Institut vzdělávání a poradenství
Česká zemědělská univerzita v Praze
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle
Tel.: +420 224 386 000, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz,
www.ivp.czu.cz

Studium učitelství odborných předmětů
(doplňující pedagogické studium pro studenty ČZU)
program celoživotního vzdělávání
1. Název a charakteristika
Studium učitelství odborných předmětů je akreditovaným programem celoživotního vzdělávání, který
je zaměřen na výkon povolání. Konkrétně se jedná o studium pedagogických věd dle §2 vyhlášky
317/2005 určený pro absolventy s odborným vysokoškolským vzděláním magisterské úrovně pro
vykonávání funkce učitele odborných předmětů střední školy – §9 odst. (2) písmeno d) zákona
563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

2. Rozsah a forma
Dvouletý vzdělávací program má rozsah 280 hodin kontaktní výuky a 3 týdny řízené pedagogické praxe
na tzv. cvičných školách. Uskutečňuje se jako souběžné kombinované studium prostřednictvím
konzultačních soustředění. Souběh studia vyjadřuje souběh bakalářských nebo magisterských
studijních programů na ČZU se vzdělávacím programem celoživotního vzdělávání.

3. Platnost akreditace
Do 20. 11. 2023.

4. Garantující pracoviště
Garantujícím pracovištěm ve smyslu článku 2, odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání České zemědělské
univerzity v Praze je Institut vzdělávání a poradenství.

5. Odborný garant
Odborným garantem Studia učitelství odborných předmětů je PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.,
která zodpovídá za odbornou úroveň, náplň programu a kvalitu výuky.

6. Podmínky studia
Studium je určeno pouze pro studenty, kteří již studují na ČZU, tj. pro studenty prezenčního i
kombinovaného studia všech fakult ČZU, včetně studentů doktorských programů. Řádné ukončení
pedagogického studia je vázáno na úspěšné ukončení magisterského programu na příslušné fakultě
ČZU.

7. Platba za studium
Poplatek je stanoven za jeden akademický rok pedagogického studia ve výši 7.060,- Kč a je platný bez
výhrad pro všechny studenty.

8. Přijímací řízení


Podat přihlášku mohou pouze studenti, kteří již studují na ČZU, a zároveň jsou zapsáni
minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia nebo v jakémkoli vyšším ročníku bakalářského
studia, nebo v jakémkoli ročníku magisterského či doktorského studia.



Přihlášky se podávají elektronicky do konce března daného akademického roku, včetně
zaplacení poplatku za registraci přihlášky ke studiu (750 Kč).
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Přijímací zkouška se skládá z testu studijních předpokladů z oblasti pedagogiky a psychologie.
Pro přípravu na přijímací zkoušky je možné využít SCIO testy, konkrétně oddíly zaměřené na
tyto disciplíny.



O přijetí/nepřijetí ke studiu v programu celoživotního vzdělávání rozhoduje ředitel IVP, a to
podle umístění uchazeče na základě bodového pořadí uchazečů v souvislosti s maximální
kapacitou studentů pro studium.



Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude sděleno uchazečům do 30. června daného akademického
roku.

