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Učitelství biologie pro střední školy od 2020 
 

B-I – Charakteristika studijního programu 
Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Typ studijního programu navazující magisterský  

Profil studijního programu akademicky zaměřený  

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

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 

 Navazující magisterský studijní program Učitelství biologie pro střední školy je primárně koncipován jako 

navazující na bakalářský studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání.  

Cílem programu je připravit kvalifikovaného učitele aprobačního předmětu biologie, který je vybaven širokými a 

vnitřně provázanými znalostmi a dovednostmi pro realizaci edukačního procesu ve všech jeho fázích adekvátně 

k vývojovým specifikŧm ţákŧ střední školy. 

Dŧraz je kladen na didaktickou aplikaci s respektem k potřebám osobnosti jednotlivých ţákŧ. Cílem studijního 

programu je výchova flexibilního, kreativního absolventa, který dokáţe své odborné vzdělání skloubit s 

pedagogickými a didaktickými dovednostmi, jeţ ve výchovně-vzdělávací praxi uplatňuje tvŧrčím zpŧsobem. 

Absolventi získávají v souladu s platnou legislativou kvalifikaci učitele pro daný stupeň vzdělávání. 

 

Profil absolventa studijního programu 

Absolventi prokazují znalosti všech základních oborŧ současné biologie. Ovládají odbornou terminologii, 

orientují se v jednotlivých biologických oborech, v základní odborné i popularizační biologické literatuře, jsou 

schopni vyuţívat odbornou literaturu pro svou práci. Ve své výukové praxi respektují obecné i speciální 

didaktické principy, funkčně volí metody vzhledem k výukovým cílŧm.  

V jednom ze světových jazykŧ dosahují úrovně B 2. Ve své výukové praxi jsou schopni funkčně vyuţívat 

informačních a komunikačních technologií. Prokazují schopnost sledovat vědecký vývoj oboru a flexibilně 

reagovat na změny v pojetí výuky bioogie na střední škole. 

Absolvent studijního programu Učitelství biologie pro střední školy je připraven v souladu s poţadavky 

současného kurikula pro střední vzdělávání. Východiskem koncepce studia je celostní model pojetí učitelské 

profese, celostní model v pojetí ţáka (s ohledem na vzdělávací předpoklady ţáka SŠ) i kurikula, jehoţ těţištěm 

jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětŧ a syntetizující disciplíny. Integrující 

sloţkou studia jsou náslechové, prŧběţné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe, která se promítá do 

profesního portfolia. Absolvent se mŧţe uplatnit jako kvalifikovaný učitel biologických předmětŧ středních škol. 

Společně s předchozím absolvováním bakalářského studijního programu jsou ve studijním plánu obsaţeny sloţky 

a jejich podíly, které jsou součástí „učitelské propedeutiky“ (viz Čj. MŠMT-21271/2017-5 Rámcové poţadavky 

na studijní programy, jejichţ absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání 

pedagogických pracovníkŧ, s. 8-9).  

 

Vymezení výstupních odborných znalostí a odborných dovedností: 

Odborné znalosti: 
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Absolvent: 

– Vysvětlí metody molekulární genetiky, metodické základy biotechnologií, klonování, funkce a významu 

restrikčních enzymŧ, metody sledování genové exprese, moţnosti tkáňového inţenýrství, farmakogenetiku. 

– Popíše a vysvětlí anatomii, fyziologii, ontogenezi a fylogenezi člověka.  

– Popíše morfologii, anatomii, fyziologii, ekologii, aktuální stav systematiky a charakterizuje základní 

taxonomické jednotky do druhové úrovně u všech hlavních skupin organismŧ.  

– Umí je poznat, získat je a vyuţít běţné a modelové organismy pro výuku na střední škole.  

– Srovnává a vysvětluje vztahy mezi rostlinami, mezi ţivočichy a mezi organismy a prostředím.  

– Vysvětlí evoluční a fylogenetické vztahy mezi organismy včetně příčin jejich současného biogeografického 

výskytu.  

– Specifikuje mechanismy mikroevoluce, speciace, makroevoluce a význam evolučních teorií.  

– Poznává a vysvětlí význam kulturních rostlin, plevelŧ, ovoce, zeleniny, osiv, dalších uţitkových rostlin a 

ţivočichŧ pro člověka a jeho výţivu a zná principy rozmnoţování a pěstovaní hlavních kulturních plodin.  

– Vysvětlí pojmy (anatomické, morfologické, fyziologické, ekologické charakteristiky rostlin, hub, ţivočichŧ 

a prokaryotních organismŧ, člověka a evoluční biologie) a umí je interpretovat a didakticky transformovat 

na úrovni RVP pro střední školy.  

– Vysvětlí specifika jednotlivých didaktických přístupŧ, metod, forem výuky (problémové vyučování, 

projektové vyučování, aktivizační metody) a didaktických prostředkŧ a zásad.  

– Vysvětlí principy badatelských a experimentálních přístupŧ a interpretuje moţnosti a vyuţití těchto principŧ 

ve výuce biologie.  

– Prokazuje hluboké znalosti vývoje osobnosti ţáka, zejména ve vztahu k procesŧm učení. 

