výuku ruského jazyka a literatury. 

 Dále se orientuje i v metodách výuky ruského jazyka a literatury, v základních 

pedagogických koncepcích a směrech, v hlavních vývojových trendech metodiky 

cizojazyčného vyučování i v současné metodologii výzkumu v oblasti didaktiky 

ruštiny.   

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické, 

orientuje se v ní a čerpá z ní poznatky pro svůj další osobnostní rozvoj. 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Ovládá proces transformace vědomostí z oblasti ruské filologie do učiva, tj. stanovení 

cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, 

učebních pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků.  

 Aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky v procesu vyučování 

ruštiny. 

 Využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci celého vyučovacího 

procesu. 

 Plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v pedagogické dokumentaci a s ohledem 

na individuální možnosti žáků. 

 Volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

ruského jazyka. 

 Dokáže strukturovat a koncipovat odborný text v mateřském i cizím jazyce, užívat 

odbornou terminologii a prezentovat své výsledky.   

 Dokáže také adaptovat cizojazyčný text pro potřeby svých žáků dle jejich jazykové 

úrovně a schopností.  

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele ruského jazyka a literatury pro všechny 

druhy středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi 

učitele ruského jazyka a literatury pro 2. st. základních škol.  
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Profil absolventa specializace SBORMISTROVSTVÍ 
Odborné znalosti 

Absolvent studijního programu: 

 orientuje se v kontinuitě historického vývoje evropského a českého sborového zpěvu 

od středověkých chorálů po současnost; 

 prokazuje znalost sborových kompozic daných historických období (gotika, renesance, 

baroko, klasicismus, romantismus, 20. století, současnost) na základě poslechu a 

studia partitur; 

 objasňuje charakteristické skladebné atributy vybraných reprezentativních sborových 

děl daného období; 

 prokazuje znalosti ve formální struktuře sborové skladby včetně stránky tonální, 

harmonické a polyfonické;  

 zdůvodňuje průběh sborového díla z hlediska tempového, agogického a hlediska 

dynamiky jednotlivých hudebních frází;  

 prokazuje znalost v architektuře sborového díla, jejího celkového pojetí a výrazu;  

 orientuje se v hlasových cvičeních a v rozezpívání pěveckého sboru včetně 

metodických pokynů; 

 prokazuje znalosti v disciplínách hlasové výchovy v pěveckém sboru (hlasové ústrojí, 

pěvecká technika, hlasová hygiena, vady a poruchy hlasu) včetně vhodné metodiky;  

 orientuje se v české i světové sborové tvorbě, a to od 2. poloviny 20. století po 

současnost; 

 charakterizuje základní skladebná specifika vybraných soudobých sborových děl; 

 prokazuje znalost aktuálního postavení a podob sborového zpěvu a jejího 

společenského významu v kontextu národním i mezinárodním; 

 zná principy práce učitele-sbormistra v pěveckém sboru (kritéria výběru skladeb, 

obsah zkoušek metody nácviku, pěvecké výchovy, prezentaci na veřejnosti / koncerty, 

soutěže, festivaly); 

 prokazuje znalosti v aktuálních trendech ve sborovém zpěvu (sborové asociace: české, 

evropské, světové);   

 zná problematiku zakládání sborových těles na středních školách (motivační možnosti, 

přijímání členů, organizaci); 

 zná problematiku pěveckých sborů na středních školách na základě průběžných praxí a 

souvislé profesní praxe. 

Odborné dovednosti: 

Absolvent studijního programu: 

 je schopen poslechem identifikovat reprezentativní sborové kompozice daných 

historických období (gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. století, 

současnost); 

 je vybaven dovednostmi komparace historických slohů ve vývoji evropského a 

českého sborového zpěvu od středověkých chorálů po současnost;  

 umí poslechem analyzovat typické skladebné atributy sborových skladeb sledovaných 

historických období;  

 dovede analyzovat sborovou skladbu z hlediska její hudební formy, harmonie a 

polyfonie; 

 je schopen rozboru sborového díla ve vztahu k jejímu tempovému průběhu, 

agogickým změnám, dynamiky a jednotlivých frází;   

 je schopen řešit problematiku celkové výstavby sborové skladby; 

 umí metodicky promyšleně provádět se sborem hlasová cvičení včetně rozezpívání; 
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 je vybaven dovednostmi v oblasti hlasové výchovy v pěveckém sboru (pěvecká 

technika, její rozvoj) včetně metodických postupů;  

 je schopen analyzovat soudobá sborová díla z hlediska komplexního sbormistrovského 

přístupu; 

 umí interpretovat soudobou skladbu s pěveckým sborem; 

 je vybaven dovednostmi sestavit dramaturgii magisterského koncertu, připravit a řídit 

pěvecký sbor;  

 je schopen aplikovat metody sborového nácviku s akcentací na středoškolská tělesa 

(dělené zkoušky, nacvičování jednohlasu, homofonního a polyfonního vícehlasu, 

sborová soustředění); 

 je vybaven dovednostmi v oblasti intonační a sluchové výchovy v pěveckém sboru 

včetně sborového ladění a zvukového vyrovnávání hlasů; 

 je schopen konstruktivně a vhodně sestavit repertoár pěveckého sboru se zřetelem na 

typ a kvalitu tělesa se zdůrazněním stylových specifik jednotlivých 

hudebněhistorických období a žánrů a interpretovat jej; 

 prostřednictvím průběžné profesní praxe je schopen hodnotit nejen výstupy 

praktikujících studentů (kolegů), ale rovněž svůj vlastní výstup; 

 prostřednictvím souvislé profesní praxe je schopen vést zkoušky středoškolského 

pěveckého sboru, dirigovat jej, korepetovat na klavír, aplikovat znalosti a dovednosti 

získané během studia ve sbormistrovské praxi.  

Obecné způsobilosti:  

Absolvent studijního programu: 

 vykazuje komunikativní dovednosti s přihlédnutím k širším společenským důsledkům 

rozhodování; 

 je způsobilý samostatně, kreativně a konstruktivně řešit vzniklé problémy zejména 

v zátěžových situacích; 

 je schopen přijímat konstruktivní kritiku, adaptovat se a souhlasit s případnými 

změnami; 

 umí samostatně plánovat a aktivně organizovat činnost týmu; 

 je otevřen doplňovat si své vědomosti a učit se novým moderním postupům;   

 umí využívat IT nástroje včetně sociálních sítí; 

 umí kvalifikovaně a konstruktivně argumentovat a participovat v odborné diskusi; 

 dokáže se orientovat v informacích a aplikovat nové postupy do praktického života. 

 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele sbormistrovství na všech středních školách 

dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. 
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Profil absolventa specializace ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 prokazuje pokročilou úroveň komunikativní kompetence ve španělském jazyce (na 

úrovni C2 podle SERR);  

 rozumí španělské filologii jako vědnímu oboru; 

 prokazuje široké znalosti španělské lingvistiky;  

 orientuje se v literatuře španělsky mluvících zemí, kterou interpretuje na pozadí 

historického a kulturního vývoje;   

 prokazuje široké znalosti a porozumění teorii vyučování a kurikula španělštiny; 

 orientuje se v širokém spektru didaktických prostředků vhodných pro výuku 

španělského jazyka; 

 orientuje se v metodách výuky španělštiny, v základních pedagogických koncepcích a 

směrech, v hlavních vývojových trendech školství i v současných metodách a 

technikách výzkumu v didaktice španělštiny; 

 sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické (v 

českém i španělském jazyce), orientuje se v ní a čerpá pro svůj další znalostní a 

dovednostní rozvoj. 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent 

 ovládá španělský jazyk na pokročilé úrovni komunikativní kompetence (úroveň C2 

podle SERR); 

 ovládá proces transformace španělského jazyka v učivo, tj. stanovení cílů výuky, 

kritickou analýzu, interpretaci a strukturaci učiva, výběr vhodných forem, učebních 

pomůcek, prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků; 

 ovládá informační a komunikační technologie vhodné pro výuku španělského jazyka; 

 aplikuje poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování 

španělštiny; 

 využívá vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu; 

 plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

s ohledem na individuální možnosti žáků; 

 volí a aplikuje vhodné výzkumné metody pro řešení problémů z oblasti didaktiky 

španělského jazyka; 

 dokáže strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a 

prezentovat své výsledky; 

 rozumí věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí, a umí vytvořit bezpečné, 

podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání; 

 realizuje samostatně a vhodně vyučovací proces ve všech jeho fázích. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele španělského jazyka pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

španělského jazyka pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Odborné znalosti: 

 Umí vysvětlit cíle a poslání tělesné výchovy a sportu v České republice, v Evropě 

ve světě a umí charakterizovat význam tělesné výchovy a sportu pro jedince 

i společnost. 

 Zná odpovídající základy vědních disciplín kinantropologického základu (anatomie, 

kineziologie, biomechanika, fyziologie, traumatologie, psychologie sportu) ve vztahu 

k cílové skupině dětí a mládeže na střední škole. 

 Umí definovat základní pohybové schopnosti, charakterizovat jejich strukturu, 

biologický základ a umí vysvětlit metody jejich rozvoje včetně specifičnosti jejich 

rozvoje u dětí a mládeže na střední škole. 

 Umí vysvětlit problematiku motorického učení, motorické kontroly a didaktických 

postupů ve vztahu k procesu osvojování si pohybových dovedností. 

 Umí definovat tělesné zatížení a zatěžování, umí charakterizovat základní koncepce 

sportovního tréninku a umí definovat základní logické celky v rámci periodizace 

procesu sportovního tréninku ve vztahu k cílové skupině dětí a mládeže na střední 

škole. 

 Umí vysvětlit zákonitosti motorického vývoje člověka ve vztahu k rozvoji 

pohybových schopností a osvojování si pohybových dovedností. 

 Zná teorii a metodologii vědecké práce v kinantropologii a v příbuzných vědních 

oborech, kvantitativní, kvalitativní  metody včetně aplikace pokročilých statistických 

metod. 

 

Odborné dovednosti: 

 Ovládá pohybové dovednosti nutné k realizaci hry, soutěže nebo disciplíny 

ve vybraných sportech: atletice, sportovních hrách, plavání, v různých formách 

gymnastiky, v outdoorových činnostech a sezónních sportech a umí je prakticky 

demonstrovat u zdravé populace. 

 Umí plánovat, organizovat a didakticky řídit proces rozvoje pohybových schopností, 

vzhledem k individuálním potřebám dětí a mládeže na střední škole a umí stanovit dle 

teoretických poznatků, úrovně senzomotorického vývoje a individuálních potřeb 

svěřených osob relevantní frekvenci, intenzitu, rozsah a obsah tělesného zatížení, 

strategii řízení učebního i tréninkového procesu. 

 Umí hodnotit progres v úrovni rozvíjených pohybových schopností a osvojených 

pohybových dovedností u dětí a mládeže na střední škole. 

 Umí aplikovat doporučené kinantropologické výzkumné metody pro ověřování 

efektivních způsobů učení a vyučování, koncipovat a realizovat dílčí pedagogické 

experimenty.  

 Umí využívat metody diagnostiky v korekci průběžného i finálního řešení problémů 

včetně věcného i statistického zhodnocení významnosti dosažených změn. 

 Umí vyhledat publikované výsledky výzkumů v oblasti kinantropologie v anglickém 

jazyce a umí je kriticky posoudit a využívat při přípravě závěrečné práce a při procesu 

rozvoje pohybových schopností a osvojování si pohybových dovedností. 

 

Obecné způsobilosti 

 Umí aplikovat didaktické postupy rozvoje pohybových schopností a dovedností na 

různé věkové kategorie. 
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 Umí samostatně pracovat s dětmi a mládeží v souladu harmonické kultivace 

pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové 

aktivity. 

 Umí samostatně rozvíjet pozitivní vztah k aktivnímu pohybu jako k celoživotní 

aktivitě u dětí a mládeže. 

 Umí samostatně seznamovat děti a mládež se širokým spektrem organizovaných a 

neorganizovaných pohybových aktivit. 

 Umí samostatně získávat a využívat své odborné znalosti, dovednosti a obecné 

způsobilosti i v anglickém jazyce. 

 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele tělesné výchovy pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi 

učitele tělesné výchovy pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Odborné znalosti 

Absolvent prokazuje znalost: 

 výrazových prostředků výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, 

intermédia, digitální média), je schopen samostatně odborně zdůvodnit jejich účel a 

významovost; 

 výtvarných forem (a jejich významovosti) moderní a současné výtvarné kultury; je 

schopen samostatně odborně vymezit estetická, filosofická i materiální východiska 

moderní a současné výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy soudobé 

výtvarné kultury a současnou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací 

západní civilizace; 

 principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;  

 principů zprostředkovaného učení, které v případě výtvarné výchovy zahrnují 

praktické tvůrčí a teoretické znalosti a vyžadují autentické kulturně historické 

rozumění; 

 vztahů mezi psychickými procesy, které se podílejí na tvůrčím poznávání žáků ve 

výtvarné výchově; 

 kulturně estetických, etických a mravních rozměrů tvůrčího poznávání žáků ve 

výtvarné výchově. 

 

Odborné dovednosti 

Absolvent umí: 

 své vizuální myšlení samostatně tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, 

grafika, malba, socha, fotografie, intermédia, digitální média); umí samostatně 

připravit veřejnou presentaci autorských děl i tvorby jiných umělců, doprovodit ji 

dokumentací a její koncepci veřejně představit a obhájit; 

 používat pokročilé analytické nástroje k samostatné interpretaci moderních a 

současných výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu 

obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí; 

 samostatně posoudit, jak a čím konkrétní moderní a soudobá umělecká díla obohatila 

vizuální slovník a gramatiku evropského umění; 

 nová umělecká díla a proměny současné vizuální kultury samostatně posoudit co do 

vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a 

společenskému významu; 

 umí rozpoznat poznávací a tvůrčí potřeby a možnosti žáků a všestranně je rozvíjet, 

umí zvolit a vhodně uplatnit kulturně vzdělávací obsah určený studentům a žákům 

středních škol a základních uměleckých škol; 

 plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých 

žáků a na vzdělávací, kulturní a sociální kontext; 

 zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně 

sebehodnocení; 

 uplatnit principy utváření příznivého psychosociálního prostředí pro učení; 
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 obsahy učení a vyučování presentovat a obhájit, především v komunikaci se 

zákonnými zástupci žáka, jejich výsledky umí analyzovat a na počáteční úrovni 

zkoumat;   

 žáky odborně vést ke koncipování a tvorbě autorských děl; umí připravit presentaci 

žáků a studentů; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit 

dokumentací; 

 pracovat s dětmi v galerii či muzeu; umí vytvořit animační program pro galerii či 

muzeum. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent umí: 

 výsledky výtvarné činnosti samostatně veřejně presentovat, interpretovat a obhájit;   

 samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře; 

 samostatně a odpovědně řešit komunikační problém, včetně problémů ve vizuální 

komunikaci; 

 samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí 

dovednosti; 

 své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce. 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele výtvarné výchovy pro všechny druhy 

středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi učitele 

výtvarné výchovy pro 2. st. základních škol. 
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Profil absolventa specializace VÝTVARNÁ VÝCHOVA (jednooborová) 
Odborné znalosti 

Absolvent prokazuje znalost: 

 výrazových prostředků výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, 

intermédia, digitální média), je schopen samostatně odborně zdůvodnit jejich účel a 

významovost; 

 výtvarných forem (a jejich významovosti) moderní a současné výtvarné kultury; je 

schopen samostatně odborně vymezit estetická, filosofická i materiální východiska 

moderní a současné výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy soudobé 

výtvarné kultury a současnou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací 

západní civilizace; 

 principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;  

 znalost principů zprostředkovaného učení, které v případě výtvarné výchovy zahrnují 

praktické tvůrčí a teoretické znalosti a vyžadují autentické kulturně historické 

rozumění; 

 vztahů mezi psychickými procesy, které se podílejí na tvůrčím poznávání žáků ve 

výtvarné výchově; 

 kulturně estetických, etických a mravních rozměrů tvůrčího poznávání žáků ve 

výtvarné výchově. 

 

Odborné dovednosti 

Absolvent umí: 

 své vizuální myšlení samostatně tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, 

grafika, malba, socha, fotografie, intermédia, digitální média); umí samostatně 

připravit veřejnou presentaci autorských děl i tvorby jiných umělců, doprovodit ji 

dokumentací a její koncepci veřejně představit a obhájit; 

 používat pokročilé analytické nástroje k samostatné interpretaci moderních a 

současných výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu 

obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí; 

 samostatně posoudit, jak a čím konkrétní moderní a soudobá umělecká díla obohatila 

vizuální slovník a gramatiku evropského umění; 

 nová umělecká díla a proměny současné vizuální kultury samostatně posoudit co do 

vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a 

společenskému významu; 

 umí rozpoznat poznávací a tvůrčí potřeby a možnosti žáků a všestranně je rozvíjet, 

umí zvolit a vhodně uplatnit kulturně vzdělávací obsah určený studentům a žákům 

středních škol a základních uměleckých škol; 

 plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých 

žáků a na vzdělávací, kulturní a sociální kontext; 

 zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně 

sebehodnocení; 

 uplatnit principy utváření příznivého psychosociálního prostředí pro učení; 
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 obsahy učení a vyučování presentovat a obhájit, především v komunikaci se 

zákonnými zástupci žáka, jejich výsledky umí analyzovat a na počáteční úrovni 

zkoumat;   

 žáky odborně vést ke koncipování a tvorbě autorských děl; umí připravit presentaci 

žáků a studentů; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit 

dokumentací; 

 pracovat s dětmi v galerii či muzeu; umí vytvořit animační program pro galerii či 

muzeum. 

