
Rozsah a charakteristika studia
Studium učitelské způsobilosti je vyučováno v rámci programu celoživotního vzdělávání v rozsahu tří
semestrů a je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd – Pedagogika

pro učitele, Psychologie pro učitele, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů (českého jazyka a litera-
tury, anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, španělského jazyka, dějepisu,
ekonomických disciplín, hudební výchovy, psychologie, sociologie). Součástí studia je učitelská praxe, kterou
studující absolvuje v předmětu své odbornosti na střední škole.

Cílová skupina
Absolventi navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absol-
vovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

nabízí zájemcům o získání tzv. učitelské způsobilosti

www.icv.upol.cz
(Studium učitelské způsobilosti – Kombinované studium UZ)

STUDIUM V OBLASTI 
PEDAGOGICKÝCH VĚD

V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Studium podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. 
Číslo akreditace kurzu: MŠMT – 289/2018-2-174



Předmět Počet hodin Zakončení Semestr
pv ola px

Úvod do studia 3 0 0 Zp 1.
Psychologie pro učitele I. 12 20 0 Zp 1.
Psychologie pro učitele II. 12 20 0 Ko 2.
Pedagogika pro učitele I. 12 20 0 Zp 1.
Pedagogika pro učitele II. 12 20 0 Zp 2.
Pedagogika pro učitele III. 12 20 0 Ko 3.
Didaktika I. 16 32 0 Zk 1.n 2.
Didaktika II. 16 32 0 Zk 2.n 3.
Praxe a její reflexe I. 1 0 30 Zp 1.- 3.
Praxe a její reflexe II. 1 0 30 Zp 1.- 3.
Volitelná přednáška I. – X. 20 0 0 Zp 1.- 3.
Seminář k závěrečné práci I. 5 0 0 Zp 1.
Seminář k závěrečné práci II. 5 0 0 Zp 2.
Seminář k závěrečné práci III. 5 0 0 Zp 3.
Závěrečná práce 0 0 0 - -

CELKEM JEDNOOBOR 115 132 30 277
CELKEM DVOUOBOR 132 164 60 356

Studijní plán:

* pv – prezenční výuka ola – on-line nebo off-line aktivity px – praxe Zp – zápočet Ko – kolokvium Zk – zkouška

Pro bližší informace sledujte webové stránky, kde najdete také kontaktní údaje, přesné termíny a odkaz na e-přihlášku.

www.icv.upol.cz
(Studium učitelské způsobilosti – Kombinované studium UZ)

Cíl studia
Absolvent získá základy profesních kom-
petencí budoucích učitelů v té míře, aby

mohl kvalifikovaně pracovat jako učitel na střední
škole. Absolventi studia po úspěšné obhajobě zá-
věrečné písemné práce a po úspěšném vykonání
závěrečné zkoušky před komisí získají osvědčení
o absolvování programu celoživotního vzdělávání
Studium v oblasti pedagogických věd jako přílohu
ke svému magisterskému diplomu.

Forma studia
Kombinovaná – kombinace prezenční
výuky a on-line či off-line aktivit za pomoci

e-learningového vzdělávacího prostředí EDIS. Fre-
kvence výuky je plánována cca 1x měsíčně v pátek
a sobotu.

Počet účastníků
Pro dvouoborové studium 15, pro jed-
nooborové studium 25. Minimální počet

je 6 účastníků.

Cena (uvedena částka za celé studium):
Jednooborové studium – 16 000 Kč
Dvouoborové studium – 22 000 Kč