– Orientuje se v širokém spektru metod výuky, interpretuje, hodnotí a samostatně formuluje cíle výuky, 

výukové strategie ve vztahu k vyučování vymezeného učiva předmětu český jazyk a literatura.  

– Charakterizuje a hodnotí cíle výuky, metody výuky a výukové strategie ve vztahu k vyučování učiva 

předmětu český jazyk a literatura. 

– Popíše školní vzdělávací program z hlediska očekávaných výstupŧ z učení oboru český jazyk a literatura. 

– Analyzuje a charakterizuje vyučovací proces ve vztahu ke kurikulárním i školním legislativním 

dokumentŧm. 

– Formuluje výukové cíle s ohledem na očekávané výstupy z učení a klíčové kompetence ţákŧ.  

– Zdŧvodňuje volbu výukových metod, organizačních forem a zpŧsobŧ hodnocení studentŧ ve vztahu k 

očekávaným cílŧm výuky. 

– Popíše specifika vzdělávání ţákŧ s rŧznými typy speciálních vzdělávacích potřeb, duševních poruch a 

zdravotních postiţení a charakterizuje ţáky sociálně znevýhodněné a ţáky nadané. Popíše strukturu 

individuálního vzdělávacího plánu pro tyto ţáky. 

– Objasní zákonitosti procesu učení a posoudí efektivitu jednotlivých vyučovacích strategií a postupŧ (forem, 

metod, zpŧsobŧ hodnocení) vzhledem k cílŧm výuky, individuálním zvláštnostem a speciálním 

vzdělávacím potřebám ţákŧ.  

– Adekvátně pouţívá odbornou terminologii, vysvětlí obsah pojmŧ logicky v poznávacích souvislostech 

oboru a v poţadovaném širším mezioborovém či nadoborovém, kontextu. 

– Zdŧvodní své pojetí výuky v širších kontextech vzdělávacího systému a vzdělávací politiky. 

– Vysvětlí souvislosti mezi tvořivou stránkou pedagogické činnosti a jejím programovým kurikulárním 

zázemím ve vzdělávacích programech a její teoretickou reflexí v pedagogice, didaktice a oborové didaktice. 

– Vysvětlí vztah obsahu zrealizované učební úlohy a obsahu z příslušné oblasti RVP, ilustruje tuto vazbu 

vhodným příkladem. 

– Vymezí vztah obsahu zrealizované učební úlohy k vhodným prŧřezovým tématŧm. 

– Odliší rŧzné vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení ţáka a učitele. 

– Popíše aktuální moţnosti vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a ţákŧ nadaných. 

 
Odborné dovednosti: 

Absolvent: 

– Transformuje znalosti oboru biologie v učivo, tj. adekvátně stanoví cíle výuky předmětu biologie ve všech 

jeho sloţkách, kriticky analyzuje, interpretuje a strukturuje učivo, vhodně volí formy a metody výuky s 

respektováním specifičnosti dané věkové kategorie.  

– Koncipuje školní vzdělávací program oboru biologie podle konkrétních stanovených podmínek.  

– Organizuje terénní exkurzi a naplní ji poznáváním přírodnin a vysvětlováním přírodních zákonitostí podle 

RVP na úrovni střední školy.  

Připraví a realizuje výukovou hodinu na základě přesně stanovených podmínek, kriticky hodnotí edukační 

proces včetně sebehodnocení. 

– Samostatně navrhuje a realizuje projekt vyučovací hodiny s cílem dosaţení očekávaných výstupŧ 

aprobačních předmětŧ dle RVP s vyuţitím znalostí didaktického a diagnostického aparátu v oblasti 
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formulace výukových cílŧ, volby a realizace výukových metod, organizačních forem, zpŧsobŧ hodnocení a 

motivace ţákŧ. 

– Zpracuje přípravu na hodinu v předmětu vlastní aprobace pro situaci, kdy je ve třídě přítomný alespoň jeden 

integrovaný ţák se speciálními vzdělávacími potřebami (specifická porucha učení, tělesné nebo smyslové 

postiţení, lehká mentální retardace apod.). 

– Objektivně hodnotí a reflektuje vlastní pedagogickou souvislou a výstupovou praxi s vyuţitím vhodných 

diagnostických a autodiagnostických technik a metod. 

– Při analýze, interpretaci, výkladu, při usuzování a hodnocení situací výuky uţívá odbornou terminologii. 

– Realizuje diferenciaci didaktických přístupŧ vzhledem k individuálním zvláštnostem a moţnostem ţákŧ. 

– Odborně analyzuje výukové situace a navrhuje a zdŧvodňuje jejich hodnocení a jejich zlepšující alterace. 

– Formuluje zobecňující soudy, které obhajuje, diskutuje a sám kriticky analyzuje a posuzuje s ohledem na 

diskusi v týmu, vyuţívá reflektivní dialog ve skupině k rozvoji své profesní poznávací a komunikační báze. 

– V reflektivním dialogu formuluje, zdŧvodňuje a obhajuje svŧj návrh zlepšující alterace a diskutuje jeho 

případné varianty s ohledem na obecněji platná kritéria. 

– S oporou o teorii a o kurikulární materiály odhaduje smysl a cíl výukové situace, konceptově analyzuje v ní 

obsaţené úlohy s ohledem na evaluační standardy, odhaduje moţný dopad výukové situace na ţáka a s 

porozuměním o něm diskutuje. 