 

Obecné způsobilosti 

Absolvent umí: 

 výsledky výtvarné činnosti samostatně veřejně presentovat, interpretovat a obhájit;   

 samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře; 

 samostatně a odpovědně řešit komunikační problém, včetně problémů ve vizuální 

komunikaci; 

 samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí 

dovednosti; 

 své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce. 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele výtvarné výchovy pro všechny druhy 

středních škol a základních uměleckých škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických 

pracovnících také k profesi učitele výtvarné výchovy pro 2. st. základních škol. Je profesně 

způsobilý pracovat jako odborný lektor v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně 

vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarně tvůrčími dílnami.  
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Profil absolventa specializace ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 

Odborné znalosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Prokazuje široké znalosti filozofie, logiky a etiky a také základních politologických, 

sociologických, ekonomických a právních otázek a způsobů jejich řešení;  

 Orientuje se v kurikulu společenskovědních předmětů a je připraven vést žáky k 

pochopení jejich obsahu, a také jejich vzájemných vztahů a mezioborových 

souvislostí; 

 Prokazuje širokou znalost odborné terminologie a je schopen pracovat se 

společenskovědními texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím 

jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat i produkovat;  

 Prokazuje znalost obsahu základních kurikulárních dokumentů, jenž se týká výuky 

společenskovědních oborů;  

 Orientuje se ve všech druzích pedagogické a třídní dokumentace; 

 Je dobře obeznámen s náplní práce a povinnostmi pedagogických pracovníků;  

 Bezpečně ovládá postup přípravy vyučovací hodiny a strategie řízení učebních 

činností;  

 Orientuje se v metodách a formách výuky vedoucích k rozvíjení klíčových kompetencí 

a dosahování očekávaných výstupů v rámci kurikula společenskovědních předmětů; 

  Orientuje se v nabídce učebnic a dalších učebních materiálů využitelných ve výuce; 

 Zná jednotlivé kroky didaktické analýzy učiva společenskovědních předmětů;  

 Disponuje přehledem vhodných metod evaluace a autoevaluace výsledků výuky; 

 Sleduje nejnovější odbornou literaturu v oblasti oborové i oborově didaktické a čerpá 

z ní poznatky pro svůj další znalostní a dovednostní rozvoj; 

 

Odborné dovednosti (oborové a oborově didaktické) 

Absolvent: 

 Je schopen číst základní primární i sekundární filozofické, náboženské, ekonomické, 

politické i právní texty (a to nejen v češtině, ale i minimálně v jednom dalším cizím 

jazyce), rozumět jim, vykládat je a kriticky je analyzovat; 

 Je schopen analyzovat základní problémy, které přináší praxe v určitých oblastech 

společenského života, zejména v kultuře, náboženství, politice, společenských vědách 

nebo umění a výsledky analýzy využívat při přípravě obsahu vyučování; 

 Dokáže vypracovat všechny důležité pedagogické dokumenty (ŠVP, tematický plán 

apod.);  

 Dokáže postihnout specifika jednotlivých společenských věd a vybrat nejvhodnější 

metodické postupy při jejich prezentaci na různých typech škol; 

 Používá metody a formy výuky vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků;  

 Provádí výběr a didaktickou analýzu učiva společenských věd podle stanovených 

kritérií a ve vztahu k definovaným cílům výuky;  

 Orientuje se v nabídce učebnic a učebních pomůcek a posuzuje jejich vhodnost pro 

vlastní výuku podle různých kritérií a požadavků;  

 Ovládá a ve výuce účelně využívá základní didaktickou techniku a informační a 

komunikační technologie;  

 Provádí reflexi vlastního vyučování, kriticky jej hodnotí a navrhuje změny vedoucí ke 

zlepšení úrovně vlastní výuky. 

 

 

1545



Obecné způsobilosti 

Absolvent je způsobilý k výkonu profese učitele základů společenských věd pro všechny 

druhy středních škol a dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících také k profesi 

učitele občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol. 
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Akreditační spis Učitelství pro střední školy Navazující
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Oborově-didaktický výzkum a aktivity



Oborově- didaktické aktivity a výzkum na jednotlivých katedrách, 
participujících na zajištění studijního programu Učitelství pro SŠ 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 
V letech 2011 až 2014 katedra anglistiky pořádala pravidelná 'Anglistická odpoledne pro 
studenty středních škol', jejichž náplní byly přednášky a dílny seznamující zájemce z řad 
studentů SŠ se záběrem anglistických a amerikanistických studií. Ve stejném období byla také 
organizována také anglistická odpoledne pro vyučující anglického jazyka na středních školách 
- 'English Language Refresher Course', jejichž cílem bylo poskytnout účastníkům 
prostřednictvím interaktivní výuky nové poznatky z anglistických oborů především jako 
podklad či inspiraci pro aplikaci v jejich vlastní výuce. 

Na katedře se každoročně koná studentská vědecká konference, jejíž nedílnou součástí se stala 
sekce pro středoškolské studenty. 

Oborově didaktickému výzkumu se věnuje Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D., a sice v těchto 
oblastech: 

Využití moderních technologií ve výuce angličtiny  

Efektivní didaktické techniky ve výuce angličtiny 

Konstruktivismus ve výuce angličtiny  

Zkvalitnění přípravy budoucích učitelů angličtiny 

Interkulturní kompetence učitelů angličtiny 

BILANOVÁ, Markéta. 2016. Analysis of Secondary School Teacher Trainee Feedbacks 
(příspěvek na konferenci). International Conference Challenges VII: ELT – 
Foundations/Versatility. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

BILANOVÁ, Markéta. 2014. Meaningful integration of songs and/or their music videos in the 
lesson plan with regard to linguistic and communicative competences with practical examples 
(výukový materiál). Online: http://neflt.ujep.cz/sites/default/files/bilanova.pdf, přístup 
23.3.2018. 

BILANOVÁ, Markéta. 2013. Kulturně specifické aspekty humoru. In: Hana Suchánková a kol. 
Multikulturně v teorii i praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 
57-65. ISBN 978-80-7414-669-5. 

BILANOVÁ, Markéta. 2013. Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech 
z angličtiny (výukový materiál). Online: 
http://neflt.ujep.cz/sites/default/files/multisenzoricke_pomucky_v_jazykovem_vzdelavani.pdf
, přístup 23.3.2018. 

Dr. Bilanová pravidelně prezentuje v rámci didaktických workshopů na FF OU: Školní divadlo 
jako součást jazykové výuky (2016); TPAC model a využití tabletů ve vyučování humanitních 
předmětů (2015); Motivace ve výuce humanitních předmětů (2014). 

Katedra biologie 
Oborově-didaktický výzkum se na Katedře biologie a ekologie zaměřuje na hledání nových, 
netradičních a inovativních přístupů k výuce přírodopisu a biologie plně v souladu s koncepcí 
Rámcového vzdělávacího programu pro jednotlivé typy škol včetně implementace výuky 
environmentální výchovy jako jednoho ze stěžejních průřezových témat v současném školním 
kurikulu. Zaměřujeme se především na netradiční využívání interaktivních tabulí ve výuce, 
nových přístupů využití prezentací nebo měřících přístrojů pro realizaci laboratorních prací ve 
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výuce na školách (Pasco, Vernier apod.). Např. v posledních letech byla publikována řada 
studijních textů s touto problematikou: Drozdová et al. (2012) – Využití projektové metody jako 
motivačního nástroje ve výuce přírodovědných předmětů; Drozdová & Veřmiřovský (2012) – 
Metodika implementace ICT pomůcek do vyučovacího procesu apod. Dalším zaměřením je 
výzkum učení a učení se s využitím výsledků neurovědy a dalších moderních metod a technik 
jako je např. eye tracking. Výzkum probíhá ve spolupráci s dalšími oborovými, obecnými 
didaktiky a pedagogy a v současné době se podílíme na přípravě vědeckého projektu 
zaměřeného na tento typ výzkumu.  

Katedra české literatury a literární vědy 
Spolu s doc. Gracovou a s didaktiky z PřF a PdF se dr. Martin Tomášek podílí na výzkumu 
středoškolských učebnic u nás i v zahraničí.  

TOMÁŠEK, Martin. 2016. Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových 
učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen. In: Blažena Gracová – Martin Tomášek, eds. 
Obraz období “socialismu” v českých a polských učebnicích / Obraz okresu “socjalizmu” w 
czeskich i polskich podręcznikach. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 80-100. 

TOMÁŠEK, Martin. 2015. Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze). Bohemica 
litteraria 18, č. 1, s. 149-153. 

TOMÁŠEK, Martin. 2014. Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských 
učebnicích literatury a čítankách po roce 1989. In: Blažena Gracová – Denisa Labischová – 
Józef Szymeczek, eds. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 
Ostrava: Ostravská univerzita, s. 115-123.  

TOMÁŠEK, Martin. 2007. Téma hodiny: K. M. Čapek-Chod. Český jazyk a literatura, roč. 57, 
č. 5, s. 234-242. 

Organizace didaktických workshopů 

Ve spolupráci s didaktiky FF OU a středoškolskými učiteli jsme dosud zorganizovali čtyři 
cykly pracovních setkání: Baví nás dobře učit (2014), 2015 Moderní škola – dílna lidskosti? 
(2015), Škola – místo veselé (2016) a Didaktické intervence (2017). Poslední cyklus sestával 
ze čtyř setkání tvořených osmi studentskými vystoupeními (model „studenti učí studenty“), 
kterých se zúčastnilo přes šest desítek studentů (každý z nich průměrně tří) a bezmála tři desítky 
středoškolských učitelů a didaktiků FF. Do příprav prezentací vzorových hodin a výukových 
materiálů se zapojilo 28 studentů, sedm z nich se podílelo na dvou tématech. Setkání měla 
podpořit schopnost studentů spolupracovat, přetvářet kreativní nápady v konkrétní výukové 
postupy a vytvářet učební materiály, podpořit jejich odvahu veřejně vystoupit a představit 
výsledek nejen spolužákům, ale i praktikujícím učitelům, reagovat na dotazy z pléna a obhájit 
vlastní pohled na výuku. 

Katedra českého jazyka 
RADKOVÁ, Lucie. Slang a argot ve školní praxi. Český jazyk a literatura, 2018, roč. 68, č. 3, 
s. 129‒136.  

RADKOVÁ, Lucie ‒ NOVÁKOVÁ, Lucie. Absolvent střední školy ovládá práci  
s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce? Studia Slavica, 2015, XIX., s. 203‒214.  

 

Projekty zaměřené na spolupráci se SŠ, popř. ZŠ, moduly + workshopy 

DAVID, Jaroslav – RADKOVÁ, Lucie – ČECH, Radek ‒ KUBÁT, Miroslav ‒ DAVIDOVÁ 
GLOGAROVÁ, Jana – BÍLKOVÁ, Kristýna – KLEMENSOVÁ, Tereza; soubor šesti 
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vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj a aplikaci informací a poznatků nabytých v 
průběhu studia na střední škole; témata: Vlastní jména okolo nás – zeměpisná jména / osobní 
jména, Není paprika jako paprika aneb co nevíme o českém substandardu, Tematická a klíčová 
slova textu, Určování autorství, Jak napsat odborný text, Jak očistit jazyk aneb brusičství v 
české jazykovědě; nabízeno středoškolským studentům od 1. 9. 2018. 

DAVID, Jaroslav – RADKOVÁ, Lucie – ČECH, Radek – JANDOVÁ, Eva – SRPOVÁ, Hana 
– MARUŠ, Jakub; soubor sedmi vzdělávacích modulů seminářů s pracovními listy pro SŠ; 
témata: Literatura nejen na stříbrném plátně, Komunikace na internetu a čeština, Vlastní jména 
okolo nás, Podoby češtiny, Rozumíme reklamě a umíme se jí bránit?, Ke kořenům slov, Lenost 
a jazyk; nabízeno středoškolským studentům v letech 2014‒2018. 

DAVID, Jaroslav – HRTÁNEK, Petr (organizační garanti za FF OU), Svět vědy – záhadný i 
zábavný, projekt OPVK, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0053, projekt zaměřený na popularizaci 
vědy, spolupráci se ZŠ a SŠ a práci s žáky ZŠ a studenty SŠ, web projektu: 
http://projekty.osu.cz/svetvedy/index.php, řešeno v letech 2012–2014.  

Další odborné aktivity 

Didaktika češtiny jako cizího jazyka 

Mgr. Suchá je od ZS 2017 zapsána na FF UK do doktorského studijního programu Didaktika 
konkrétního jazyka, téma práce Správnost a plynulost mluveného a psaného projevu u 
nerodilých mluvčích na úrovni B1, školitel prof. Karel Šebesta, předpokládaný termín 
dokončení doktorského studia rok 2021.  

DAVID, J. ‒ DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Czech for Erasmus Students in Ostrava. 2015. 
Studijní text. 

Katedra filozofie 
Oborově didaktický výzkum na katedře filozofie je v současné době zaměřen především na 
postihování mezioborových a mezipředmětových vztahů v kurikulárních dokumentech se 
zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a společnost a jejich aktivní využívání ve výuce. 
Součástí výzkumu je i komparace kurikulárních dokumentů vybraných zemí EU. 

Aktuálním výstupem je článek TOMEČEK, Slavoj. Mezipředmětové vztahy ve výuce 
společenskovědních předmětů a dějepisu. Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských 
věd, 2017, roč. 8, č. 1, s. 75-92. ISSN 1805-3963. 

Druhou oblastí je tvorba didaktických materiálů spadajících do oboru finanční gramotnosti. V 
rámci předmětu Aplikovaná ekonomie vzniká za účasti studentů učitelství série výukových 
materiál, které mohou sloužit k výuce finanční gramotnosti na základních a středních školách. 
Již byly vytvořeny výukové materiály zaměřené na tři oblasti: volba povolání, rodinný rozpočet 
a ekologické aspekty ekonomiky.  

Katedra fyziky  
Na katedře fyziky je didaktický a pedagogický výzkum zaměřen do dvou oblastí. 

 

První oblast se zaměřuje na hledání optimálního využití digitálních technologií ve výuce fyziky 
na ZŠ a SŠ. V rámci této oblasti byly publikovány např. MECHLOVÁ, E., MALČÍK, M., 
KONÍČEK, L., ŠVECOVÁ, L., SEBEROVÁ, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v 
přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií. a 
MECHLOVÁ, E., MALČÍK, M., KONÍČEK, L., DROZDOVÁ, M., VEŘMIŘOVSKÝ, J., 
LUSTIGOVÁ, Z. Metodika rozvíjení přírodovědných dovedností s podporou informačních 
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technologií v současných paradigmatech vzdělávání na středních školách a habilitační práce: 
KONÍČEK, L. Počítačem podporované experimenty z fyziky v současných paradigmatech 
vzdělávání.  

V souvislosti s touto tematikou byla dlouhodobě řešena i řada mezinárodních projektů (v letech 
2001-2008) a dizertačních prací (v letech 2004 – 2016) 

 

Druhou oblastí je výzkum zaměřený na diagnostiku a práci s nadanými žáky. Výstupy vedou i 
k podpoře učitelů využíváním tzv. rozvíjejících hospitací jako součásti reflexe výuky a 
propojení teoretického a praktického světa učitelů.  

Aktuální výzkum probíhá ve spolupráci s dalšími oborovými, obecnými didaktiky a pedagogy 
a je podpořen dvěma projekty PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel – 
řešitelem je doc. Jana Škrabánková a Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových 
kompetencí. Opírá se o dlouhodobou a pravidelnou spolupráci oborových didaktiků, obecných 
didaktiků, pedagogů, psychologů a učitelů z praxe. Cílem je využití rozvíjejících hospitací pro 
nastavení a ověření metod rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků 2. stupňů ZŠ a víceletých 
gymnázií s důrazem na individuální potenciál každého žáka, na posílení spolupráce a profesní 
komunikace na základě průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Výsledky akčního 
výzkumu chceme doplnit výzkumem učení a učení se s využitím výsledků neurovědy a dalších 
pokročilých metod a technik jako je např. eye tracking.  

Katedra geografie  
Na katedře geografie je didaktický a pedagogický výzkum zaměřen do dvou oblastí. První 
oblast se zaměřuje na hledání nových, netradičních přístupů ve výuce geografie, využití 
terénních vycházek pro podporu interdisciplinarity ve výuce na školách a posílení kooperativní 
výuky. Proto se také většina prací VŠKP vedených oborovým didaktikem zaměřuje na 
zpracování námětů regionálních učebnic (výuka místního regionu), terénních vycházek a 
exkurzí. V rámci spolupráce s Pedagogickým centrem pro národnostní školství jsou 
realizovány projekty, jejichž výstupy jsou určeny žákům základních i středních škol (českých i 
polských) na území Moravskoslezského kraje a v polském pohraničí. Příkladem jsou  metodiky 
ke dvěma  autorským učebnicím vlastivědy pro 4. a 5. ročník (Baarová, B.: Podróże bliskie i 
dalekie. Czechy: Podręcznik z ćwiczeniami dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z 
polskim językiem nauczania w RC) nebo pracovní sešit v rámci projektu Těšínské GO. Dále je 
důležitá spolupráce s komisemi pro tvorbu učebnic, jako Polsko-Czeski Zespół ds. 
Podręczników Szkolnych, v rámci které vznikl např. článek Siwek, T. a Baarová, B.: Počátek 
české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie, nebo s komisí  
Deutsch-Tschechische Schulbuchkomission, v jejímž rámci byl napsán článek Baarová, B.: 
Migrace v české geografické edukaci: Migrace jako téma výuky v České republice a ve Spolkové 
republice Německo. O nových trendech ve výuce politické geografie pojednává článek Baarová, 
B. a Baar, V.: New Political Geography (součást monografie Karvánková, P., Popjaková, D., 
Vančura, M. a Mládek, J.: Current Topics in Czech and Central European Geography 
Education. Switzerland: Springer, 2016). 