9. Organizace studia
Studium je koncipováno jako dvouleté. První ročník studia zahajují studenti, kteří jsou na ČZU zapsáni
minimálně ve 3. ročníku bakalářského studia nebo v jakémkoli ročníku magisterského či doktorského
studia formou souběžného studia. Druhý ročník absolvují buď studenti souběžně se studiem na ČZU,
anebo po jeho ukončení. Podmínkou pro postup do druhého ročníku je kompletní splnění všech
náležitostí předepsaných v prvním ročníku studia. Studium probíhá podle pravidel vyhlášených
ředitelem IVP.
Výuka v 1. ročníku:
Výuka v 1. ročníku studia probíhá v areálu ČZU v Suchdole podle celoškolského rozvrhu hodin v
posluchárně FAPPZ zpravidla ve středu od 15:45 hodin. Vyučované předměty jsou:
 Pedagogika (zá, zk),
 Pedagogická psychologie (zá, zk),
 Jazykový projev a rétorika (zá, zk),
 Biologie mládeže a školní hygiena (zá).
Výuka ve 2. ročníku:
Výuka ve 2. ročníku studia probíhá na IVP v Malé Chuchli ve formě konzultačních soustředění, vždy ve
středy od 13:05 hodin. Vyučované předměty jsou:
 Didaktika odborných předmětů, dle studovaného Mgr. oboru na ČZU (zá, zk),
 Didaktika praktického vyučování (zá, zk),
 Didaktická technika a technologie (zá),
 Řízení výchovy a vzdělávání (zá),
 Environmentální výchova (zá),
 Etika učitelství (zá).
Začátek výuky je zveřejněn v harmonogramu studia IVP. Předepsané zápočty a zkoušky vykonají
účastníci vzdělávání v termínech dohodnutých s vyučujícími, nejpozději však do termínu určeného
rektorem pro příslušný akademický rok.
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10. Podmínky absolvování
Součástí studia ve druhém ročníku je řízená souvislá pedagogická praxe v délce 3 týdnů, která se
zpravidla uskutečňuje v měsíci říjnu nebo listopadu po ukončení všech ostatních povinností
předepsaných studijním plánem pro druhý ročníku studia. Po úspěšném ukončení řízené souvislé
pedagogické praxe musí účastník celoživotního vzdělávání nejpozději do 2 let zpracovat závěrečnou
kvalifikační práci a podat přihlášku k závěrečným zkouškám, které se skládají z pedagogiky,
pedagogické psychologie a z didaktiky odborných předmětů. Součástí zkoušky je i obhajoba kvalifikační
práce. Podmínkou pro podání přihlášky k závěrečné zkoušky je absolvování magisterského studia na
ČZU.
Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení.

11. Profil a kompetence absolventa
Absolvent studia získá kompetence k vykonávání profese učitele odborných předmětů na základě
získání teoretických vědomostí a praktických dovedností z odborných pedagogicko-psychologických
disciplín (z pedagogiky, pedagogické psychologie, etiky pedagogické práce a jazykového projevu,
didaktiky odborných předmětů, didaktiky praktického vyučování, environmentální výchovy, řízení
výchovy a vzdělávání, biologie mládeže a školní hygieny) a dovednosti vázané na pedagogickou praxi.
Absolvent dokáže vyhledávat a zpracovávat informace v oblasti svého oboru a transformovat
je do vzdělávacího obsahu vyučovaných odborných předmětů. Absolvent ovládá strategii vyučování
odborným předmětům na SOŠ a SOU v teoretické a praktické rovině s respektováním psychologických
a sociálních aspektů výchovně vzdělávacího procesu.
Absolvent respektuje a realizuje cíle školy, orientuje se ve vzdělávací politice, v podmínkách a
procesech fungování školy. Aplikuje základní zákony, normy a dokumenty vztahující se k výkonu jeho
profese. Ve vztahu ke své pedagogické práci je schopen sebereflexe. Absolvent pedagogického studia
bude vybaven kompetencemi potřebnými k vykonávání profese učitele odborných předmětů na
středních školách a učilištích podle odborného zaměření předchozího magisterského studia.
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12. Učební plán
Přehled předmětů, hodinové dotace a formy výuky, zakončení studia, vyučující
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Délka studia
Název předmětu
1. Pedagogika
2. Pedagogická psychologie
3. Didaktika odborných předmětů
(dle specializace)
4. Didaktika praktického vyučování
5. Didaktická technika a technologie
6. Jazykový projev a rétorika
7. Biologie mládeže a školní hygiena
8. Environmentální výchova
9. Řízení výchovy a vzdělávání
10. Etika učitelství
Řízená, souvislá pedagogická praxe a
závěrečné výstupy ve vyučování
Závěrečné zkoušky
Celkem

Česká zemědělská univerzita v Praze
Institut vzdělávání a poradenství
Program celoživotního vzdělávání Studium učitelství odborných předmětů
3 semestry (280 hod. kontaktní výuky,
65 hod. řízeného samostudia)
Semestr

Hodinové dotace

1.
2.
3., 4.

50/10
40/10

Způsob
zakončení
zá/zk
zá/zk

45/10

zá/zk

3., 4.
4.
2.
1.
3.
4.
3.

20/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5

zá/zk
zá
zá/zk
zá
zá
zá
zá

65

zá/zk

280 hod. kontaktní výuky, 65 hod. řízeného samostudia
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