– Vyhledává a vyuţívá další podpŧrná opatření u ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a ţákŧ 

nadaných vzdělávaných na SŠ. 

– Vyuţívá vhodné prostředky pro vytváření vstřícného (inkluzivního) školního klimatu. 

– Analyzuje moţnosti a meze kvantitativního a kvalitativního pedagogického výzkumu v prostředí školy. 

– Aplikuje poznatky z oblasti pedagogického výzkumu v praxi. 

 

Obecné způsobilosti: 

Absolvent: 

– Samostatně a odpovědně se rozhoduje v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se 

vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským dŧsledkŧm jejich rozhodování. 

– Zaujímá postoj k rŧzným podobám vedení výuky z hlediska kurikulární reformy probíhající ve škole, a to 

na základě reflexe vlastního plánování a realizace výukového procesu, postoj podloţí argumenty. 

– Dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojŧ vymezí zadání pro odborné činnosti, koordinuje je a 

nese konečnou odpovědnost za dosaţené výsledky. 

– Plánuje, podporuje a řídí s vyuţitím teoretických poznatkŧ oboru získávání dalších odborných znalostí, 

dovedností a zpŧsobilostí ostatních členŧ týmu. 

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní program Učitelství biologie pro střední školy je koncipován jako akademický, je tvořen bloky předmětŧ 

z oblasti biologie a její didaktiky, blokem předmětŧ z oblasti pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky a dále 

předměty reflektované pedagogické praxe. Standardní doba studia jsou 2 roky, pro absolvování je nutno získat 

minimálně 120 kreditŧ v předepsané skladbě předmětŧ, vypracovat a obhájit diplomovou práci a úspěšně sloţit 

státní závěrečnou zkoušku dělenou v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU na dílčí části (kromě 

obhajoby jde tři státnicové předměty). Studijní plán je zpracován v souladu s metodikou ECTS implementovanou 

na ZČU (http://www.ects.zcu.cz, http://www.zcu.cz/ects); semestr má 13 týdnŧ, rozsah jedné vyučovací hodiny je 

45 minut. Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěţe. 

 

Jedná se o studijní program náleţející do oblastí vzdělávání Učitelství. Pro tvorbu studijních plánŧ byl zvolen 

symetrický model sdruţeného studia skládající se z hlavního studijního programu maior (biologie, její didaktika a 

oborová praxe, pedagogicko-psychologický modul a souvislá praxe, jazykový modul a diplomový modul) a 

přidruţeného studijního programu minor (modul druhého aprobačního předmětu, tedy odborné a didaktické 

předměty a oborová praxe).  

 

Konkrétně je maioritní studijní plán programu tvořen následujícími bloky: 

 Biologie – odborný blok (21 kreditŧ) 

 Oborová didaktika biologie (13 kreditŧ) 

 Pedagogicko-psychologický a obecně didaktický blok (10 kreditŧ) 

 Praxe – oborová (biologie) a společná (4+12 kreditŧ) 

 Diplomní semináře (16 kreditŧ) 

Ʃ = 76 kreditŧ 
 

V případě, ţe je uvaţován studijní plán jako minoritní, pak je tvořen těmito bloky 

 Biologie – odborný blok (21 kreditŧ) 

http://www.ects.zcu.cz/
http://www.zcu.cz/ects
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 Oborová didaktika biologie (13 kreditŧ) 

 Praxe oborová – biologie (4 kredity) 

Ʃ = 38 kreditŧ 
 

Uvedenou strukturu blokŧ a předmětŧ sledují i ostatní minoritní studijní plány přidruţených studijních programŧ 

(modul druhého aprobačního předmětu, tedy odborné a didaktické předměty a oborová praxe) v celkovém 

rozsahu 38 kreditŧ. Tedy dvouaprobační učitelské studium biologie + druhého aprobačního předmětu je 

uskutečňováno ve struktuře 

 Biologie – maioritní studijní plán (76 kreditŧ) 

 Druhý obor – minoritní studijní plán (38 kreditŧ) 

 Volitelné předměty (6 kreditŧ) 

Je-li naopak studijní plán biologického bloku zařazen jako minoritní, má studium strukturu 

 

 První obor – maioritní studijní plán (76 kreditŧ) 

 Biologie – minoritní studijní plán (38 kreditŧ) 

 Volitelné předměty (6 kreditŧ) 

 

Studijní plán minor nelze studovat samostatně, pouze ve spojení se studijním plánem maior. 

Vţdy je zařazován jen takový minoritní studijní plán, který je v dané době na ZČU platně akreditován. 

Pedagogicko-psychologický modul (blok pedagogicko-psychologických disciplín a blok pedagogická praxe) je 

zajišťován katedrami pedagogiky (KPG) a psychologie (KPS) a střediskem pedagogické praxe (SPP). Volitelné 

předměty si student vybírá z celouniverzitní nabídky, doporučeny jsou převáţně cizí jazyky a předměty z oboru či 

s pedagogicko-psychologickou tematikou. 

 

 Podmínky k přijetí ke studiu 

Pro přijetí do programu budou platit standardní celofakultní poţadavky pro přijetí ke studiu na Fakultě 

pedagogické ZČU v Plzni aktualizované kaţdoročně vyhláškou děkana k přijímacímu řízení, viz 

http://fpe.zcu.cz/study/applicants/ 

Podmínkou přijetí je absolvování obsahově vhodného bakalářského nebo navazujícího (magisterského) studia. 