Praktickými výstupy byla řada učebnic geografie pro ZŠ a SŠ Vladimíra Baara vydávaných od 
90. let. Posledními výstupy je jeho podíl na Hospodářském zeměpisu – Globální aspekty 
světového hospodářství (2017) a společná učebnice V. Baar a B. Baarové: Hospodářský zeměpis 
– Regionální aspekty světového hospodářství (2018). 

Druhou oblastí je stále aktuální téma úrovně geografických znalostí a dovedností absolventů 
SŠ resp. studentů 1. ročníků vysokých škol, která souvisí s ne/úspěšností studia geografie jako 
oboru zasahujícího do přírodních i společenských věd a ovlivňující svými prostorovými aspekty 
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řadu vědních oborů. Výsledky tohoto výzkumu se objevují v článku Baarová, B.: Rozdíly 
v přípravě studentů na Slovensku a v Česku (In: Geografické aspekty stredoeurópskeho 
priestoru – nové výzvy pre rozvoj. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2016),  nebo 
v článku Szkurlat, E. a Baarová, B.: Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym 
w Czechach i w Polsce (In: Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane 
problemy. Łódź: Wydawnictwo UŁ, Lódź, 2014).  

Katedra germanistiky 
Výzkum v oblasti didaktiky a pedagogiky je na katedře germanistiky FF OU věnován 
následujícím tématům: 

a) problematika recepce a produkce textu včetně problematiky kreativního psaní, analýzy 
textové struktury a srozumitelnosti textu, 

b) integrace dramapedagogických postupů do vyučování němčiny, 

c) analýza učebnic němčiny jako cizího jazyka, 

d) řešení aktuálních problémů spojených s výukou i rozšiřování znalostí a jazykové 
kompetence učitelů. 

 

a) Problematikou recepce a produkce textu se KGE zabývá dlouhodobě a sleduje ji z různých 
perspektiv. Didaktička KGE, doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., se během svého působení na 
katedře účastnila mezinárodního projektu, vedla didaktické workshopy jak v ČR, tak 
v zahraničí a připravila didaktické publikace týkající se práce s texty a kreativního psaní 
(Zajícová, P., Bajerová, E., Schwärzler, M. Textarbeit im Studium des Deutschen als 
Fremdsprache. Ostrava: Filozofická fakulta OU, 2013; Zajícová, P. Kreatives Schreiben im 
Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache. NEFLT. 2014; Zajícová, P. 
Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache. NEFLT. 2014). 
K těmto tématům také vznikly na KGE články v časopise (např. Polášková, E. Zur Entwicklung 
der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz bei Studierenden. Ausgewählte 
Aspekte der Arbeit mit Fachtexten. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 
Studia Germanistica. 2016, č. 19, s. 115-138. ISSN 1803-408X) a monografie (Bajerová, E. 
Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit 
biologischer Thematik. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 333 s. ISBN 978-
80-7464-743-7). 

b) Integrace dramapedagogických postupů do vyučování němčiny se na KGE zkoumá nejen 
teoreticky, ale také se i prakticky realizuje při výuce. Z teoretických děl je možné zmínit 
kapitolu v odborné knize (Zajícová, P. Zur Integration der kleinen Theaterformen in den 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s 
SPU. 1. vyd. 2009. s. 120-138. ISBN 978-80-210-5074-7) nebo skripta určená např. pro 
přípravu studentů učitelství pro výkon jejich povolání (Zajícová, P. Theater im 
Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater. NEFLT. 2014). Každoročně mají studenti 
možnost si aplikaci dramapedagogických postupů ve vyučování němčiny vyzkoušet pod 
vedením doc. PhDr. Pavly Zajícové, Ph.D., při přípravě studentského divadelního představení, 
jehož zhlédnutí se pak nabízí jak studentům FF OU, tak žákům z okolních středních škol. 
V minulých letech byla nacvičena např. dramata DIE PHYSIKER; MANZONI – LORIOT. THEATER-
MATINÉE; DRAMA – DROGY – DUCHOVÉ?; DIE WUNDERÜBUNG; ANDORRA; LUTHER ‒ 

POLTERGEIST UND BEWEGER: 1517-2017. 

c) Centrem zájmu didaktického výzkumu na KGE je také analýza učebnic němčiny jako cizího 
jazyka. Pozornost je zaměřena na různé parametry učebnic, především na text, srozumitelnost 
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textu, textovou strukturu a úlohy a cvičení na čtení s porozuměním. K analýze učebnic vznikly 
např. stati ve sborníku: Zajícová, P. Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus 
der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners. In: Deutsch ohne Grenzen. Didaktik 
Deutsch als Fremdsprache 2014-09-16 České Budějovice. Brno: Tribun EU, 2015. s. 342-367. 
ISBN 978-80-263-0932-1; Polášková, E. Zur Präsentation des Zentralen und Peripheren der 
Sprache in DaF-Lehrwerken. In: Zentrum und Peripherie. Aus fremdsprachendidaktischer Sicht 
2016-05-25 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 29-47. ISBN 978-80-7510-
251-5. 

d) KGE také usiluje o řešení aktuálních problémů spojených s výukou i rozšiřování znalostí a 
jazykové kompetence učitelů. V letech 20122013 se tým pracovníků Katedry anglistiky a 
amerikanistiky a Katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity podílel na 
realizaci projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers – Síť 
vzdělavatelů učitelů cizích jazyků), jehož hlavním řešitelem byla Univerzita J. E. Purkyně v 
Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo vytvoření sítě učitelů cizích jazyků různých stupňů škol, 
výměna zkušeností, řešení aktuálních problémů spojených s výukou i rozšiřování znalostí a 
jazykové kompetence učitelů. KAA a KGE nabízely v této souvislosti osobní, e-mailové i 
telefonické poradenství k obsahovým a didaktickým problémům výuky angličtiny a němčiny; 
připravovaly přednášky a workshopy pro učitele angličtiny a němčiny inspirované konkrétními 
potřebami a zájmy učitelů a vytvářely studijní a výukové materiály (některé z nich viz výše u 
bodu „a“ a „b“). I po ukončení projektu vytvořená síť škol a institucí funguje, katedra 
germanistiky udržuje se středními školami kontakt a pravidelně zve vyučující a žáky na další 
workshopy, které se konají většinou dvakrát až třikrát za semestr. Během těchto workshopů 
mají žáci možnost rozšířit si slovní zásobu, prohloubit své znalosti v oblasti reálií německy 
mluvících zemí nebo zdokonalit se v konverzaci s rodilými mluvčími. Vyučujícím workshopy 
zároveň poskytují inspiraci pro vlastní výuku. Současně jsou workshopy příležitostí k výměně 
názorů a zkušeností mezi učiteli ZŠ a SŠ a vysokoškolskými pedagogy. 

Katedra historie 
Oborově didaktický výzkum se na katedře historie koncentruje do několika oblastí: 

1. Výzkum českých a zahraničních učebnic dějepisu 
2. Didaktická média a možnosti jejich nasazení ve výuce dějepisu 
3. Výzkum vědomostí a postojů studující mládeže 
4. Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na ZŠ a SŠ a výuky didaktiky dějepisu na VŠ 
5. Empirický výzkum v didaktice dějepisu 

 

Publikační výstupy k těmto tématům: 

Ad 1 

GRACOVÁ, B.: Chances in the picture of ‚October 28‘ in czech historical textbooks. In: 
Historia @ teoria, Dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamięci, 2016/1, s. 73-99. ISSN 
2450-8047  

LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: October 28, 1918 and the circumstances surrounding 
the origin of Czechoslovakia in history textbooks of the czechs‘ neighbours. In: Historia @ 
teoria, Dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamięci, 2016/2, s. 31-52. ISSN 2450-8047 

GRACOVÁ, B.: Češi a Poláci ve 20. století – obraz souseda na stránkách polských a českých 
dějepisných učebnic. In: GRACOVÁ, B. – LABISCHOVÁ, D. – SZYMECZEK, J. (eds.) 
Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. FF OU, Ostrava 2014, s. 
25-39. ISBN 978-80-7464-502-0 
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GRACOVÁ, B.: Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné 
české učebnice dějepisu. In: GRACOVÁ, B. – TOMÁŠEK, M. (eds.), Obraz období 
„socialismu“ v českých a polských učebnicích, Obraz okresu „socjalizmu“ w czeskich i 
polskich podręcznikach, Ostravská univerzita, Ostrava 2016, s. 52-70, Táž: Możliwości 
wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu okresu socjalizmu i współczesne 
podręczniki do historii. Tamtéž, s. 246-267. ISBN 978-80-7464-854-0 

LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 
Inovace – interdisciplinarita – integrace. Inovace vybraných studijních programů pro studenty 
Ostravské univerzity. Ostravská univerzita Ostrava, 2013. 131 s. ISBN 978-80-7464-417-7 

Ad 2 

GRACOVÁ, B.: Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření. 
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 5, 2014, 2, s. 150-160. ISSN 1803-7550 

Ad 3 

GRACOVÁ, B.: Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o 
československých prezidentech. In: Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, 
vzdělanosti a didaktice dějepisu. (Ed. KÁBOVÁ, H., ČTVRTNÍK, M.) Acta Universitatis 
Carolinae, Karolinum, Praha 2012, s. 311-320. ISSN 0323-0562  

Ad 4 

LABISCHOVÁ, D. - GRACOVÁ, B. - ZÁDRAPOVÁ, L.: Vědomí evropanství a jeho proměny 
v kontextu edukace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 202 s. ISBN 978-80-7464-405-4. 

GRACOVÁ, B. – LABISCHOVÁ, D.: Undergraduate training of history teachers at Czech 
universities and prospects for future developments. International Journal of Research on 
History Didactics, History Educationand History Culture (JHEC), Yearbook of the 
International Society for History Didaktics (ISHD), Schwalbach/Ts. 2017, 38, s. 13-31. ISSN 
1608-8751, ISSN 2567-1014 

LABISCHOVÁ, D., GRACOVÁ, B. Problems of school history teaching in the current 
education system of the Czech Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i 
Powszechnym. 2015, roč. 34, s. 63-85. ISSN 1643-8191. 

Ad 5 

BENEŠ, Z. – GRACOVÁ, B.: Didaktika dějepisu mezi socializací jedince a jeho individuální 
výchovou. In: STUCHLÍKOVÁ, I. – JANÍK, T. et al.: Oborové didaktiky: stav – bilance – 
perspektivy. Masarykova univerzita, Brno 2015, s. 289-326. ISBN 978-80-210-7769-0 

Katedra hudební výchovy 
Oborově-didaktický výzkum katedry hudební výchovy ve vztahu ke sbormistrovství je 
soustředěn do následujících oblastí: dějiny sborového zpěvu v rovině hudebně-historického 
bádání a zpracování u nás méně známých historických matérií s didaktickým přesahem, využití 
konkrétních notových materiálů k prohloubení znalostí a dovedností v pregraduální přípravě, 
historický hudebnědidaktický výzkum se zaměřením na sborový zpěv a dirigování 
v regionálním školství v konfrontaci se současnými výchovně-vzdělávacími trendy; oborově-
didaktický výzkum v oblasti studia soudobých partitur a dramaturgie zahrnující hledání 
netradičních a nových přístupů při studiu, nácviku a interpretaci děl současných autorů; 
didaktika sborového zpěvu zaměřená na problematiku řízení sboru pro střední školy v úzké 
vazbě na hudebněvýchovnou praxi.  

1554



Oborově-didaktický výzkum realizují členové katedry hudební výchovy a Centra studií 
regionální hudební kultury. 

Katedra chemie  
Na katedře chemie je didaktický a pedagogický výzkum orientován na 3 stěžejní okruhy 
problémů.  

První okruh se zaměřuje na hledání nových přístupů k výuce chemie na školách. Patří zde mj. 
problematika analýzy výukových situací – v této oblasti jsou zpracovávány kazuistiky učitelů 
chemie a studentů učitelství.  Jako příklad konkrétního výstupu lez uvést kapitolu v odborné 
knize  Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K.: Konstituční izomerie (využití tyčinkových 
modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., Naivar, P. et 
al.: Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání, 2017. Další z oblastí tohoto okruhu 
problémů je badatelsky orientované vyučování (BOV) – zaměřujeme se především na možnosti 
využití BOV při rozvoji klíčových kompetencí studentů. Toto téma je řešeno i v rámci 2-letého 
projektu Studentské grantové soutěže a výstupy budou prezentovány na letošní mezinárodní 
konferenci DidSci PLUS „Didaktika přírodních věd“ v Praze. Řada výzkumných aktivit 
v oblasti BOV je realizována i v rámci diplomových prací – v letošním roce budou obhajovány 
2 diplomové práce na uvedené téma. Do zmíněného okruhu problémů lze zařadit i problematiku 
analýzy tematických celků učebnic chemie, která je realizována v rámci projektu OP VVV 
„Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, a zkoumání aktivit 
v oblasti popularizace chemie. V této oblasti je důležitým výstupem příspěvek na mezinárodní 
konferenci didaktiků chemie v roce 2017, kterou pořádala právě katedrou chemie PřF OU: 
Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K.: Motivace žáků prostřednictvím Korchemu.Druhý 
okruh výzkumu je orientován na problematiku efektivní aplikace počítačem podporovaných 
experimentů ve výuce chemie. V minulých letech byla na tuto oblast zaměřena řada projektů a 
závěrečných prací studentů. Z posledního období lze výstupy dokumentovat publikacemi 
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K.: Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných 
předmětů, 2016; Kričfaluši, D. a Mucha, M.: Informační a komunikační technologie v chemii, 
2014; Kričfaluši, D. Metodologické aspekty počítačové podpory výuky chemie, 2013. Třetím 
zaměřením je výzkum učení a učení se s využitím výsledků neurovědy a dalších moderních 
metod a technik, jako je např. eye tracking. Výzkum probíhá ve spolupráci s dalšími oborovými 
didaktiky a pedagogy, v současné době se podílíme na přípravě vědeckého projektu 
zaměřeného na tento typ výzkumu. 

Katedra informatiky a počítačů 
Didaktický a pedagogický výzkum na katedře informatiky a počítačů je rozdělen na tři 
oblastí. 
První oblast se zabývá zkoumáním elearningového vzdělávání a vzděláváním programování. 
Výzkum spočívá v online učení a online kurzům, či v neformálním vzdělávacím prostředí. Do 
tohoto směru můžeme zařadit publikace Smolka, P.: Concept of outcomes evaluation model 
in LMS moodle conditions working in a vague background, Fojtík, R.: Výukový kurz 
Programování v C/C++, Fojtík, R.: Distanční výuka programování, Fojtík, R.: Distance 
Learning of Applied Informatics. 
Druhý oblast je zaměřená na nové technologie ve vzdělávání. Novými technologiemi jsou zde 
zastoupeny tabletami, interaktivními tabulemi a robotikou. Nové technologie jsou zde 
chápany jako podpora interdisciplinarity ve výuce na školách a posílení kooperativní výuky. 
Fojtík, R.: Modern mobile technology in education, Žáček, M. a Ferdiánová, V.: Application 
of interactive and mobile devices in mathematics and computer science.  
Třetí oblast je stále aktuální téma úrovně informatických znalostí a dovedností absolventů SŠ, 
které souvisí s ne/úspěšností studia všech přírodovědných a technických oborů. Zde můžeme 
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zařadit pedagogickou diagnostiku a motivace studentů. Výzkum probíhá ve spolupráci s 
dalšími oborovými, obecnými didaktiky a pedagogy. Např. v roce 2015 vznikla publikace 
autorů Miarka, R. a Žáček, M.: Pedagogical diagnostics as domain for knowledge patterns. 
V rámci druhé a třetí oblasti jsme zapojeni do projektu OP VVV - Podpora společenství praxe 
jako nástroj rozvoje. Nebo pořádáme v rámci projektu MŠMT Vysokoškolákem na zkoušku: 
Středoškolské nadání – brána k vysokoškolskému vzdělání. 

Katedra matematiky  
První oblast se zaměřuje na hledání nových, netradičních přístupů k výuce matematiky, využití 
matematických úloh pro podporu interdisciplinarity, posílení kooperativní výuky, užití ICT ve 
výuce matematiky a také edukační proces zážitkovou formou (implementace EduLARP do 
výuky matematiky na ZŠ a SŠ). V rámci této oblasti byly v posledních pěti letech publikovány 
např. cyklus článků Konečná P.: Zajímavosti z kryptologie (1-3), Ferdiánová, V. a Poruba, J.: 
New Tools for Monge Projection in GeoGebra, Ferdiánová, V.: GeoGebra materials for LMS 
moodle focused on Monge projection, Václavíková, Z.: Gamification and Game-Based 
Learning – How to Implement them into Education, Konečná, P.: Unconventional methods in 
teaching mathematics, Konečná, P. a Ferdiánová, V.: How to Motivate Pupils to Be Interested 
in Maths: an Inspiration Resulting from One Mathematical Competition nebo kapitoly 
v monografiích Konečná, P.: Teatr matematyczny „Zabójstwo Pani Okrąg“ či Václavíková, Z.: 
Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children.  

V souvislosti s touto tématikou se podílíme také na řešení projektů, např. v roce 2015 se jednalo 
o projekt JČMF s názvem Matematika v médiích – využití slovních úloh při kooperativní výuce, 
aktuálně je řešený projekt Agentury pro regionální rozvoj, a.s., „Smart Akcelerátor RIS 3 
strategie“, v rámci něhož se zavádí nová výuková forma na základní a střední školy, tzv. 
EduLARP.  

Druhou oblastí je stále aktuální téma úrovně matematických znalostí a dovedností absolventů 
SŠ resp. studentů 1. ročníků vysokých škol, která souvisí s ne/úspěšností studia všech 
přírodovědných a technických oborů. Na tuto oblast jsou zaměřeny např. publikace Konečná, 
P. a Ferdiánová, V.: Mathematics at the Beginning of University Studies, Konečná, P. a 
Ferdiánová, V.: Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of 
mathematics nebo Konečná, P. a Habiballa, H.: Students' Autoevaluation in the First Year of 
Science Study Fields Especially in Mathematics (complex analysis).  