Obsahová obdobnost je dána rozsahem znalostí a dovedností získaných např. absolvováním vyjmenovaného 

bakalářského studijního programu na ZČU (Biologie se zaměřením na vzdělávání). V případě absolvování jiného 

programu posoudí obsahovou obdobnost garant programu. 

V rámci přijímací řízení jsou ověřovány převáţně znalosti a dovednosti z oboru písemnou zkouškou. 

Pedagogicko-psychologické znalosti a dovednosti jsou ověřovány písemnou formou. K uchazečŧm je uplatňován 

jednotný nediskriminující přístup a není zohledňováno, zdali uchazeč přichází z praxe jako nekvalifikovaný 

učitel, či jde o studenta přímo pokračujícího z bakalářského studia.  

V případě splnění podmínek jsou úspěšní uchazeči seřazeni podle hodnoty přiřazeného parametru (výsledky 

přijímací zkoušky) v pořadí od nejlepších a na základě tohoto pořadí jsou přijímáni aţ do vypsané kapacity 

programu. Uchazeči, kteří nesplnili daná kritéria, nevyhověli poţadavkŧm pro přijetí do studijního programu a 

nemohou být přijati.  

 

 

Návaznost na další typy studijních programů 

Navazující magisterský studijní program Učitelství biologie pro střední školy přímo navazuje na bakalářské 

studium Biologie se zaměřením na vzdělávání. Jiţ zde jsou vyučovány katedrou pedagogiky a katedrou 

psychologie vhodné předměty pedagogicko-psychologické a obecně-didaktického základu a zároveň na 

bakalářském stupni také probíhá první praxe. 

U studentŧ z jiných bakalářských studijních programŧ a oborŧ se předpokládá, ţe si v rámci volné kapacity 

určené pro výběrové předměty (C) doplní pedagogicko-psychologické předměty na úroveň bakalářských 

studijních programŧ se zaměřením na vzdělávání (takto je jim to v rámci studijního poradenství doporučováno). 

Případně studenti mohou vyuţít nabídky kurzŧ celoţivotního vzdělávání či certifikátového studia. 

 

 

  

http://fpe.zcu.cz/study/applicants
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B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní 

programy) 

Označení studijního plánu Učitelství biologie pro střední školy (maior) 

V následujících tabulkách jsou pro přehlednost ţlutě podbarveny předměty profilujícího základu (PZ), červeným 

písmem jsou pak zvýrazněny základní teoretické předměty (ZT). Garant předmětu je mezi vyučujícími 

zvýrazněn tučně. Jedná se o garanty platné od akademického roku 2019/2020. 

U předmětŧ, které jsou vyučovány formou přednášek, uvádíme všechny přednášející (bez cvičících). Jejich podíl 

na výuce je uveden v závorce za jménem. U předmětŧ vyučovaných formou cvičení uvádíme hlavní cvičící. U 

předmětŧ státních závěrečných zkoušek, obhajob kvalifikačních prací, individuálních projektŧ apod. uvádíme 

jejich garanty. 

Rozsah výuky je stanoven celkovým počtem vyučovacích hodin za semestr (p = přednášky, c = cvičení, 

s = semináře). Zpŧsoby ověření znalostí jsou zkouška (Zk), zápočet (Zp), státní závěrečná zkouška (Szv). 
 

Obor a oborová didaktika - povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 

Způsob 

ověř. 

Počet 

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/BICL 

Biologie člověka 

pro učitele 26p + 13c Zk 3 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (100 %) 1/ZS PZ 

CBG/MOBB 

Molekulární a buněčná 

biologie  26p  Zk 2 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. 

(100 %) 1/ZS PZ 

CBG/DB1SS 

Didaktika biologie 1 SŠ 13p  Zp 1 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 1/ZS ZT 

CBG/DIBPN 

Didaktika biologických 

pokusŧ 13p + 26c Zp 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (40 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. (30 %) 

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. 

(30 %) 1/ZS ZT 

CBG/PABIN 

Paleobiologie 13p + 13s Zk 2 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 1/LS PZ 

CBG/BIOGN 

Biogeografie 26p  Zp 2 

Přednášející: 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (100 %) 1/LS PZ 

CBG/MODO 

Modelové organismy 

ve výuce biologie 39p  Zk 4 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (25 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (25 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (25 %) 1/LS ZT 

CBG/DB2SN 

Didaktika biologie 2 SŠ 13p + 13c Zk 2 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 1/LS ZT 

CBG/EXVY  

Přírodovědná výběrová 

exkurze 5dní Zp 3 

Lektoři: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (20 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. (20 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (20 %) 1/LS PZ 
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Mgr. Iva Hradská (20 %) 

CBG/EVBI 

Evoluční biologie 26p  Zk 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (50 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. 

(50 %) 2/ZS ZT 

CBG/APBI 

Aplikovaná biologie 26p + 13c Zk 3 

Přednášející: 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(100 %) 2/ZS PZ 

CBG/DB3SS 

Didaktika biologie 3 SŠ 26p + 26s Zk 4 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (50 %) 

Mgr. Petra Vágnerová (50%) 2/ZS ZT 

CBG/ENVRN 

Environmentální 

výchova 13p + 13c Zk 2 

Přednášející: 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(100 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. 

(50 %) 2/LS PZ 

Celkem kreditů za povinné předměty 34 
 

Pedagogická praxe - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/NAPNB 

Náslechová praxe - 

navazující (BIO) 

1 týden  

za sem. Zp 2 

Garant: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %)  

Vede seminář: Mgr. Petra 

Vágnerová (80 %) 1/ZS PZ 

CBG/PPZ 

Pedagogická praxe 

2 týdny  

za sem. Zp 2 

Garant: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %)  

Vede seminář: Mgr. Petra 

Vágnerová (80 %) 1/LS PZ 

KPG/RHV  

Reflexe a hodnocení 

kvality výuky  13p + 13c Zp 2 

Přednášející:  

doc. PaedDr. Jan Slavík, 

CSc. (100 %) 2/ZS ZT 

SPP/PPS  

Pedagogická praxe 

souvislá  

4 týdny  

za sem. Zp 10 

Vede seminář:  

PaedDr. Josef Kepka, CSc. 
(100 %) 2/LS PZ 

Celkem kreditů za povinné předměty 16   
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Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop. 

r./s. PZ/ZT 

CBG/DS 

Diplomový seminář    Zp 6 

Vede seminář:  

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 2/ZS PZ  

CBG/DS2N 

Diplomový seminář 2   Zp 10 

Vede seminář:  

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 2/LS PZ  

Celkem kreditů za povinné předměty 16   

 

Pedagogicko-psychologicko-(obecně) didaktická část – povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověření 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop. 

r/s PZ/ZT 

KPG/OBDSS  

Obecná didaktika pro SŠ 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

prof. PhDr. Ing. Lenka 

Hajerová Müllerová, 

Ph.D., MPH (75 %)  

Mgr. Pavla Soukupová, 

Ph.D. (25 %) 1/ZS ZT 

KPS/PPSSS  

Pedagogická psychologie 

pro SŠ 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

Mgr. Dana Buršíková, 

Ph.D. (50 %) 

Mgr. Kateřina Kubíková, 

Ph.D. (25 %) 

PhDr. et PaedDr. Věra 

Kosíková, Ph.D. (25%) 1/ZS PZ 

KPG/INDIS  

Inkluzivní didaktika pro SŠ  13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

doc. PaedDr. Marie 

Kocurová, Ph.D. (100 %) 1/LS ZT 

KPS/ZPAU  

Základy psychopatologie 

pro učitele  13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

doc. PhDr. Jana Miňhová, 

CSc. (50 %) 

Mgr. Vladimíra Lovasová, 

Ph.D. (50 %) 1/LS ZT 

KPG/PGUSS  

Pedagogika pro učitele SŠ 13p + 13s Zk 2 

Přednášející:  

prof. PhDr. Ing. Lenka 

Hajerová Müllerová, 

Ph.D., MPH (100 %) 2/ZS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 10   
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Cizí jazyky – povinně-volitelné předměty 

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř.  

Počet  

kred.  Vyučující 

Dop.  

r./s.  

PZ/Z

T 
KAN/VKMK  

Vzdělávací koncepty 

v mezinárodním kontextu 26c Zp 2 

Cvičící:  

Mgr. Gabriela Klečková, 

Ph.D. (100 %) ZS/LS   

KNJ/VKMK  

Vzdělávací koncepty 

v mezinárodním kontextu 26c Zp 2 

Cvičící:  

Mgr. et. Mgr. Iva 

Motlíková (100 %) ZS/LS   

KRF/VKMK  

Vzdělávací koncepty 

v mezinárodním kontextu 26c Zp 2 

Cvičící:  

Mgr. Michaela Pešková, 

Ph.D. (100 %) ZS/LS   

KAN/AICL  

Integrace všeobecně 

vzdělávacích předmětŧ 

do výuky AJ 26s Zp 2 

Vede seminář:  

Mgr. Barbora Benešová, 

Ph.D. (100 %) ZS/LS   

Minimální počet kreditů ze skupiny 2   

 

Státní závěrečná zkouška - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

KPG/SZPPS 

Státní závěrečná zkouška    Szv   
doc. PaedDr. Jan Slavík, 

CSc. 2/LS ZT 

CBG/ZASZ 

Státní závěrečná zkouška   Szv   
prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. 2/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 0   

 

Rozložení předmětů Kredity  

Povinné předměty 60 

Povinné předměty - závěrečná práce 16 

Povinně volitelné předměty - 

Kredity pro volbu studenta 6 

Celkem kreditů 82 

 

Rozložení předmětů Všechny  

Obor 24 

Oborová didaktika 10 

PPD + UZ + cizí jazyky 10 

Pedagogická praxe 16 

Kvalifikační práce 16 

Kredity pro volbu studenta 6 

Celkem kreditů 82 
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 Součásti SZZ a jejich obsah  

Cílem SZZ je ověřit schopnost studentŧ syntetizovat poznatky rŧzných předmětŧ studijního oboru daného 

studijního programu a aplikovat je při plánování, realizaci i reflexi vlastní výuky na střední škole.  