Třetí rozvíjející se oblastí je akční výzkum zaměřený na podporu využívání tzv. rozvíjejících 
hospitací jako součásti reflexe výuky a propojení teoretického a praktického světa učitelů. 
Takto je zaměřena např. kapitola v monografii Konečná, P. a Vavroš, M.: Mocniny a jejich užití 
pro zápis velkých a malých čísel. Aktuální výzkum probíhá ve spolupráci s dalšími oborovými, 
obecnými didaktiky a pedagogy a je podpořen dvěma projekty (PŘÍRodovědné Oborové 
Didaktiky A praktikující učitel a Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových 
kompetencí). Opírá o dlouhodobou a pravidelnou spolupráci oborových didaktiků, obecných 
didaktiků, pedagogů, psychologů a učitelů z praxe. Cílem je využití rozvíjejících hospitací pro 
nastavení a ověření metod rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků 2. stupňů ZŠ a víceletých 
gymnázií s důrazem na individuální potenciál každého žáka, na posílení spolupráce a profesní 
komunikace na základě průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Výsledky akčního 
výzkumu chceme doplnit výzkumem učení a učení se s využitím výsledků neurovědy a dalších 
moderních metod a technik jako je např. eye tracking.  
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Katedra pedagogiky a andragogiky 
Katedra realizuje oborově-didaktický výzkum ve třech oblastech. První z nich je oblast 
výzkumu vyučovacích a učebních materiálů a edukačních médií. Je koordinována Centrem 
pedagogického výzkumu při úzké vazbě na IARTEM (International association for research of 
textbooks and educational media). KPD organizovala v roce 2013 světový kongres této asociace 
v Ostravě. 

Mezi nejvýznamnější publikační výstupy v této oblasti lze považovat: 

SIKOROVÁ, Z., ČERVENKOVÁ, I. Styles of Textbook Use. The New Educational Review. 
2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729. 

SIKOROVÁ, Z., HORSLEY, M. Classroom Teaching and Learning Resources: International 
Comparisons from TIMSS. A Preliminary Review. Orbis scholae. 2014, roč. 8, s. 43-60. 
ISSN 1802-4637. 

ČERVENKOVÁ, I., MALČÍK, M., GUZIUR, J., SIKOROVÁ, Z. Executive Functions in 
Comprehending the Content of Visual and Textual Information. In Proceedings Information 
and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014, s. 53-60. 
ISBN 978-80-7464-561-7. 

SIKOROVÁ, Z., MALACH, J. Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů 
učitelství. In MALACH, J.; SIKOROVÁ, Z. (eds) Pedagogická diagnostika a profese učitele. 
Ostrava: Ostravská univerzita, 2014, s. 87-105. ISBN 978-80-7464-653-9. 

SIKOROVÁ, Z., ČERVENKOVÁ, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení 
kompetence k učení. In MALACH, J., ČERVENKOVÁ, I., CHMURA, M. Pokroky v 
hodnocení klíčových kompetencí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-
7464-866-3. 

 

Katedra pedagogiky a andragogiky je aktivně zapojena do projektu OP VVV 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778) - Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na 
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, který podporuje inovace ve studiu učitelství pro 
střední školy mj. tvorbou multimediálních studijních opor, které budu zahrnovat nejnovější 
poznatky z didaktiky střední školy. 

Druhou oblastí je výzkum rozvoje a diagnostiky klíčových kompetencí, který se v posledním 
období více zaměřil na výchovu k inciativnosti a podnikavosti a byl předmětem několika 
projektů (mj. Comenius 2.1. Teach@ESPRIT Developing Entrepreneurial Spirit In European 
Teachers´ Training for Vocational Education, i OP VpK Podpora rozvoje kompetencí k 
podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol (CZ.1.07/1.1.00/14.0139).         

Za nejvýznamnější výstupy v této oblasti lze považovat:  

MALACH, J. Rozvoj a hodnocení smyslu pro iniciativu a podnikavost žáků základních škol. 
Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 349 s.  ISBN 978-80-7464-528 

CHMURA, M. & MALACH, J. Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním 
vzdělávání. In MINCZANOWSKA, A., SZAFRAŃSKA-GAJDZICA, A. & SZYMAŃSKI, 
M.J (eds.) Szkola. Wspólnota dążeń. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, s. 90- 
98208. ISBN 978-83-8019-416-8.  

MALACH, J. Hodnocení klíčových kompetencí v kontextu vztahů subjektů školní edukace. 
In NOWOSAD, I., PIETRAŃ, K. & SZYMAŃSKI, M. J (eds.) Szkola. Konflikt podmiotów?  
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, s. 189- 208. ISBN 978-83-8019-415-1.  
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MALACH, J. & KRISTOVÁ, K. Výzkum vztahu mezi vybranými proměnnými podnikavosti 
žáků základních škol a středních škol a jejich tvořivostí. In MALACH, J., ČERVENKOVÁ, I. 
& CHMURA, M. (eds.) Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. Ostrava: Pedagogická 
fakulta Ostravské univerzity, 2016, s. 46-59. ISBN 978-80-7464-866-3. 

MALACH, J. Teoretické otázky hodnocení klíčové kompetence smysl pro iniciativu a 
podnikavost a výsledky empirického ověřování hodnotícího nástroje. In MALACH, J.; 
ČERVENKOVÁ, I. (eds.)  Hodnocení klíčových kompetencí ve školní 
edukaci.  Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 151-166. ISBN 978-80-7464-655-
3. 

MALACH, J. Klíčové kompetence v kontextu cílů edukace a jejich hodnocení. In MALACH, 
J.; ČERVENKOVÁ, I. (eds.) Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. Ostrava: 
Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 8-24. ISBN 978-80-7464-655-3. 

MALACH, J., ČERVENKOVÁ, I. & CHMURA, M. (eds.) Pokroky v hodnocení klíčových 
kompetencí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. ISBN 978-80-7464-
866-3. 

MALACH, J. A KRISTOVÁ, K. The Impact of School Education and Family Environment on 
Pupils Entrepreneurial Spirit and Attitude to Entrepreneurship. The New Educational Review. 
2017, vol 49, No. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6729. 

Tematika je dále rozvíjena řešením projektu OP VVV Podpora společenství praxe jako nástroj 
rozvoje klíčových kompetencí (CZ. 02 .3. 68. l49/0.0/0.0/16-011/0000660).    

Každé dva roky katedra pořádá mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace, 
které se stávají platformou pro jednání odborníků z obou oblastí také s důrazem na diagnostiku 
klíčových kompetencí.     

Třetí oblastí je zkoumání otázek aplikací ICT do výuky a učení v multikulturním prostředí.   

KPD se podílela na řešení projektu 7 RP EU Marie Curie IRNet (International research 
network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical 
science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences(grant 
agreement No: PIRSES-GA-2013-612536.) 

Hlavními výstupy jsou: MALACH, J., KOSTOLÁNYOVÁ, K. CHMURA, M., 
SZAFRAŃSKA-GAJDZICA, A., & OGRODZKA-MAZUR, E. ICT-supported education at 
czech and polish universities:acomparative study. Journal of Information and Communication 
Technology in Education, 2015, č. 4, s. 50- 68. 

MALACH, J., KOSTOLÁNYOVÁ, K. CHMURA, M., SZAFRAŃSKA-GAJDZICA, A., & 
OGRODZKA-MAZUR, E. Social media at Czech and Polish universities: a comparative 
study. Journal of Information and Communication Technology in Education, 2016, č. 1, s. 41-
58. 

GAJDZICA, A., OGRODZKA-MAZUR, E., CHMURA, M. & MALACH, J. Research into 
students´ ICT competences and their use in ICT at selected universities. Studia Edukacyjne, 
2015, č. 36, s. 365-379. ISSN 1233-6688.    

MALACH, J., CHMURA, M., OGRODZKA-MAZUR, E. A SZAFRAŃSKA, A. The Use of 
E-learning Resources by Academic Teachers - a Polish-Czech Comparative Study. The New 
Educational Review. 2017, vol. 50, No. 4, s. 169-185. ISSN 1732-6729. 

MALACH, J., CHMURA, M., OGRODZKA-MAZUR, E. A SZAFRAŃSKA, A. Supporting 
the learning of Polish and Czech students by digital tools. The New Educational Review, 2018, 
vol. 51, No. 1. ISSN 1732-6729. 
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MALACH, J. A KOSTOLÁNYOVÁ, K. School as Digitally Competent Educational 
Organization: Specific Preparation for Work Positions and Educational Roles. In: 16 th 
European Conference on eLearning: Proceedings of the 16 th European Conference on 
eLearning 2017 Porto. Reading: Academic Conference and Publishing International Limited, 
2017. s. 344-352. ISBN 978-1-911218-59-3. 

Katedra pedagogické a školní psychologie 
Oblastí, na kterou se katedra pedagogické a školní psychologie výzkumně zaměřuje je stále 
aktuální téma úrovně psychologických znalostí a dovedností absolventů SŠ resp. studentů 1. 
ročníků vysokých škol, která souvisí s ne/úspěšností studia všech humanitních oborů. 

Dalším zaměřením je výzkum učení a učení se s využitím výsledků neurovědy a dalších 
moderních metod a technik jako je např. technologie eye trackingu. Výzkum probíhá ve 
spolupráci s dalšími oborovými, obecnými didaktiky a pedagogy a v současné době se podílíme 
na přípravě vědeckého projektu zaměřeného na tento typ výzkumu. 

Katedra romanistiky 
Členové katedry romanistiky rozvíjejí svou vědeckou aktivitu v oblasti lingvodidaktiky 
francouzského a španělského jazyka. V centru jejich zájmu stojí tato témata: osvojování 
francouzských předložek českými mluvčími, interference mezi francouzštinou a španělštinou z 
pohledu českých studentů romanistiky, problematika francouzského pravopisu (jeho znalost 
mezi českými studenty či užívání diktátů ve výuce francouzštiny) a jazykové hry ve výuce 
cizích jazyků. Např. v letech 2016 a 2017 byly v časopise Lingua Viva publikovány tyto články: 
I. Dedková a I. Fialová: Problèmes d’interférences linguistiques entre le français et l’espagnol 
par les locuteurs tchèques; I. Dedková a J. Lazar: La nouvelle orthographe : Quel usage dans 
le milieu universitaire tchèque? I. Dedková realizuje každoročně (v rámci programu Erasmus+) 
pravidelné přednášky na francouzských univerzitách k tématům týkajícím se využití 
jazykových her ve výuce a osvojování francouzských předložek českými mluvčími, I. Fialová 
přednesla s J. Lukášem v roce 2017 na konferenci zaměřené na didaktiku španělštiny 
přednášku: Facebook como herramienta para la enseñanza de ELE.  

Členové katedry romanistiky se v rámci své pedagogické praxe rovněž věnují tvorbě studijních 
opor. Od roku 2014 do roku 2017 bylo pro studenty katedry vytvořeno 6 výukových opor ve 
francouzštině a 5 výukových opor ve španělštině. 

Na katedře romanistiky se každoročně koná studentská vědecká konference, jejíž nedílnou 
součástí se také stala sekce pro středoškolské studenty. 

Katedra slavistiky 
Pracovníci oddělení polonistiky se v posledních letech zapojují do výzkumu v oblasti oborové 
didaktiky v následujících tématech:  

1) děti se specifickými edukačními potřebami (Raclavská, J. a Huczek, E. Dziecko z zespołem 
Aspergera. In: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i 
szkole. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej, 2013. s. 90-100. ISBN 978-83-62292-87-5). 

2) problémy ve výuce polského jazyka v Česku, na Slovensku a v přihraničním prostoru 
Těšínského Slezska (Pančíková, M. Nauczanie języka polskiego na Słowacji i w 
Czechach. In: Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. s. 289-294. ISBN 978-83-
7654-227-0, Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku. 
Cieszyńskim. In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i 
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humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 
978-83-7395-644-5, Pančíková, M. Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-
czeskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow. 2016, s. 
181-189. ISSN 0860-6587.). 

3) dále se pracovníci oddělení polonistiky zaměřují na knižní publikace a časopisy pro 
polskojazyčné děti na Těšínském Slezsku (Przywara, M. Časopisy a knižní publikace pro děti 
a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989. In: Děti a mládež národnostních 
menšin: Děti a mládež národnostních menšin 2016-11-10 Praha. Praha: Magistrát hlavního 
města Prahy a Dům národnostních menšin, o.p.s., 2017. s. 81-88. ISBN 9788090614710). 

Katedra slavistiky spolupracuje také s „Pedagogickým centrem pro polské národnostní 
školství“ se sídlem v Českém Těšíně. Spolupráce probíhá mj. formou realizací vzdělávacích 
programů – v roce 2015 realizovala doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSC. kurz s názvem „Čeština 
v kontextu slovanských jazyků“ v rozsahu 20 vyučovacích hodin pro učitele polských ZŠ a SŠ. 

Dále se pracovníci oddělení polonistiky účastní různých workshopů: PhDr. Urszula Kolberová, 
Ph.D. vystoupila v rámci cyklu workshopů pro učitele SŠ a studenty učitelství s přednáškou 
Jak v hodině pracovat s textem. Praktické rady a tipy (2015); PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. se stal 
spoluřešitelem projektu „Polish Online“ financovaného z programu Erasmus+. Hlavním 
řešitelem je Pedagogická univerzita v Krakově. Cílem projektu je tvorba interaktivní 
internetové platformy pro výuku polštiny pro úrovně A1–A2 (podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky). 

Katedra studií lidského pohybu 
Katedra studií lidského pohybu klade důraz v oblasti oborově-didaktického výzkumu na 
přípravu studijních opor v českém a anglickém jazyce, didaktických pomůcek pro efektivnější 
proces motorického učení a prostředků pro objektivní hodnocení dosažených studijních 
výsledků studentů v teoretických předmětech. 

V létech 2011 – 2014 byla Katedra studií lidského pohybu (dříve Katedra tělesné výchovy) 
zapojena do projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0199 Zvyšování jazykových kompetencí 
pracovníků FSpS MU a zvyšování podílů cizojazyčné výuky vybraných předmětů v oblasti 
kinantropologie, jehož smyslem bylo připravit duplicitní studijní opory v českém a anglickém 
jazyce pro předměty Biomechanika a Základy sportovního tréninku. 

Katedra studií lidského pohybu je aktuálně zapojena do projektu OPVVV- 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436 „Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo 
pro kvalitní studium“ v jehož rámci byly připraveny inovované ppt. prezentace v anglickém 
jazyce pro přemety (Kvalitativní analýza polohy a pohybu člověka, Seminář sportovního 
tréninku, Sportovní gymnastika, Fyziologie). Dále jsou připravovány otázky pro in-line testy 
v systému Moodle pro hodnocení vědomostí studentů v současných předmětech profilujícího 
základu: Úvod do kinantropologie (KTVTINAN), Fyziologie (KTV TYZIO), Základy 
sportovního tréninku (KTV/TASTR), Základy sportovní biomechaniky (TPBIM), Funkční 
anatomie (KTV/TANAN).  

Katedra studií lidského pohybu je dále aktivně zapojena do projektu OP VVV 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778) - Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na 
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Katedra výtvarné výchovy 
Na katedře výtvarné výchovy je didaktický a pedagogický výzkum zaměřen do těchto oblastí: 
výzkum individuálních a institucionálních podmínek pregraduální profesní přípravy budoucích 
učitelů středních škol v oblasti expresivních předmětů; výzkum ověřování esteticko sociálního 
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/ sociálně estetického modelu a kulturně oborového (nyní také inkluzivního) pojetí profesní 
přípravy učitelů; příprava podmínek výzkumné činnosti ve vztahu k profesionalizaci učitelů 
výtvarného oboru na střední škole; výzkum charakteristik vizuální percepce (zrakového příjmu) 
prostřednictvím systému snímání pohybu očí (metodou eye-tracking) ve vztahu k vstupním až 
výstupním studijním předpokladům budoucích učitelů výtvarné výchovy na středních školách. 
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Projekty (ostatni) související s Učitelstvím



Projekty, obsahově související s oblastí Učitelství  
 

OP VVV projekty:  

Kompetentní pedagog a žáki 

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na PDF OU 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti 

Podpora rozvíjení informatického myšlení 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP) 

PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel 

 

SGS projekty:  

Mobilní technologie jaké nástroj kompetentního pedagoga 

Moderní formy výuky s podporou ICT při posilování kompetencí žáků v přírodovědných a 

technických předmětech 

Praktická aplikace mobilních zařízení jako nástroje realizace výstupů vybraných vzdělávacích 

oblastí RVP 

Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií 

moderní technologií 

Praktická aplikace mobilních dotykových zařízení jako nástroje kompenzace učebních 

materiálů vybraných vzdělávacích oblastí RVP ZŠS 

Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke konceptualizaci 

výukového scaffoldingu 

Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu 

empirických výzkumů 

Ostatní:  

MŠMT – Vysokoškolákem na zkoušku: Středoškolské nadání – brána k vysokoškolskému 

vzdělání. 

Těšínské GO – Reg. Č. CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_010/000915 – příprava podkladů pro 

pracovní sešit. (spolupráce formou DPP) 

VEGA - 1/0543/12 - Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy 

Fond vzdělávací politiky VŠ - Modernizace přípravy budoucích pedagogických pracovníků 

7AMB14PL BB - Pedagogické diagnostikování školní připravenosti dítěte jako profesní 

činnost učitele 

7AMB14PL ZG - Předškolní vzdělávání v Polsku a v České republice. Srovnávací studie. 
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Seznam odborných učeben Ostravské univerzity



Specializované učebny a zařízení Ostravské univerzity 

 

Budova „A“ PřR - ul. 30. dubna: 

 A204 - učebna obsahuje 24 pracovišť s virtualizovanými operačními systémy 
od Windows a MacOS včetně pracoviště pro vyučujícího. Na této učebně 
se v současnosti učí vývoj mobilních aplikací, algoritmizace a programování a 
probíhá zkušební testování ECDL. 

 A210 Tato učebna slouží pro výuku cizích jazyků, převážně odborné angličtiny. 

Učebna obsahuje 21 pracovišť s operačním systémem Windows včetně pracoviště 

pro vyučujícího. Dále učebna obsahuje specializovaný software pro výuku cizích 

jazyků a interaktivní tabuli. 

 A211 - nově zřízená laboratoř pro softwarové inženýrství a statistické zpracování dat 

pořízená v roce 2017 s podporou MSK. Tato učebna obsahuje 21 pracovišť včetně 

pracoviště pro vyučujícího, které je obohaceno interaktivní tabulí a řízením všech 

obrazovek studentů, obsahuje dále specializovaný software pro vývoj informačních 

systému, jejich správu a údržbu. Dále pak specializovaný software pro statistické 

zpracování a vyhodnocování dat. 

 A301 - učebna obsahuje 18 pracovišť s virtualizovanými operačními systémy 

od Windows a Linux včetně pracoviště pro vyučujícího. Tato učebna slouží převážně 

pro výuku sítí a operačních systémů a k tomu je i patřičně HW a SW vybavena. V této 

učebně dále probíhá výuka a testování CISCO Academy. 

 A302 - učebna slouží pro výuku převážně počítačové grafiky. Obsahuje 21 pracovišť 

s operačním systémem Windows včetně pracoviště pro vyučujícího. Dále jsou na 

učebně umístěny dva zobrazovače 3D grafiky BOLOD a 3D stereoskopická projekce. 

Učebna je vybavena SW pro 3D modelování a vyhodnocování dat. 

 A308 - učebna obsahuje 20 pracovišť včetně pracoviště pro vyučujícího a slouží 
převážně pro výuku aplikačních programů k čemuž je HW i SW vybavena. 

 
Budova „B“ FSS – ul. Českobratrská: 

 1 PC učebna kapacita 28+1, místnost 51,2 m2, audiovizuální technika, interaktivní 
tabule, dataprojektor, sw SPSS EDU, předpoklad sw Atlas. 
 

Budova „C“ PřF – ul. Brafová: 

 C005 - speciální laboratoř, slouží jako Laboratoř výpočetní fyziky. Laboratoř bude 
využita především pro výuku cvičení Modelování materiálů a nanostruktur a řešení 
kvalifikačních prací specializace Fyzika nanostruktur. Laboratoř je vybavena 
následujícím vybavením:   

 Výpočetní klastr pro paměťově náročné multiprocesorové výpočty (umístěn 
v serverovně katedry C005): klastr se skládá ze serveru (přístupový bod a domácí 
adresáře pro uživatele) a 9 výpočetních uzlů s vysokorychlostním propojením 
InfiniBand (8 uzlů Intel Xeon a 1 vysokopaměťový uzel AMD node, celkem 192 jader 
and 1728GB RAM, roční kapacita 1.5M corehours). Frontový systém úloh SGE, 
paralelní prostředí MPI. 

 Nainstalované specializované softwarové vybavení: vlastní skupinová licence Vienna 
Ab initio Simulation Package (VASP, www.vasp.at) pro periodické DFT výpočty 
materiálů a pokročilé mnohočásticové metody GW, BSE a RPA. Univerzitní licence 
Gaussian09 (linux) pro výpočty elektronové struktury molekul. Volně šiřitelné kódy 
QWalk (kvantové Monte Carlo), Gamess (kvantově-chemický balík kompatibilní 
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s QWalk), QuantumEspresso (periodické plane-wave DFT), deMonNano (DFTB), 
MRCC (metoda spřažených klastrů). 

 C105 - učebna slouží převážně pro výuku inteligentních systémů a dále pak 
předmětů zabývajících se chytrými domy. Učebna obsahuje programovací roboty, 
drony a humanoidy včetně modelů pro domácí a průmyslovou automatizaci. 

 C106 - učebna slouží pro výuku předmětů matematických, chemických 
a informatických studijních programů. Obsahuje 20 pracovišť + pracoviště 
pro vyučujícího. Všechna pracoviště jsou vybavena operačním systémem Windows, 
kancelářským balíkem MS Office, vývojovými nástroji pro výuku programování, 
databázovými nástroji, aplikacemi k počítačovému modelování chemických struktur, 
matematickým software a dalším specializovaným programovým vybavením podle 
potřeb vyučujících. Učebna je vybavena dataprojektorem a bílou tabulí na fix. 

 C201 - specializovaná laboratoř (kapacita 24 míst) slouží jako Laboratoř počítačem 
podporovaných experimentů. Laboratoř je vybavena PC s měřicím systémem ISES, 
měřicími systémy Vernier, EdLab, CMA Coach a řadou čidel. Dále je vybavena 
osciloskopy, zdroji proudu, nízkofrekvenčními generátory, dalšími pomůckami 
pro měření z elektřiny a magnetismu. Laboratoř slouží i jako přednášková a 
seminární učebna pro studenty fyziky. 

 C202 - specializovaná laboratoř (kapacita 10 míst) slouží jako Laboratoř optiky. 
Místnost má zatemnění a 3 kóje s úplným zatemněním pro fotometrická měření. 
V místnosti probíhají laboratorní úlohy z optiky a atomové fyziky. 

 C203 - specializovaná laboratoř (kapacita 10 míst) slouží pro výzkum s pomocí EYE 
trackingu.  

 C204 - specializovaná laboratoř (kapacita 12míst) slouží jako Laboratoř školních 
pokusů. Jedná se o laboratoř s rozvody plynu a elektřiny pro základní demonstrační 
experimenty a měrná praktika z mechaniky a molekulové fyziky. 

 C301 - laboratoř organické chemie. Slouží k výuce praktických cvičení především 
z oblasti organických syntéz. Laboratoř je vybavena standardními laboratorními 
pomůckami a drobnou experimentální technikou. Dále je zde: vzduchotechnika, 
tekoucí pitná voda včetně oční sprchy, OOPP, lékárnička. 12 míst. 

 C303 - učebna slouží především k výuce předmětů spojených s didaktikou chemie. 

Má 24 pracovních míst a pracoviště učitele (demonstrační stůl s přívodem vody). Je 

vybavena digestoří, interaktivní tabulí, knihami a pomůckami (především modely) pro 

výuku didaktiky chemie a souvisejících předmětů. K učebně patří i skříně a vitríny na 

chodbě před učebnou, obsahující další výukové materiály a učební pomůcky. 

 C302 - laboratoř biochemie. Slouží k výuce praktických cvičení především z oblasti 
biochemie, lékařské chemie a základních laboratorních praktik. Laboratoř 
je vybavena standardními laboratorními pomůckami a drobnou experimentální 
technikou, centrifugami, elektroforézou apod. Dále je zde: digestoř, vzduchotechnika, 
tekoucí pitná voda, oční sprcha, OOPP, lékárnička. 12 míst. 

 C304 - laboratoř fyzikální chemie povrchů – pracoviště termické analýzy. Slouží 
k výuce z oblasti povrchové chemie a textury pevných látek. Laboratoř je vybavena 
standardními laboratorními pomůckami a drobnou experimentální technikou, přístroji 
na termickou analýzu s MS a zařízením na stanovení specifického povrchu (BET). 
5 míst. 

 C309 - laboratoř fyzikální chemie. Slouží k výuce praktických cvičení především 
z fyzikální chemie a povrchové chemie.  Laboratoř je vybavena standardními 
laboratorními pomůckami a drobnou experimentální technikou, zaměřenou na oblast 
fyzikální chemie: práce s plyny, polarimetrie, potenciometrie, kryoskopie apod. Dále 
je zde: digestoř, přirozená ventilace, tekoucí pitná voda, oční sprcha, OOPP, 
lékárnička. 12 míst. 

 C401 - učebna – seminární místnost, interaktivní tabule, 24 míst. 
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 C402 - laboratoř elektrochemie slouží především k realizaci VŠKP. Přístroje 
na voltametrii. 6 míst. 

 C407, 408 - laboratoř biochemických analýz, pracoviště LC-MS. Laboratoř je 
vybavena standardními laboratorními pomůckami a drobnou experimentální 
technikou, dále jsou zde zařízení na stanovení distribuce velikosti částic a zeta 
potenciálu. V laboratoři probíhají specializované kurzy a VŠKP. Dále je zde: digestoř, 
přirozená ventilace, tekoucí pitná voda, oční sprcha, OOPP, lékárnička. 4 místa. 

 C409 - laboratoř diplomantů I. Laboratoř je vybavena standardními laboratorními 
pomůckami a drobnou experimentální technikou. Dále je zde: tekoucí pitná voda, 
OOPP, lékárnička. Probíhá zde realizace VŠKP. 10 míst. 

 C410 - laboratoř diplomantů II. Laboratoř je vybavena standardními laboratorními 
pomůckami a drobnou experimentální technikou. Dále je zde: tekoucí pitná voda, 
OOPP, lékárnička. Probíhá zde realizace VŠKP. 5 míst. 

 C501 - laboratoř fyzikální chemie povrchu – pracoviště GC. Slouží k výzkumu 
a realizaci VŠKP v oblasti plynové chromatografie. Dále je zde: digestoř, 
vzduchotechnika, tekoucí pitná voda, oční sprcha, OOPP, lékárnička. 6 míst. 

 C502 - laboratoř analytické chemie. Slouží k výuce praktických cvičení především 
z analytické chemie. Laboratoř je vybavena standardními laboratorními pomůckami 
a drobnou experimentální technikou, zaměřenou na oblast analytické chemie. Dále 
je zde: digestoř, vzduchotechnika, tekoucí pitná voda, OOPP, lékárnička. 12 míst. 

 C503 - anorganická a didaktická laboratoř. Slouží k výuce praktických cvičení 
především z anorganické chemie a dále pro výuku didaktických předmětů s 
praktickým zaměřením. Laboratoř je vybavena standardními laboratorními 
pomůckami a drobnou experimentální technikou. Dále je zde: digestoř, 
vzduchotechnika, tekoucí pitná voda včetně oční sprchy, OOPP, lékárnička. 12 míst. 

 C509 - laboratoř fyzikální chemie povrchů – pracoviště spektroskopických metod.
 Laboratoř je vybavena standardními laboratorními pomůckami a drobnou 
experimentální technikou, dále jsou zde přístroje z oblasti spektrálním metod: AAS, 
UV-VIS, FTIR. V laboratoři probíhají specializované kurzy a VŠKP. Dále je zde: 
digestoř, přirozená ventilace, tekoucí pitná voda, oční sprcha, OOPP, lékárnička, 
6 míst. 

 
Budova „D“ FF – ul. Reální a Budova „E“ FF – ul. Československých legií:  

 Tlumočnická učebna pro 18 osob: 9 kabin po dvou lidech: k dispozici od září 2019. 
 

Budova „F“ FAU – ul. Sokolská: 

 F101 – učebna slouží k výuce praktických cvičení především dechových nástrojů. 
Vybavení: PC, 5 míst. 

 F102 -  učebna slouží k výuce praktických cvičení především dechových nástrojů. 
Vybavení: pianino, 10 míst. 

 F108 -  učebna slouží k výuce praktických cvičení především dechových nástrojů. 
Vybavení: křídlo, 5 míst. 

 F109 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především dechových nástrojů.  
Vybavení: křídlo, 5 míst.  

 F114 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především dechových nástrojů. 
Vybavení: klavír, 15 míst. 

 F201-  učebna slouží k výuce praktických cvičení především sólového zpěvu. 
Vybavení: pianino, hifi věž, 5 míst. 

 F202 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především sólového zpěvu. 
Vybavení: klavír, počítač, tiskárna, 10 míst. 
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 F208 – učebna slouží k výuce praktických cvičení především sólového zpěvu. 
Vybavení: pianino, 10 míst. 

 F209 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především sólového zpěvu. 
Vybavení: křídlo, 15 míst. 

 F211 -  učebna slouží k výuce teoretických předmětů a praktických cvičení všem 
katedrám. Vybavení: klavír, televizor, ozvučovací sestava, DVD přehrávač, 30 míst. 

 F212 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především klávesovým nástrojům. 
Vybavení: křídlo, pianino, 10 míst. 

 F301 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především strunným nástrojům. 
Vybavení: pianino, 5 míst. 

 F302 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především strunným nástrojům. 
Vybavení: klavír, 5 míst. 

 F306 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především klávesovým nástrojům. 
Vybavení: klavír, 10 míst. 

 F307 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především klávesovým nástrojům. 
Vybavení: klavír Petrof, klavír, hifi soustava, CD přehrávač, zesilovač, ozvučovací 
soustava, 10 míst. 

 F308 – učebna slouží k výuce teoretických předmětů. Vybavení: pianino, 
dataprojektor, plátno, tabule fix, klavír, televize DVD, 25 míst. 

 F309- učebna slouží k výuce praktických cvičení především strunným nástrojům. 
Vybavení: křídlo, PC, tiskárna, videokamera, věž Philips, hifi věž, 10 míst. 

 F310 - učebna slouží k výuce praktických cvičení především strunným nástrojům. 
Vybavení: klavír, kontrabasy, 5 míst. 

 F311 – učebna slouží k výuce praktických cvičení především klávesovým nástrojům. 
Vybavení: klavír, digitální pianino, počítač, tiskárna, keybord, věž, mini disk, 10 míst. 

 F403 – Sál slouží k výuce všem katedrám. Vybavení: cembalo, křídlo, klavír, 
televizor, gramofon, zesilovač, reproduktor, videopřehrávač, DVD rekordér, 40 míst. 

 
Budova „G“ PDF – ul. Mlýnská:  

 G202 - specializovaná učebna katedry speciální pedagogiky slouží k výuce 
základních teoretických předmětů, ale především profilačních předmětů, které pro 
výuku vyžadují vyšší míru vybavenosti speciálními pomůckami didaktickými i 
vybavenost IT technikou (řady speciálních učebnic pro výuku žáků s mentálním 
postižením, speciální pomůcky pro zrakově a sluchově postižené žáky, logopedické 
zrcadlo a další logopedické pomůcky, Orffův hudební instrumentář, klavír, interaktivní 
tabule, příslušné výukové aplikace a další. Pro výuku teoretických předmětů jde 
především o nástěnné a trojrozměrné modely vybraných orgánů lidského těla. 
Učebna je využívána pro výuku 6 předmětů převážně teoretické povahy a 15 
předmětů profilačních. Kapacita 30 osob. 

 G313 - matematicko-didaktická učebna ("laboratoř") - didaktické pomůcky a učebnice 
do výuky matematiky na 1. a 2. st. ZŠ, mobilní PC učebna (notebooky). Kapacita 30 
osob. 

 G414 - specializovaná učebna pro předměty Didaktika českého jazyka a literatury, 
Didaktika literární výchovy, Interpretace textů z LPM apod., vybavení vizualizérem 
(prezentace učebnic a dalších výukových materiálů), kvalitním ozvučením (audio 
a video prezentace, filmy), uzamykatelnými vitrínami na knihy a učebnice (umístění 
části katedrové knihovny), variabilními stoly a řečnickým pultem pro konání 
přednášek Jazykovědného sdružení a odborných konferencí (vč. studentských); pro 
didaktické účely (a disciplíny obdobného typu) je využívána také učebna 4.03 (zde je 
umístěn starší typ interaktivní tabule). Kapacita 30 osob. 
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 G501 - specializovaná učebna dramatické výchovy - koberec, přemístitelné taburety, 
bez stolů - potřeba volného prostoru. Kapacita 30 osob. 

 
 
 
 
Budova „J“ PDF – ul. Várenská:  

 JA - tělocvična Varenská. Hala vybavená zázemím pro pálkové sporty (badminton, 

tenis, softbal). Kapacita – 24 osoby. Nájem prostor od TJ Ostrava do roku 2021 

(smlouva o nájmu se uzavírá vždy na jeden rok), od roku 2021 se počítá s výukou 

v nově vybudovaném Univerzitním centru sportu a behaviorálního zdraví. 

 JB - tělocvična Varenská. Hala vybavená pro míčové sporty (Házená, basketbal, 
kopaná, florbal). Kapacita – 24 osoby. Nájem prostor od TJ Ostrava do roku 2021 
(smlouva o nájmu se uzavírá vždy na jeden rok), od roku 2021 se počítá s výukou 
v nově vybudovaném Univerzitním centru sportu a behaviorálního zdraví.  

 JE - atletický stadión Poruba SAREZA. Aletický ovál pro krátké i dlouhé běhy, 
doskočiště pro dálku i výšku, odhodiště. Kapacita 24 osoby.  Nájemní prostor od 
města Ostrava do roku 2021, nájemní smlouva je uzavírána vždy na akademický rok, 
od roku 2021 se počítá s výukou v nově vybudovaném Univerzitním centru sportu 
a behaviorálního zdraví.  

 JF - zimní stadión Vítkovice. Ledová plocha. Kapacita 24 osoby. Nájemní prostor 
od města Ostrava, nájemní smlouva je uzavírána vždy na akademický rok.  

 JG - horolezecká stěna se zajištěním z hora. Kapacita 30 osob. Nájemní prostor 
od města Ostrava do roku 2021, nájemní smlouva je uzavírána vždy na akademický 
rok, od roku 2021 se počítá s výukou v nově vybudovaném Univerzitním zázemí 
sportu a behaviorálního zdraví.  