Na závěr navazujícího magisterského stupně studia koná student podle zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ státní 

závěrečnou zkoušku prověřující znalosti z tematických okruhŧ určených podmiňujícími základními 

teoretickými předměty.  

Druhou část tvoří obhajoba diplomové práce.  

Třetí část tvoří státní závěrečná zkouška z pedagogicko-psychologického modulu.  

Čtvrtou část tvoří státní závěrečná zkouška podle studijního plánu zvoleného přidruţeného studijního 

programu minor.  

Státní závěrečnou zkoušku lze konat v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU a Vyhláškou děkana 

02VD/2018, splnil-li student všechny studijní poţadavky dané doporučeným studijním plánem a odevzdal-li v 

určeném termínu kvalifikační práci. Hodnocení SZZ jako celku odráţí hodnocení všech dílčích částí SZZ 

(včetně obhajoby diplomové práce). SZZ nebo její část lze v případě neúspěchu opakovat v prŧběhu studia 

nejvýše dvakrát. 

Konkrétní znění tematických okruhŧ a otázek ke státní závěrečné zkoušce z biologie s didaktikou je 

zveřejněno na webových stránkách OB CBG https://www.cbg.zcu.cz/OB/studium/ftp/szz_ss.pdf a fakulty 

http://fpe.zcu.cz/about/akreditace/ 

 

SZZ z pedagogiky a psychologie 

Nově koncipovaná státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie prověřuje teoretické znalosti a 

praktické dovednosti ve vzájemné integraci pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky a pedagogické praxe. 

Tím studenti propojují své znalosti z pedagogiky a psychologie se studovaným oborem. Tematické okruhy 

vychází z výsledkŧ učení základních teoretických předmětŧ ve studijním plánu: Pedagogika pro učitele, 

Obecná didaktika, Inkluzivní didaktika, Reflexe a hodnocení kvality výuky, Pedagogická psychologie, 

Základy psychopatologie pro učitele. Výklad otázky má být koncipován jako ilustrace teoretických pojmŧ 

konkrétními příklady z analýzy praxe a naopak, se zdŧrazněním aprobačních oborŧ studenta. Jedná se o 

náleţité doloţení praktických ukázek (z profesního portfolia) teoretickými pojmovými interpretacemi. Profesní 

portfolio obsahuje seznam prostudované odborné literatury a zachycené zkušenosti z absolvovaných a 

reflektovaných pedagogických praxí. Je třeba propojit kontext vývojový s aktuálními podobami a významy, a 

to jak ve vztahu k hlavnímu vzdělávacímu proudu, tak jeho alternativním variantám i mimoškolním podobám 

výchovy a vzdělávání. Tento poţadavek se opakuje u kaţdého okruhu. 

Konkrétní znění tematických okruhŧ a otázek ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie je 

zveřejněno na webových  fakulty http://fpe.zcu.cz/about/akreditace/ 

 

Další studijní povinnosti  

Všechny studijní povinnosti jsou zahrnuty ve studijním plánu. Pedagogická praxe je součástí samostatného 

bloku ve studijním plánu. Její délka, výstup a organizace jsou dány předměty, které se v něm nachází. 

Podrobněji v příloze B-IV. 

 

 

Návrh témat kvalifikačních prací 

a témata obhájených prací 

 

Témata: 

1) Sezónní dynamika vybrané skupiny bezobratlých (pavouci, váţky) vybraného území a vyuţití výsledkŧ pro 

školní praxi na střední škole 

2) Diverzita měkkýšŧ (korýšŧ) vybraného území a vyuţití výsledkŧ pro školní praxi na střední škole 

3) Diverzita vybrané skupiny hub vybraného území a vyuţití výsledkŧ pro školní praxi na střední škole 

4) Aktivizační metody ve výuce biologie a vyuţití výsledkŧ pro školní praxi na střední škole 

5) Návrh naučné stezky vybraného území a její vyuţití pro školní praxi a vyuţití výsledkŧ pro školní praxi na 

střední škole. 

Obhájené práce: https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html 

1) Jindrová, L. (2017): Botanická studie PP Otmíčská hora. 

2) Soprová, N. (2017): Sezónní dynamika epigeických pavoukŧ PR Hŧrky. 

3) Kreidlová, V. (2017): Vířníci nádrţí Jizerských hor v období acidfikace a zotavování z acidifikace. 

4) Valešová, E. (2017): Studium fenotypové plasticity druhu Desmodesmus armatus. 

5) Šimková, A. (2017): Vyuţití inscenačních a situačních metod ve výuce biologie. 

 

Návrh témat rigorózních prací 

a témata obhájených prací 

 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/studium/ftp/szz_ss.pdf
http://fpe.zcu.cz/about/akreditace/
http://fpe.zcu.cz/about/akreditace/
https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html
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 Součásti SRZ a jejich obsah  

 

 

Označení studijního plánu Učitelství biologie pro střední školy (minor) 

V následujících tabulkách jsou pro přehlednost ţlutě podbarveny předměty profilujícího základu (PZ), červeným 

písmem jsou pak zvýrazněny základní teoretické předměty (ZT). Garant předmětu je mezi vyučujícími 

zvýrazněn tučně. Jedná se o garanty platné od akademického roku 2019/2020. 

U předmětŧ, které jsou vyučovány formou přednášek, uvádíme všechny přednášející (bez cvičících). Jejich podíl 

na výuce je uveden v závorce za jménem. U předmětŧ vyučovaných formou cvičení uvádíme hlavní cvičící. U 

předmětŧ státních závěrečných zkoušek, obhajob kvalifikačních prací, individuálních projektŧ apod. uvádíme 

jejich garanty. 

Rozsah výuky je stanoven celkovým počtem vyučovacích hodin za semestr (p = přednášky, c = cvičení, 

s = semináře). Zpŧsoby ověření znalostí jsou zkouška (Zk), zápočet (Zp), státní závěrečná zkouška (Szv). 
 

Obor a oborová didaktika - povinné předměty 

Název předmětu Rozsah Způsob 

ověř. 

Počet 

kred. 

Vyučující Dop.  

r./s. 

PZ/ZT 

CBG/BICL 

Biologie člověka 

pro učitele 26p + 13c Zk 3 

Přednášející: 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

(100 %) 1/ZS PZ 

CBG/MOBB 

Molekulární a buněčná 

biologie  26p  Zk 2 

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. 

(100 %) 1/ZS PZ 

CBG/DB1SS 

Didaktika biologie 1 SŠ 13p  Zp 1 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 1/ZS ZT 

CBG/DIBPN 

Didaktika biologických 

pokusŧ 13p + 26c Zp 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (40 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. (30 %) 

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. 

(30 %) 1/ZS ZT 

CBG/PABIN 

Paleobiologie 13p + 13s Zk 2 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 1/LS PZ 

CBG/BIOGN 

Biogeografie 26p  Zp 2 

Přednášející: 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (100 %) 1/LS PZ 

CBG/MODO 

Modelové organismy 

ve výuce biologie 39p  Zk 4 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (25 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. (25 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (25 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (25 %) 1/LS ZT 

CBG/DB2SN 

Didaktika biologie 2 SŠ 13p + 13c Zk 2 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (100 %) 1/LS ZT 

CBG/EXVY  

Přírodovědná výběrová 

exkurze 5dní Zp 3 

Lektoři: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %) 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (20 %) 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. (20 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (20 %) 1/LS PZ 
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Mgr. Iva Hradská (20 %) 

CBG/EVBI 

Evoluční biologie 26p  Zk 3 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (50 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D. (50 %) 2/ZS ZT 

CBG/APBI 

Aplikovaná biologie 26p + 13c Zk 3 

Přednášející: 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(100 %) 2/ZS PZ 

CBG/DB3SS 

Didaktika biologie 3 SŠ 26p + 26s Zk 4 

Přednášející: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (50 %) 

Mgr. Petra Vágnerová (50%) 2/ZS ZT 

CBG/ENVRN 

Environmentální výchova 13p + 13c Zk 2 

Přednášející: 

RNDr. Zdeňka 

Chocholoušková, Ph.D. 

(100 %) 

RNDr. Iva Traxmandlová, 

Ph.D: 

(50 %) 2/LS PZ 

Celkem kreditů za povinné předměty 34  
 

Pedagogická praxe - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 

Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/NAPNB 

Náslechová praxe - 

navazující (BIO) 

1 týden  

za sem. Zp 2 

Garant: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %)  

Vede seminář: Mgr. Petra 

Vágnerová (80 %) 1/ZS PZ 

CBG/PPZ 

Pedagogická praxe 

2 týdny  

za sem. Zp 2 

Garant: 

prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. (20 %)  

Vede seminář: Mgr. Petra 

Vágnerová (80 %) 1/LS PZ 

Celkem kreditů za povinné předměty 4   

 

Státní závěrečná zkouška - povinné předměty  

Název předmětu Rozsah 

Způsob  

ověř. 
Počet  

kred. Vyučující 

Dop.  

r./s. PZ/ZT 

CBG/ZASZ 

Státní závěrečná zkouška   Szv   
prof. RNDr. Michal Mergl, 

CSc. 2/LS ZT 

Celkem kreditů za povinné předměty 0   

 

Rozložení předmětů Kredity  

Povinné předměty 38 

Povinně volitelné předměty – 

Celkem kreditů 38 

 

Rozložení předmětů Kredity  

Obor 24 

Oborová didaktika 10 

Pedagogická praxe 4 

Celkem kreditů 38 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biologie člověka pro učitele – CBG/BICL 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p +13c hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní, zápočtový test 

 

Garant předmětu Mgr. Jiří Kout, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %), cvičící (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do biologie člověka, opakování, biologické obory s dŧrazem na medicínu, obecný princip nemoci, úvod do 

anatomie.  

2. Fylogeneze člověka 

3. Soustava kosterní.  

4. Pohybová soustava, vnitřní prostředí a tělní tekutiny.  

5. Oběhová soustava – krev, srdce, cévy.  

6. Mízní a dýchací soustava.  

7. Soustava trávicí.  

8. Metabolismus, soustava koţní a vylučovací.  

9. Soustava nervová.  

10. Soustava ţláz s vnitřní sekrecí.  

11. Smyslové orgány.  

12. Soustava pohlavní, ontogenetický vývoj.  

13. Člověk a zdraví 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

MERKUNOVÁ, A., OREL, M. 2008. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory.  – Grada. Praha. 