 JH - tělocvična Varenská – TATAMI. Hala vybavená pro sportovní gymnastiku 
(prostná a nářadí - hrazda, kruhy, bradla). Kapacita – 24 osoby. Nájemní prostor od 
TJ Ostrava do roku 2021 (smlouva o nájmu se uzavírá vždy na jeden rok), od roku 
2021 se počítá s výukou v nově vybudovaném Univerzitním zázemí sportu a 
behaviorálního zdraví. 

 JI - krytý bazén SAREZA "25" – Čapkárna. Krytý Bazém 25m s šesti dráhami. 
Kapacita 24 osoby. Nájemní prostor od města Ostrava, nájemní smlouva je uzavírána 
vždy na akademický rok. 
 

Budova „L“ a „M“ PŘF – ul. Chittussiho: 

 L338 - laboratoř slouží k výuce praktických cvičení předmětů Fylogeneze a systém 
bezobratlých, Biologické praktikum a Determinační praktikum. Má 16 pracovních míst 
a pracoviště učitele. Laboratoř je vybavena technikou potřebnou k výuce 
(dataprojektor, PC, promítací plátno, rozsáhlé sbírky bezobratlých) a mikroskopickou 
technikou určenou pro samostatnou práci studentů (mikroskopy Arsenal 8 ks, 
binokulární lupy Arsenal 14 ks). Kapacita 16 osob. 

 L341 - laboratoř slouží k výuce předmětů s vazbou na zoologii strunatců. Má 16 
pracovních míst a pracoviště učitele. Veškerá pracoviště studentů jsou vybavena 
plynovými koncovkami. K dispozici je stolní počítač, pevný zavěšený  dataprojektor, 
zavěšené promítací plátno a černá tabule. V učebně jsou umístěny nástěnné vitríny, 
které slouží jako expozice dermoplastických preparátů obratlovců. Učebna je 
vybavena dělenou plastovou nádrži na vodu o objemu 1500 l. Kapacita 16 osob. 

 L431 - laboratoř slouží pro výuku fyziologie živočichů a biosystematiky hmyzu. Má 12 
pracovních míst a pracoviště učitele. Jsou v ní deponovány entomologické sbírky 
KBE s 1 místem vyhrazeným pro práci se sbírkami. Laboratoř je vybavena PC 
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s dataprojektorem a příslušným počtem světelných mikroskopů, stereomikroskopů, 
sestavami Vernier s čidly pro měření EKG, spirometrii, dále tonometry, glukometry 
a dalšími drobnými přístroji. Na jednotlivé laboratorní stoly je zaveden plyn. Součásti 
laboratoře je přípravna L 432 s analytickými váhami, flow boxem, centrifugami 
a skříněmi s laboratorním sklem a chemikáliemi. Kapacita 14 osob. 

 L441 - učebna je využívána jako seminární místnost vybavená notebookem, 
dataprojektorem a interaktivní tabulí. V učebně je 12 stolů a 24 židlí, které je možné 
dle potřeby uspořádat do různých formací.  

 M309, M310, M310a - specializované laboratoře (kapacita 18 míst). Jedná se o tři 
propojené laboratoře, které slouží především jako Laboratoř biochemických analýz 
a probíhá v nich mimo jiné výuka praktických cvičení preparativních a separačních 
metod. Laboratoře jsou vybaveny následujícím zařízením:  

- vybavení laboratoří tohoto typu - malé stolní centrifugy (Hettich) a chlazená 

vysokootáčková centrifuga (Sigma 3K30), kvalitní homogenizátory, sonifikační 

zařízení, extrakční zařízení, sušárny, ledničky s mrazicími boxy, termostaty, 

digestoře, pH metry)  

- specializované přístroje pro separaci a identifikaci látek: HPLC systémy (TSP 

Analytical, Agilent 1200), absorpční spektrofotometr UV550 (Unicam) 

a aparatura pro elektroforetické dělení biomolekul (Hoefer) včetně čtečky gelů 

a elektro-elutéru.  

 M313 - specializovaná laboratoř spektrálně optických metod slouží pro praktickou 
výuku i řešení kvalifikačních prací a je vybavena následujícími přístroji: 

- spektrofotometr pro měření cirkulárního a lineárního dichroismu J-815 (Jasco, 

USA) s příslušenstvím (např. zařízení pro regulaci teplot vzorku pomocí 

Peltierova termostatu);  

- luminiscenční spektrofotometry (spektrofluorimetry, např.  LS50B, Perkin–

Elmer, UK) s příslušenstvím (např. kryostat pro nízkoteplotní měření); 

- UV-VIS spektrofotometry (např. Specord 250, Analytik Jena, Německo) 

s příslušenstvím (např. přídavné zařízení pro měření vzorků mimo kyvetový 

prostor). Kapacita 8 osob. 

 M314, M414a – specializované laboratoře (kapacita 15 míst). Jedná se o dvě 
propojené laboratoře, které slouží jako Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy. V těchto 
laboratořích probíhá především výuka praktických cvičení předmětů Fyziologie 
rostlin, Základy ekofyziologie rostlin a Základní praktikum z mikroskopie). Jsou 
vybaveny moderním experimentálním vybavením pro fyziologii rostlin a studium 
fotosystézy:  

- růstové komory pro pěstování rostlin v definovaných mikroklimatických 

podmínkách (intenzita a spektrální složení záření, teplota a relativní vlhkost 

vzduchu) (VB1014, HGC1014, Weiss, Německo; FytoScope FS130, PSI, ČR), 

- systémy pro měření vlhkosti a teploty půdy, kvality dopadající radiace 

a současné stanovení teploty a vlhkosti vzduchu, 

- zařízení pro kontinuální bezdotykové a kontaktní měření teploty asimilačního 

aparátu, 

- UV-NIR spektroradiometry (Ocean Optics HR4000CG-UV-NIR), 

- optický senzor k nedestruktivnímu stanovení epidermálního UV-stínění listů 

a obsahu chlorofylu (Dualex 4 Scientific, Force-A, Francie), 

- gazometrický otevřený systém pro stanovení fotosyntetických charakteristik 

asimilačního aparátu (rychlost asimilace CO2, rychlost transpirace, 

intracelulární koncentrace CO2) (Li-6400, Li-Cor, USA), 
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- různá zařízení pro detekci fluorescence chlorofylu ke stanovení využití 

absorbované energie ve fotosyntetických reakcích a ke stanovení účinnosti 

epidermálního stínění listů vůči dopadajícímu UV záření (např. fluorimetry 

PAM 101-103, XE-PAM, Dual-PAM a IMAGING-PAM, H. Walz, Německo), 

- světelné mikroskopy včetně fluorescenčního mikroskopu Scope A1 (Carl 

Zeiss).  Kapacita: M314 – 5 osob, M314a – 10 osob. 

 M110 - učebna slouží k výuce biologie člověka a antropologie a předmětů spojených 
s didaktikou biologie. Má 18 pracovních míst a pracoviště učitele. Je vybavena 
interaktivní tabulí, knihami a pomůckami pro výuku didaktiky biologie a 
demonstračními pomůckami pro výuku anatomie člověka. K učebně patří i skříně a 
vitríny na chodbě před učebnou, obsahující velký objem výukových materiálů pro 
výuku v učebně. Kapacita 18 osob. 

 M215 - laboratoř slouží pro přípravu roztoků a kultivaci ekotoxikologických testů 
a rovněž pro výzkumnou práci studentů a vyučujících. Má pracovní stůl se 4 
pracovními místy a 3 pracovní místa u přístrojů. Laboratorní vybavení zahrnuje 
sušárnu, autokláv, sterilizátor, výrobník destilované vody, centrifugu, analytické váhy, 
vodní lázeň, třepačky, termostaty, luminometr, pH metr, myčku skla. Rovněž jsou zde 
k dispozici plynové kahany. Kapacita 7 osob. 

 M216 - laboratoř slouží k provádění speciálních ekotoxikologických testů a rovněž 
ke kultivaci rostlinného materiálu. Má pracovní stůl s jedním pracovním místem 
a laboratorní výlevkou. Laboratorní vybavení zahrnuje růstové komory, elektroforézu 
a stereolupu. 

 M217 - laboratoř slouží pro výuku ekotoxikologie a obecné mikrobiologie. Má 20 
pracovních míst a pracoviště učitele. Laboratoř je vybavena bílou magnetickou tabulí 
a interaktivní tabulí.   Laboratorní vybavení zahrnuje vodní lázeň, spektrofotometry, 
třepačky, vortexy, automatické pipety a lednice. Součástí laboratoře je také digestoř. 
Laboratorní stoly jsou vybaveny plynovými kahany a laboratorními výlevkami. 
Kapacita 14 osob. 

 M225 - laboratoř slouží pro praktickou výuku mikrobiologických předmětů 
a experimentální činnost na bakalářských, diplomových a doktorských pracích 
s mikrobiologickou tématikou. Má 12 pracovních míst a pracoviště učitele. Je 
vybavena přívodem plynu, digestoří, laboratorními dřezy a přístrojovou technikou 
(termostaty, spektrofotometry, centrifugy, třepačky, mikropipety, vodní lázně, UV box, 
elektroforézy, vývěvy). Na laboratoř navazují přípravny M 226 a M 227. Kapacita 12 
osob. 

 M227 - jedná se o přípravnu k laboratoři M 225. 

 M239 - laboratoř slouží jako mikroskopovna. Má 12 pracovních míst a pracoviště 
učitele. V mikroskopovně jsou umístěny mikroskopy, které jsou kromě praktické 
výuky využívány také pro práci studentů v rámci bakalářských, diplomových a 
doktorských prací. Dále je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Kapacita 
13 osob. 

 M407 - laboratoř slouží převážně pro výuku praktických cvičení systematických 
a ekologických botanických disciplín a rovněž je využívána k výuce studentů lékařské 
fakulty pro účely cvičení z biologie. Má 20 pracovních míst a pracoviště učitele. 
Je vybavená mikroskopicku technikou (binokulární lupy a mikroskopy) a interaktivní 
tabulí. Laboratoř slouží také jako studovna – mikroskopovna pro doktorandy a 
studenty magisterského studia a také pro potřeby herbária. Kapacita 20 osob. 

 M410 - laboratoř slouží převážně pro praktickou výuku fyziologie a ekologie rostlin. 
Má 8 pracovních míst a pracoviště učitele. V učebně jsou vymezeny segmenty, 
určené k izolacím nukleových kyselin. Navazuje na ni pokusný skleník M 411, kde je 
instalovaná fumigační komora s možností experimentálně simulovat růstové 
podmínky, a přípravna M 409, která je využívaná k cytogenetickým, histochemickým 
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a histopatologickým analýzám. Vzduchotechnika zajišťuje kompletní odvádění všech 
škodlivých výparů. Pro teoretická cvičení je učebna obohacená o interaktivní tabuli. 
Kapacita 8 osob. 

 M412 - laboratoř slouží primárně k výzkumu a je vybavena pro realizaci běžných 
metod molekulární biologie a mikrobiologie. Vedle výzkumu slouží pro realizaci 
studentských výzkumných projektů spojených s diplomovými a dizertačními pracemi. 
Kapacita 8 osob. 

 M426 - učebna slouží zejména Life science research centru jako seminární místnost 
a její část rovněž jako kuchyňka pro 4. patro. Je vybavena počítačovou technikou 
a interaktivní tabulí. Kapacita 15 osob. 

 

 Budova „P“ FAU – Podlahova: 

 P203 – ateliérová učebna ateliéru Malba 1. Místnost je vybavena 10 malířskými 
stojany. Kapacita: 10 osob. Rozloha: 58,05 m2. 

 P204 – ateliér animace a audiovizuálního umění. Místnost slouží také jako učebna 
teorie. Místnost je vybavena projektorem a zvukovým systémem pro filmovou 
projekci. Dále jsou v místnosti prosvětlovací stoly ke klasické výuce animace - 
fázování kresby v pohybu na pauzovacím papíře. Součástí této místnosti je oddělená 
část kabinetu pro pedagogy o ploše 36,3m2. Kapacita: 20 studentů při teoretické 
výuce, 9 studentů při ateliérové výuce animace. Rozloha: 71,00 m². 

 P205 – ateliér animace a audiovizuálního umění. Ateliér je rozdělen stěnou do dvou 
částí. První z nich je uzpůsobena teoretické výuce (max. kapacita 9 studentů), 
ale slouží studentům také jako dílna pro přípravu objektů ke snímání animace pod 
kamerou. Je vybavena televizí a 9 lavicemi se židlemi. Podél stěn místnosti jsou 
regály sloužící jako „sklad“. Druhá část ateliéru je dílnou vybavenou třemi 
multiplánovými stoly s fotoaparátem, webkamerami, počítači a osvětlením (kapacita: 
3 osoby). Dále je v místnosti pracoviště k animaci loutky, střižna s náhledovým 
monitorem a postprodukčním pracovištěm pro zpracování nasnímaného obrazu v 
grafickém softwaru (kapacita: 3 osoby). Rozloha 67,00m2.  

 P207 – ateliérová učebna ateliéru Malba 1. Místnost slouží k praktické i teoretické 
výuce a částečně jako depozitář studentských prací. Probíhají zde přijímací zkoušky 
a státní závěrečné zkoušky v ateliéru Malba. Místnost je vybavena projekčním 
plátnem, dataprojektorem a notebookem (os Windows). Místnost je vybavena 
malířskými stojany (10 ks) a židlemi (10 ks). Kapacita: 10 osob. Rozloha: 52 m2. 
Součástí je pracovna pedagogů pro 3 osoby vybavená psacím stolem, počítačem 
(Windows) s kancelářským monitorem. Další vybavení ateliéru: notebook (Windows) 
– 2 ks, Macbook – 1 ks, dataprojektor a projekční plátno, čb laserová tiskárna, 
fotoaparát – 3 ks. Část pracovny slouží jako zázemí a sklad materiálu (plátno, papír, 
rámy). 

 P214 – ateliérová učebna ateliéru Malba 2. Místnost slouží k praktické výuce, 
je vybavena 10 malířskými stojany, 10 ks kreslících prken a zatemňujícími závěsy. 
Místnost slouží také jako konzultační a pracovní prostor, ve kterém se využívá 
vybavení z kabinetu a dílny. Kapacita: 8 osob. Rozloha: 72 m2. 

 P215 – ateliérová učebna ateliéru Malba 1. Místnost je vybavena 15 ks malířskými 
stojany. Část místnosti slouží jako depozitář studentských prací. Kapacita: 15 osob. 
Rozloha: 72 m2. 

 P216 – ateliérová učebna ateliéru Malba 1. Místnost je vybavena 10 malířskými 
stojany. Část místnosti slouží jako depozitář studentských prací. Kapacita: 7 osob. 
Rozloha: 71 m2. 

 P217 – ateliérová učebna ateliéru Malba 2. Místnost slouží nejen k praktické výuce, 
ale je uzpůsobena i pro teoretickou výuku. Je vybavena malířskými stojany (10 ks), 
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kreslícími prkny (10 ks), stohovatelnými židlemi (10 ks), dataprojektorem 
a zatemňujícími závěsy. Místnost slouží jako konzultační a pracovní prostor, ve 
kterém se využívá vybavení z kabinetu a dílny. Kapacita: 8 osob. Rozloha: 84,75 m2. 
Místnost je dispozičně rozdělena na dva prostory sádrokartonovou příčkou. Menší 
prostor slouží jako Galerie Kabinet 217. Jedná se o tvůrčí prostor bez stálého 
vybavení, který slouží k prezentaci a studentským výstavním projektům. 

 P05 – papírenská dílna. Vybavení: 3 sušící pojízdné rošty, 2 čerpací vany, 
papírenská síta A2, A3, stoly pro 6 studentů, nožní bigovačka, stohová řezačka 
papíru, elektrické míchadlo, pákový lis. Místnost slouží současně jako sklad materiálu 
– velkoformátové lepenky, instalační sokly a vitriny Lotech. Kapacita: 6 osob. 

 P07 – pracoviště digitalizace. Vybavení: digitalizační stůl, kamera, stojan a LED 
světlo 2ks. Knihovna. Kapacita: 1 osoba. 

 P08 – laserové pracoviště. Vybavení: Gravograph LS100, odsávací zařízení, stolní 
počítač Windows, 2 monitory, pracovní stůl. Místnost slouží také jako sklad materiálu 
pro výuku. Kapacita: 1 osoba. 

 P09 – typografická dílna. Vybavení: zlatička, obtahovací lis, pracovní stůl pro 3 
studenty, hlubotiskový lis A1, hlubotiskový el. lis A3, pojízdný sušící rošt, regály pro 
sady s písmem (olovo, plast, mosaz). Kapacita: 3 osoby. 

 P014, 015, 016, 017, 018, 020 – sítotisková (serigrafická) dílna - 3 místnosti, plocha 
210 m2, vybavení dílny: sítotiskový stůl s jednostranně vedenou těrkou (tisková 
plocha 760x1070mm), sítotiskový stůl (tisková plocha 1000x1500mm), sítotiskový stůl 
(tisková plocha 1500x2000mm), vakuový rám 2300x1600mm, osvětlovací lampa 
3500W, sušicí box a 2 ks prosvětlovací stůl 800x1200mm, stojan pro ovrstvování sít, 
vymývací box pro čištění sít s recyklací čisticí tekutiny, prosvětlený vymývací box, 2ks 
vymývací vany, 3ks sušicí rošty, prohlížecí stůl se spektrem denního světla 800 x 
1200 mm. 

 P103 – kabinet sochařství. Součástí vybavení je vestavěný policový systém, 
dva pracovní stoly,  počítač, laserová čb. tiskárna. Rozloha 16 m2. 

 P104 – ateliér sochařství. Místnost slouží k praktické výuce. Vybavení: policový 
systém pro ukládání modelů a dalších studentských prací, bedna na hlínu, 
mramorový stůl pro odlévání, pracovní stůl se svěrákem, vestavěný sprchovací kout 
pro vymývání forem, keramické umyvadlo, točna pro model, 8 ks sochařských 
stojanů, ruční nářadí. Prostor je rozdělen skříněmi sloužícími jako šatna pro studenty. 
Kapacita 5 osob. Rozloha: 67 m2.   

 P105 – ateliérová učebna sochařství. Místnost slouží k praktické výuce, především 
figurálního modelování. Vybavení: policový systém pro ukládání modelů a dalších 
studentských prací, bedna na hlínu, pracovní stůl se svěrákem, keramické umyvadlo, 
točna pro model, 8 ks sochařských stojanů, ruční nářadí, skříně sloužící jako šatna 
pro studenty. Místnost je částečně využívaná jako sklad vybavení  - modelovací 
prkna, háky pro modelování figur apod. Kapacita 6 osob. Rozloha: 71 m2.   

 P106 – ateliérová učebna a knihařská dílna. Vybavení: knihařské pákové nůžky 
(délka střihu 1,2m), 2ks knihařský lis, počítač iMac, skener A3, knihařské nářadí, 
stolní elektrická vrtačka, výkresové skříně 3ks, pracovní stoly pro 12 studentů. 
Kapacita: 12 osob. 

 P107 – kancelář učitelů. Vybavení: velkoformátová tiskárna Canon iPF 1500, počítač 
iMac. Mimo svůj účel, tj. zázemí pedagogů (3 interní + 2 externí) slouží jako 
pracoviště tištěných výstupů, depozitář studentských prací a sklad materiálu pro 
výuku. Kapacita: 5 osob. 

 P108, 109, 110, 111 – ateliér video-multimédia-performance. Hlavní výuková 

místnost (110) je rozdělená přepážkou na část určenou pro práci s počítači a část pro 

práci s materiálem. Nachází se zde čtyři stoly složené z desek a podstavců s policí, 

které je možno různě přeskládat dle aktuálních potřeb ateliéru. Rovněž je zde police, 
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pracovní stůl se čtyřmi zásuvkami, kovová skříň na výkresy, čtyři otočné židle a čtyři 

závěsy sloužící k zatemnění oken při projekci. Počítačové vybavení: 3x stolní PC 

Apple MacIntosh, 1x stolní PC Acer s monitorem,  3x notebook Apple MacIntosh, 

grafický tablet s perem, 3x externí datové uložiště, 2x A4 tiskárna (barevná, 

černobílá), software pro práci s grafickými soubory a pro úpravu videa. Video 

vybavení: 4x videokamera, 1x poloprofesionální kamera s příslušenstvím, stativ, 

digitální zrcadlovka, 4x projektor, 1x st projektor, DVD rekordér, 2x WD TV Media 

přehrávač, externí grafická karta, převodník pro digitalizaci, TV. Audio vybavení: 2x 

reproboxy, mixážní pult, mini domácí studio, MIDI Keyboard, domácí kino, mikrofon, 

gramofon, USB mixážní pult. Nářadí a jiné vybavení: airbrush s pistolí a 

kompresorem, řetězová pila, vibrační bruska, 2x kabelový naviják, výrobník mlhy, 

kloubový žebřík. Rozloha: 68,55 m². Kapacita: 10 osob. 

 P114 – ateliér Intermediální tvorby. Slouží jako diskuzní, tvůrčí a prezentační prostor. 

Učebna je vybavena jedním počítačem s operačním systémem Windows. 

Konzultační a pracovní prostor, ve kterém se využívá vybavení z kabinetu a dílny. 

Rozloha: 72,05 m². Kapacita: 15 osob. 

 P115 – kabinet Intermediální tvorby. Slouží jako zázemí pro vyučující, sklad techniky 

a malý depozit. Sklad techniky obsahuje trezor, 4 projektory, 2 videokamery, 

zrcadlovku s objektivem, 2 kompaktní fotoaparáty, DVD přehrávač, 3 LCD televize, 

reprosoustavu a sestava osvětlení. Dále je místnost vybavena stolním počítačem 

a notebookem s operačním systémem Windows a Macbookem s operačním 

systémem MacOs.  Rozloha: 18,10 m². Kapacita: 2 osoby. 

 P117 – dílna Intermediální tvorby. Slouží jako pracovní prostor a sklad materiálu. 

Dílna je vybavena základním dílenským nářadím jako je vrtačka a akuvrtačka, 

okružní a přímočará pila, horkovzdušná pistole, airbrush, dremelka a drobné nářadí. 

Rozloha: 21,60 m². Kapacita: 2 osoby.  

 P118 – galerie Intermediální tvorby. Tvůrčí prostor bez stálého vybavení, který slouží 

k práci a prezentaci. Rozloha: 27,35 m². Kapacita: 5 osob. 

 P120 – ateliér grafiky, vybavení: pracovní stoly pro 15 studentů, archivační skříně na 
grafiky, dataprojektor + projekční plátno. Kapacita: 15 osob. Rozloha:  55 m2. 

 P121 – litografická dílna, vybavení: ofsetový tiskařský stroj, pracovní stoly pro 
6 studentů, Zetakont, tříčový litografický lis, 25 ks litografických kamenů, brousící stůl, 
namáčecí vana, sušící rošty. Kapacita: 6 osob. Rozloha: 36 m2. 

 P122 – tisk z výšky, vybavení: 2x grafický lis, pracovní stoly pro 6 studentů, namáčecí 
vana, archivační skříně, sušící rošty. Kapacita: 6 osob. Rozloha: 36 m2. 

 P123 – tisk z hloubky, vybavení: 2 ks, grafické lisy, pracovní stoly pro 10 studentů, 
namáčecí vana, naprašovací box, archivační skříně, 2 ks sušící rošty, nahřívací 
deska. Kapacita: 10 osob. Rozloha: 55 m2. 

 P124 – digitální tisk, vybavení: 2 ks velkoplošné plotry, 2 ks PC pracoviště, archivační 
skříně. Kapacita: 2 osoby. Rozloha: 35 m2. 

 P303 – fotografický ateliér. Slouží pro teoretickou výuku jako učebna (velký skládací 

stůl a židle cca pro 25 lidí) a pro praktickou výuku ateliéru fotografie i výuku 

fotografických základů pro studenty jiných ateliérů, dále se využívá k realizaci 

fotografických projektů studentů a k reprodukci prací. Vybavení fotoateliéru: studiové 

blesky, stálá světla, softboxy, deštníky, klapky, pozadí, instalační příslušenství, 

fotografický stůl, stativy, digitální fullframe zrcadlovky a objektivy, analogové kamery 

na kinofilm, střední formát a velkoformátový fotoaparát typu kardan (Toyo-View) 

a objektivy, pro zpracování obrazu 2 stálá profesionální počítačová pracoviště, 
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filmový skener, tiskárny do formátu A2+, dataprojektor.  Rozloha: 54.8 m². Kapacita: 

25 osob. 

 P305 – fotokomora. Slouží k praktické výuce analogového procesu a studentům 

k realizaci jejich prací. Vybavení pro kompletní analogový proces černobílý i barevný, 

vyvolávání negativů do velikosti negativu 9cm x12cm a zhotovování zvětšenin 

do velikosti 150cm x 100cm. Rozloha: 16.1 m². 

 P314 – kabinet pedagogů malby. Vybavení: dvapsací stoly, výkresová skřínň, 
laserová tiskárna (A4), dále pak notebook Lenovo, (Windows 10), Mac book Pro, 2 ks 
dataprojektor, 2 ks digitální fotoaparát, 2 ks digitální videokamera, diktafon, televize 
Panasonic, externí harddisk, stativ, 2 ks stavební reflektor, závěsy. Rozloha: 23,20 
m2. 

 P315 – ateliérová učebna ateliéru Malba 2. Místnost slouží k praktické výuce. 
Je vybavena 10 malířskými stojany a 10 ks kreslících prken. Místnost slouží jako 
konzultační a pracovní prostor, ve kterém se využívá vybavení z kabinetu a dílny. 
Kapacita: 10 osob. Rozloha: 73,65 m2. 

 P317 – ateliér kresby, 8 pracovních míst studentů - malířský stojan/ pracovní stůl, 
skladování kreseb a obrazů vzniklých v průběhu semestru, skříňky jednotlivých 
studentů. Kapacita: 8 osob. Rozloha: 73 m2. 

 P318 – ateliér kresby, 22 pracovních míst – malířský stojan/desky, stůl s pilou, 
pracoviště slouží ke konzultacím jednotlivých ročníků, k figurální kresbě 1 a 2 
ročníků, k individuální práci studentů. Kapacita: 22 osob. Rozloha: 88 m2. 

 P319 – pracovna pedagogů - kreslící plotr, stůl s obslužným počítačem, dva pracovní 
stoly s počítačem, knihovna s veškerou literaturou, sklad papíru a uložení techniky                                                                                  
(projektor, fotoaparát, stříkací pistole, kompresor atd.). 

 
Budova „PD“ FAU – Podlahova (domeček)  

 PD105 – sklad. Místnost slouží k uskladnění elektrického nářadí a jeho příslušenství. 

Součástí vybavení je policový systém. Další vybavení: Vrtačka 2ks, uhlová bruska 

2ks, okružní pila, přímočará pila, horkovzdušná pistole, aku šroubovák, vysavač, 

prodlužovací kabely, el. řetězová pila 2 ks, a další příslušenství k el. nářadí. Rozloha: 

3,8 m2. 

 PD106 – ateliér-dílna. Místnost slouží k praktické výuce, především tvorbě 

závěrečných diplomových prací monumentálního měřítka. Vybavení: policový systém 

pro ukládání modelů a dalších studentských prací, nerezové umyvadlo,  3 ks 

sochařských stojanů, Kapacita 4 osoby. Rozloha: 67 m2.   

 PD107 – keramická dílna. Vybavení: keramická vypalovací pec, systém odsávání, 

policový systém pro ukládání keramických  modelů a dalších studentských prací, 

pracovní stůl, nerezové umyvadlo, skříň pro ukládání glazur. Kapacita 3 osoby. 

Rozloha: 34,3 m2.    

 PD108 – ateliér-dílna. Místnost slouží k praktické výuce, především tvorbě 

bakalářských prací. Vybavení: policový systém pro ukládání modelů a dalších 

studentských prací, bedna na hlínu, mramorový stůl pro odlévání, pracovní stůl, 

vestavěný sprchovací kout pro vymývání forem, keramické umyvadlo, ruční nářadí,  

6 ks sochařských stojanů, Kapacita 5 osob. Rozloha: 67 m2.   

 PD109 –  sklad. Místnost slouží jako sklad pneumatického nářadí, dalšího materiálu 

a také jako kompresorovna. Vybavení: kompresor, sušička vzduchu od kompresoru, 

rozvodný systém vzduchu, policový systém na ukládání pneumatického nářadí 

a dalšího materiálu. Další vybavení: pneumatické kladivo 3ks, pneumatická pila, 

pneumatická frézka 2 ks, popruhy, hadice a další drobné příslušenství. Rozloha: 11,3 

m2.   
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 Venkovní přístřešek – Slouží pro sezónní práci s hlučnější technikou a prašnými 

materiály – především kamenem. Je také využíván jako sklad absolventských prací, 

soklů, praktikáblů a dalšího praktického zařízení. Součástí vybavení je závěsný jeřáb 

o nosnosti 2t, vysokozdvižný paletový vozík,  stojanová vrtačka, stojanová bruska, 

policový systém a rozvody vzduchu od kompresoru. Kapacita 4 osoby. Rozloha: 75 

m2. 

 Venkovní nekrytá plocha – Slouží pro sezónní práce s hlučnější technikou a prašnými 

materiály – především kamenem. Je využívána také jako sklad kamene a 

studentských prací a manipulační prostor pro práce monumentálního charakteru. 

Rozloha: 250 m2. 

Budova „S“ PDF a FSS – ul. F. Šramka (komplex budov SA, SB, SC a SD): 

 SA007 – keramická dílna, výuka keramiky, 2 hrnčířské kruhy, pece na keramiku 4. 

Kapacita 10 osob. 

 SA010 - grafická dílna. 6 grafických lisů, výuka grafiky. Kapacita 10 osob. 

 SB202 – ateliér katedry výtvarné výchovy, výuka kresby a malby, 20 stojanů. 

Kapacita 30 osob. 

 SB203 – ateliér katedry výtvarné výchovy, výuka sochařství, 18 stojanů. Kapacita 30 

osob. 

 SC008 – specializovaná laboratoř katedry pracovní výchovy - elektrolaboratoř. 

Učebna optimálně zajišťuje bezpečnou práci s materiálem a hygienické prostředí. 

Prostory jsou zabezpečeny proti požáru, výpadku elektrické energie. Kapacita 12 

osob. 

 SC012 – specializovaná laboratoř katedry pracovní výchovy. Je určena pro výuku 

technologických praktik specializovaných pro práci se základními technologickými 

materiály – papírem, plasty, textiliemi, přírodním a jiným drobným materiálem, hlínami 

a modelovacími hmotami. K učebně přiléhá prostor kuchyně – určen pro výuku 

přípravy pokrmů, správného stolování a zásad zdravé výživy. Vybavení učebny a 

kuchyně: digitální technika (dataprojektor, interaktivní tabule); materiály, nástroje a 

nářadí určené pro technologická praktika; mikrovlnná trouba; elektrický sporák; 

keramická pec; varná konvice; šicí stroj; kuchyňský robot. Učebna slouží převážní pro 

výuku studentů oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ – předměty 

Technologická praktika 1, Technologická praktika 2, Technická zájmová činnost, 

Didaktika technické a pracovní výchovy. Kapacita 32 osob. 

 SC138 – specializovaná učebna hudební výchovy. Vybavení zahrnuje tabuli s 

notovou osnovou, audiovizuální systém a PC, klavír, dále sady specializovaných 

hudebních nástrojů (bicí, strunné a dechové nástroje). Učebna je využívána k výuce 

převážně hudebně didaktických předmětů pro MŠ, 1. stupeň a Bc. a NMgr. studium 

hudební výchovy, dále pro praktické předměty (především zpěv). Kapacita 50 osob. 

 SC139 – specializovaná učebna. Vybavení zahrnuje tabuli s notovou osnovou, 

audiovizuální systém a PC, klavír. Učebna je využívání k výuce převážně praktických 

předmětů (klavír, zpěv, dirigování). Kapacita 25 osob. 

 SC235 – specializovaná učebna hudební výchovy. Vybavení zahrnuje tabuli s 

notovou osnovou, audiovizuální systém a PC, klavír. Učebna je využívání k výuce 

převážně praktických předmětů (klavír, zpěv, dirigování) a předmětů teoretických 

(hudební teorie, dějiny hudby). Kapacita 35 osob. 

 SC236 – specializovaná učebna hudební výchovy. Vybavení zahrnuje tabuli s 

notovou osnovou, audiovizuální systém a PC, klavír. Učebna je využívání k výuce 
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převážně praktických předmětů (klavír, zpěv, dirigování) a předmětů teoretických 

(hudební teorie, dějiny hudby). Kapacita 50 osob. 

 SD102 – počítačová učebna. Učebna je vybavena (mimo počítačů) interaktivní tabulí 

a projektorem. V učebně probíhá výuka předmětů orientovaných na využití 

interaktivních technologií ve výuce. Jedná se například o tyto předměty: Interaktivní 

tabule, Interaktivní technologie, Kancelářský software v práci učitele a Interaktivní 

technologie ve vzdělávání. Dále je učebna využívaná pro předměty související 

s algoritmizací a programováním např.: Tvorba aplikací pro mobilní zařízení, 

Programování a Edukační robotika. Kapacita 20 

 SD103 – počítačová učebna. Počítače učebny jsou vybaveny specifickým softwarem 

pro práci s multimédií – pro střih videa a zvuku a grafickým SW. Mimo počítače 

učebna obsahuje technické vybavení pro nahrávání videa a zvuku, včetně mixážního 

pultu a elektronických kláves. Učebna je především určena pro výuku předmětu 

zamřených na vytváření a úpravu multimediálního obsahu a využití multimédií ve 

výuce. Předměty vyučované v této učebně: Vektorová grafika, Digitální fotografie a 

rastrová grafika, Digitální video, Zvuk a počítač, Audiovizuální prostředky. Kapacita 

22 

 SD104 – počítačová učebna. Učebna je vybavena Apple TV pro výuku předmětů 

týkajících se mobilních zařízení a jejich využití ve vzdělávání. V učebně se vyučují 

i předměty, které svým obsahem nevyužívají multimédia nebo další specifický 

software. Příklad vyučovaných předmětů: Teorie e-Learningu, Informační a mediální 

výchova, Databázové systémy, Architektura počítačů, Počítačové sítě, Mobilní 

technologie ve výuce. Kapacita 22 

 SE201 – učebna pedagogické psychologie. Učebna je vybavena kobercem, volně 

přenosnými stoly a židlemi, dataprojektorem a flipchartem. Kapacita učebny je max. 

25 studentů. Je využívána pro interaktivní techniky při vedení seminářů. Umožňuje 

práci ve variabilních skupinách, nácviky situací, přímou interaktivitu při výuce v kruhu, 

umožňuje použití technik dramatické výchovy. Je využívána pro předměty v nové 

akreditaci: Dramatická výchova pro učitele (pro ZŠ i SŠ). Osobnostně sociální rozvoj 

pro ZŠ i SŠ. Pedagogiku sociální inkluze pro ZŠ – vedení seminářů. Sociální 

pedagogiku pro ZŠ i SŠ – vedení seminářů. Učitel v obtížných pedagogických 

situacích pro ZŠ i SŠ. Kapacita 15 osob. 

Budova „V“ PDF – Varenská: 

 V108 - dílna pro zpracování dřeva a plastů je řešena jako vzorové pracoviště pro 
výuku technologií včetně navrhování a realizace modelů prototypů. Učebna je 
urbanisticky řešena jako integrované pracoviště pro výuku ručního zpracování dřeva, 
přípravu polotovarů a strojní obrábění. Z důvodu bezpečnostních a hygienických je 
učebna rozdělena na dva sektory výukové a jeden provozně technický. Sektor 1 je 
určen k provádění návrhů řešení, ruční obrábění dřeva a plastů. V tomto sektoru jsou 
umístěny pracovní stoly a skříně pro uložení nářadí. V tomto sektoru jsou umístěny 
ruční vrtačky a drobné stolní stroje včetně gravírovací CNC frézy. Tento sektor má 
kabelové internetové připojení. Sektor 2 je určen k strojnímu obrábění materiálů. 
V tomto prostoru jsou umístěny stroje jako pásové pily, brusky, srovnávací fréza, 
tloušť kovací fréza, kotoučová pila a dva soustruhy. 3. Sektor 3 je určen jako 
technologické zázemí. V tomto prostoru je umístěno odsávací zařízení, které 
zabezpečuje odsávání prachu dřevního odpadu. Tento prostor slouží jako sklad 
materiálu. Jednotlivé sektory jsou odděleny příčkami, aby byly eliminovány negativní 
externality jednotlivých účelových prostor. Všechny prostory jsou zabezpečeny proti 
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požáru, výpadku elektrické energie. Tato učebna optimálně zajišťuje bezpečnou práci 
s materiálem a hygienické prostředí.  

Budovy „Z“ LF – ul. Syllabova (komplex budov ZO, ZU, ZW, ZY a ZZ):  

 Budova „ZO“ má bezbariérový přístup, má 6U: z toho 6x 20-36M (celkem 164M), 

a 1 PU na 12M: (standardní vybavení) a 4 specializované rehabilitační 

laboratoře/cvičebny na 6 -12x- 20M. 

Budova „ZU“ LF – ul. Syllabova 

 má bezbariérový přístup, má 5U, z toho 1 pitevna.  

 ZU006, ZU007, ZU012, ZU119 – odborné učebny pro výuku anatomie (kapacita 25, 

20, 20, 10 osob), vybavení kamerovým přenosem z pitevního traktu, vybavení 

výukovými modely, postery s odbornou tématikou a další. 

 ZU012 – mikroskopický sál pro výuku histologie, molekulární patologie (kapacita 20 

osob), vybavení AV technikou, 10 ks monitorů, 20 ks mikroskopů, centrální 

mikroskop, speciální software pro histologické atlasy. 

 ZU101 – muzeum, uložiště modelů,  

 ZU107 – pitevní trakt určený pro výuku anatomie (kapacita 50 osob), 6ks pitevní 

stoly, chladící boxy, AV technika, mobilní lehátko, modely, preparáty. 

Budova „ZW“ LF – ul. Syllabova  

 má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 88M, 2U (2x 28M: standardní 

vybavení) a 1 PU na 15M vybavenou 15 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním 

plátnem. Má 5 specializovaných laboratoří pro oblast hygieny.  

 ZW104 – AV technika (kapacita 88 osob) 

 ZW102, ZW109, ZW112, ZW202, ZW212, ZW214 - odborná laboratoř, odborná 

specializovaná laboratoř se zaměřením a výuku ochrany veřejného zdraví (měření 

hluku, světla, vibrací atd.), kapacita 15 osob. 

 ZW203, ZW213 - odborné učebny pro výuku odborných předmětů ochrany veřejného 

zdraví a epidemiologie, kapacita 28 osob. 

Budova „ZO“ LF – ul. Syllabova  

 má bezbariérový přístup, má 2 odborné učebny, 3 cvičebny 

 ZO104, ZO119 - odborné učebny pro odbornou výuku oborů fyzioterapie, 

ergoterapie, léčebné rehabilitace (AV technika, modely, odborné výukové postery 

atd.), kapacita 10, 20 osob. 

 ZO111, ZO112, ZO206 - odborné cvičebny pro výuku rehabilitačních (fyzioterapie, 

ergoterapie) technik (AV technika, 8 ks rehabilitačních stolů, přístrojové vybavení – 

například MYRO, balanční plošina, pomůcky atd.), kapacita 15 osob. 

 ZO307 - odborná učebna „cvičný byt“ pro odbornou výuku ve spolupráci s VŠB 

v rámci biomedicínského technika a zdravotnického záchranáře (simulace a 

monitoring každodenního života, aspektů životního stylu). 

Budova „ZY“ LF – ul. Syllabova  

 má bezbariérový přístup, má velkokapacitní posluchárnu na 210M vybavenou PC 

a dataprojektorem, tabulí, 2 projekčními plátny a mixážním pultem. Má 15U s 

celkovou kapacitou 494M, z toho 2x cca 65M, 5x 15-20M, 5x 25-30M, 3x 42-56M a 1 

PU vybavenou 20 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má 18 
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specializovaných laboratoří s celkovou kapacitou 287M, průměrná kapacita místnosti 

je 16M.  

 ZY103, ZY116, ZY117 - odborné učebny pro výuku první pomoci, kardiopulmonální 

resuscitace, simulace života ohrožujících stavů, intenzívní péče atd. (simulátory, 

modely, přístrojové vybavení pro KPR atd.), kapacita 12, 14, 20 osob. 

 ZY170, ZY171, ZY172, ZY181, ZY185 - odborné laboratoře pro výuku fyziologie, 

patofyziologie, fyziologie práce (zátěžová spiroergometrie, PowerLab – simulace 

fyziologických stavů, SimMan – simulace patofyziologických stavů, stanovení 

krevních skupin (nátěry, RH faktor atd.) – laboratorní vybavení, denzitometrie – 

fyziologie lidského organismu při zátěži metabolického syndromu (obezita), AV 

technika a další přístrojové vybavení, kapacita 16 osob. 

 ZY184 - Odborná učebna cvičná kuchyň pro odbornou výuku nutričních asistentů 

(kuchyňské vybavení), kapacita 15 osob. 

 ZY201, ZY202, ZY203, ZY270, ZY272 - odborné laboratoře pro odbornou výuku 

mikrobiologie (obecné, lékařské), přístrojové vybavení (centrifuga, hazard box, 

mikroskop Zeiss, anaerobní box, průtokový cytometr, experimentální hyperbarická 

komora a další), kapacita 20 osob. 

 ZY205, ZY206 – odborné laboratoře určené pro výuku chemie, biochemie, 

hematologie (základní a speciální techniky), kapacita 20 osob. 

 ZY210, ZY222 - odborné laboratoře, mikroskopický sál pro výuku biologie, 

mikrobiologie (20ks mikroskopů), kapacita 20 osob. 

 ZY229 – odborná laboratoř pro výuku biologie, molekulární biologie (laboratorní 

diagnostika daných oborů, centrifuga, míchačka, váhy a další), kapacita 20 osob.  

 ZY231 - odborná laboratoř pro výuku biofyziky (termovizní kamera, výukový komplet 

pro biofyzikální měření, laserová optická souprava, endoskop, hlukoměr, luxometr 

a další, kapacita 20 osob. 

 ZY 233, ZY330 - PC učebna pro výuku biostatistiky, informačních zdravotnických 

systémů (20 ks PC, monitory), kapacita 20 osob. 

 ZY371 - odborná učebna datové centrum pro zpracování biostatistických dat (PC), 

kapacita 15 osob. 

 ZY302, ZY304 - odborná učebna pro výuku ošetřovatelských technik, postupů 

(modely, simulátorů), kapacita 18 osob.   

Budova „ZZ“ LF – ul. Syllabova  

 má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu pro 70 osob a 1 PU vybavenou 21 PC 

a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má také 5 specializovaných 

laboratoří pro oblast fyziologie.  

Budova „ZX“ LF – 17. listopadu, Ostrava - Poruba:  

 má bezbariérový přístup, prostory patřící Fakultní nemocnici Ostrava – Poruba. 
V rámci spolupráce je zde prováděná praktická výuka, praxe, stáže, částečně i 
teoretická výuka klinických disciplín. 

 Knihovny, zasedací místnosti – vybavení PC, AV technikou, kapacita 20-25 osob. 

 Odborné laboratoře, operační trakty atd., například trenažéry pro složky IZS 
(simulace nehod, zásahů atd.): ZX600 (kapacita 40 osob) – AV technika, modely, 
simulátory, simulace prostorů (vrak automobilu atd.), ZX023, ZX024, ZX025 (kapacita 
5, 20 osob) – odborné laboratoře Ústavu patologie (mikroskopy, přístrojová technika 
pro zhotovení histologických, patologických preparátů). 
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Formuláře C-I - externí pracovníci



verze 16.2.2017 

 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Ostravská univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního 
programu 

Biologie 

Jméno a příjmení Lukáš Choleva Tituly RnDr., Ph.D. 
Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 0,75 do 

kdy 
31. 10. 2020 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp rozsah 0,75 do 
kdy 

31. 10. 2020 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

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

 KBE/7OBCR - Obratlovci ČR (garant, přednášející, cvičící) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 2001, Bc., 1501R015 - Systematická biologie a ekologie, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká 
 2004, Mgr., 1501T001 - Biologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká 
 2008, RNDr., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká 
 2010, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
2015 – dosud Odborný asistent; Katedra biologie a ekologie  
2013 – dosud Vědecký pracovník; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov 
2010–2012 Postdoktorand; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 14 
Školitel a konzultant několika doktorských prací na PřF UK v Praze a PřF OU v Ostravě 

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

s 
ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 314   
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 
praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 Hoffmann, A, Plötner, J, Pruvost, N, Christiansen, D G, Röthlisberger, S, Choleva, L, Mikulíček P, Cogălniceanu D, 
Sas-Kovács I, Shabanov D, Morozov-Leonov S & Reyer HU 2015: Genetic diversity and distribution patterns of 
diploid and polyploid hybrid water frog populations (Pelophylax esculentus complex) across Europe. Molecular 
Ecology, 24(17): 4371-4391 (5%) 

 Pruvost, N B , Mikulíček P, Choleva L, & Reyer H U 2015: Contrasting reproductive strategies of triploid hybrid 
males in vertebrate mating systems. Journal of Evolutionary Biology, 28(1):189-204 (20%) 

 Choleva L, Musilova Z, Kohoutova-Sediva A, Paces J, Rab P, Janko K 2014: Distingushing between incomplete 
lineage sorting and genomic introgressions: complete fixation of allospecific mitochondrial DNA in a sexually 
reproducing fish (Cobitis; Teleostei), despite clonal reproduction of hybrids. PLoS ONE 9(6): e80641 (50%) 

 Doležálková, M, Sember, A, Marec, F, Ráb, P, Plötner, J, & Choleva, L 2016: Is premeiotic genome elimination an 
exclusive mechanism for hemiclonal reproduction in hybrid males of the genus Pelophylax?. BMC Genetics, 
17(1): 100 (40%) 

 Majtánová Z, Choleva L, Symonová R, Ráb P, Kotusz J, Pekárik L & Janko K 2016: No Evidence for Increased Rate 
of Chromosomal Evolution in Asexuals: Karyotype Stability in Diploids and Triploids of the Clonal Hybrid Fish 
(Cobitis, Cypriniformes, Teleostei). PLoS ONE 11(1): e0146872 (20%) 
 

Působení v zahraničí 

 Biodiversidad i Biologia Evolutiva, MNCN CSIC, Madrid, Španělsko. Studijní výzkumný pobyt. Hostitel Dr. A. 
Perdices březen 2016 - duben 2016. 
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 2 

 Ecological Genetics Research Unit, Department of Biosciences (Biocentrum 3), University of Helsinki, Helsinki, 
Finsko. Postdoktorand. Hostitel Prof. J. Merilä. Březen – květen 2013, srpen – říjen 2012. 

 Laboratory of Animal Diversity and Systematics, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie. Studijní výzkumný 
pobyt. Hostitel Prof. F.A.M. Volckaert. listopad 2010 a březen 2011. 

 Biodiversidad i Biologia Evolutiva, MNCN CSIC, Madrid, Španělsko. Studijní výzkumný pobyt. Hostitel Prof. I. 
Doadrio. únor 2006 - březen 2006. 

 Biodiversidad i Biologia Evolutiva, MNCN CSIC, Madrid, Španělsko. Studijní výzkumný pobyt. Hostitel Prof. I. 
Doadrio. říjen 2007 - únor 2008. 

Podpis   datum 28.3.2018 
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C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název SP Aplikovaná informatika 

Jméno a příjmení Miroslav Pokorný Tituly Prof. Dr. Ing. 

Rok narození 1941 typ 
vztahu k 
VŠ 

dohoda rozsah 4h/týden Do kdy 2018 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje 
st. program 

 rozsah  do kdy  

Přednášející ano Školitel  Člen oborové rady  

Další současná působení jako akademický pracovník na 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

VŠB Ostrava, FEI, KKBMI pp 0,4 

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

KIP/7EXSY -  Expertní systémy 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Ing. - VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, obor Vysokofrekvenční sdělovací technika 
Dr.Ing. - VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Kybernetika a informatika 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1964-1971 - Výzkumný ústav metalurgický VŽSKG v Ostravě, Odbor řízení procesů 
1972-1992 - Výzkumný ústav metalurgický v Dobré u Frýdku-Místku, Odbor řízení procesů 
1993 – dosud - VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení Rok 
udělení 
hodnos

ti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Obor Měřicí a řídicí technika 1994 VŠB-TU Ostrava WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok 
udělení 
hodnos

ti 

Řízení konáno na VŠ 14 20  

Měřicí a regulační technika 1998 VŠB-TU Ostrava 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Ostravská univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního 
programu 

Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Jan Pluháček Tituly RNDr., Ph.D. 
Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp rozsah 0,20 do 

kdy 
31. 12. 2020 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp rozsah 0,20 do 
kdy 

31. 12. 2020 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

ZOO Ostrava pp 75 % 
VÚŽV Praha pp 100 % 
   
   
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

 KBE/7ETOL - Etologie (garant, přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 2000, Mgr., 1603T003 - Ekologie a etologie obratlovců, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta 
 2006, Ph.D., 1502V003 - Zoologie, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta 
 RNDr., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 od 2003: VÚŽV Praha 
 od 2006: ZOO Ostrava 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 9 

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

s 
ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 222   
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 
praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 Pluháček, J., Steck, B. L., Sinha, S. P., von Houwald, F., 2017: Interbirth intervals are associated with age of the 
mother, but not with infant mortality in Indian rhinoceroses. Current Zoology, 63(3): 229-235 (50%) 

 Glonekova, M., Brandlova, K., Pluháček, J., 2016: Stealing milk by young and reciprocal mothers: high incidence 
of allonursing in giraffes, Giraffa camelopardalis. Animal Behaviour, 113: 113-123 (30%) 

 Bartos, L., Bartosova, J., Pluháček, J., 2015: Pregnancy disruption in artificially inseminated domestic horse 
mares as a counterstrategy against potential infanticide. Journal of Animal Science, 93(11): 5465-5468 (10%) 

 Pluháček, J., Steck, B. L., 2015: Different Sex Allocations in Two Related Species: The Case of the Extant 
Hippopotamus. Ethology, 121(5): 462-47 (80%) 

 Pluháček, J., Olleova, M., Bartos, L., Bartosova, J., 2014: Time spent suckling is affected by different social 
organization in three zebra species. Journal of Zoology, 292(1): 10-17 (60%) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis   datum 25.3.2018 
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Ostravská univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního 
programu 

Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Michal Vavroš Tituly RNDr., Ph.D. 
Rok narození 1974  DPP rozsah 4hod do 

kdy 
22. 6. 2018 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

DPP rozsah 4hod do 
kdy 

22. 6. 2018 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

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

KMA/7DMA1 – Didaktika matematiky 1 (cvičící) 
KMA/7DMA2 – Didaktika matematiky 2 (cvičící) 
KMA/7MEMA – Metody řešení matematických úloh (vede seminář) 
KMA/7MASO – Matematické soutěže a hry (vede seminář) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 1998, Mgr. – Učitelství všeob. vzděl. Předmětů pro SŠ (matematika – fyzika), Ostravská univerzita, 
Přírodovědecká fakulta 

 2004, RNDr., 1103V004 – Aplikovaná matematika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta 
 2005, Ph.D., 1103V004 – Aplikovaná matematika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 od 2000 – dosud Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba 
 od 2007 – dosud výuka v předmětu Didaktika matematiky na Přírodovědecké fakultě OU 
 Učitel průběžné i souvislé praxe 
 Přednášky pro talentovanou mládež – matematickou olympiádu, VŠB TUO, každoročně dosud 
 Školitel projektu Synergie, Ostravská univerzita, r. 2010–2012 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací: 3 

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

s 
ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 
praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 Davidova , E. – Klubal, L. – Vavros , M.: Moravskoslezsky  matematicky  s ampiona t, Ostrava: Gymna zium Ostrava-
Poruba, ISBN 80-903647-0-5, s. 14, s. 28 (sborník) 

 Krpec, R., Kubíčková, M., Květoň, P., Vavroš, M., Didaktika matematiky pro SŠ (distanční skriptum) 
 Krpec, R., Kubíčková, M., Květoň, P., Vavroš, M., Trénink matematiky pro SŠ (distanční skriptum) 
 Vavroš, M.: Základní pravidla výpočtu matematických úloh – Algebraické výrazy, Projekt Státní informační 
politiky ve vzdělávání, ISBN 80-903 647 5-6, 2005 

 Vavroš, M.: Základní pravidla výpočtu matematických úloh – Rovnice a nerovnice, Projekt Státní informační 
politiky ve vzdělávání, ISBN 80-903 647-9-9, 2006 

 Vavroš, M.: Didaktika matematiky, skripta, OU, Ostrava, 2013  
 Konečná, P. a Vavroš, M. Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel.  In: J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, P. 

Najvar et al..Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova 
univerzita, 2017. s. 217-232. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, 
svazek 44. ISBN 978-80-210-8768-2 

Působení v zahraničí 
 

Podpis   datum 28. 3. 2018 
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