PALMER, D. 2009. Původ člověka. – Slovart. Bratislava. 

 

Doporučená literatura:  

DYLEVSKÝ, I., TROJAN, S. 1990. Somatologie I, II. – Avicenum. Praha. 

HAJNIŠ, K. 1993. Anatomie člověka pro biology. Díl 2, Nervová soustava, kŧţe a její deriváty, smyslové orgány. – H & 

H. Jinočany.  

HOŘEJŠÍ, J. 1992. Lidské tělo: srozumitelný a zevrubný průvodce po strukturách a funkcích lidského organismu. – 

Gemini. Bratislava.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Molekulární a buněčná biologie – CBG/MOBB 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, zápočtový test 

 

Garant předmětu Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Buněčný cyklus a jeho regulace, apoptóza, nekróza.  

2. Reprodukce buněk, mitóza a meióza na molekulární úrovni, dŧsledky poruch těchto procesŧ v kancerogenezi a 

reprodukčním procesu. 

3. Proces karcinogeneze, molekulárně genetické metody a jejich aplikace v patologii. Laserová mikrodisekce, Real Time 

PCR, chipové technologie. 

4. Genový imprinting, jeho význam, příklady z lidské genetiky, metody studia. 

5. Charakterizace virŧ, metody jejich detekce a charakterizace. 

6. Diferenciace a vývoj mnohobuněčného organismu, problematika homeoboxových genŧ. 

7. Molekuly imunitního systému, jejich funkce a význam v imunitních reakcích, podmíněnost jejich diverzity. 

8. Metodické základy biotechnologií, klonování, vektory, restrikční enzymy a jejich význam, metody sledování genové 

exprese, transgenní zvířata. 

9. Problematika klonování zvířat. 

10. Genová terapie a moţnosti tkáňového inţenýrství, farmakogenetika. 

11. Identifikace osob, mikrochimerismus, problematika volně cirkulujících nukleových kyselin. 

12. Přehled probraných metod - shrnutí (metody molekulární genetiky: PCR a jeho modifikace, sekvenování, metody 

analýzy genové exprese 

13. Klonování, přehled mikroskopických technik, imunohistochemie, in situ hybridizace, event. návštěva specializované 

laboratoře. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

ALBERTS, B. A KOL. 2001. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. – Espero. Ústí nad Labem. 

 

Doporučená literatura:  

 ALBERTS, B. a kol. 2014. Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Science.  

KARLSON, P. 1981. Základy biochemie. Academia, Praha.  

KUBIŠTA, V. 1998. Buněčné základy životních dějů. Praha. 

KUBIŠTA, V. 2000. Obecná biologie. Fortuna. Praha.  

ROSYPAL, S. a kol. 2003. Nový přehled biologie. Praha.  

ROSYPAL, S. 2006. Úvod do molekulární biologie. Brno.  

VLASÁK, J. 1998. Molekulární biologie. Biologická fakulta JČU.  

VODRÁŢKA, Z. 1996. Biochemie. Academia, Praha. 

VONKA, Z. a kol. 1992. Kapitoly molekulové biologie. H&H. Praha.  

 ŢUROVEC, J. 1999.  Molekulární biologie živočichů. Biologická fakulta JCU.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Didaktika biologie 1 SŠ – CBG/DB1SS 

Typ předmětu Povinný, ZT  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p  hod.  13 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zápočtový test 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %) 

Vyučující  
 

Stručná anotace předmětu  

1. Předmětová didaktika jako věda, její předmět, charakteristika a význam.  

2. Dějiny a vývoj pojetí přírodopisného vyučování na ZŠ a SŠ.  

3. Etapy vývoje přírodopisného vyučování na ZŠ a SŠ.  

4. Vzdělávání a výchovný význam přírodopisu.  

5. Pojetí kurikulárních dokumentŧ a práce s nimi.  

6. RVP. Tvorba ŠVP. 

7. Specifika vyučování a učení biologie na SŠ.  

8. Didaktická soustava učiva, obsah, rozsah a pojetí učiva.  

9. Koncepce a strukturace učiva biologických oborŧ.  

10. Referenční rámec učiva přírodopisu a jejich vývoj.  

11. Základy evoluce v biologických oborech.  

12. Mimoškolní přírodovědná činnost.  

13. Alternativní zpŧsoby výuky biologie  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I.  Didaktika přírodovědného základu. 1. vyd. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. 

92 s.  

PETTY, G. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013. 562 s. ISBN 978-80-262-0367-4 

STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. BENEŠ, Z. et al. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 

2015.  

FRONĚK, J., KVASNIČKOVÁ, D. V přírodopise nověji: Hrst zkušeností a rad z ověřování alternativního učiva z 

přírodopisu. Praha: Fortuna, 1993.  

HORNÍK, F.; ALTMANN, A. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie: Určeno pro posl. fak. pedagog., fak. přírodověd. a posl. 

postgrad. studia. Díl 3. Praha: SPN, 1988.  

PAVLASOVÁ, L.. Přehled didaktiky biologie: Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětŧ 2. stupně ZŠ a SŠ, 

kurz: Oborová didaktika - biologi: Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.  

PODROUŢEK, L.: Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus, 2002.  

PODROUŢEK, L.: Integrovaná výuka přírodovědných a společenskovědních předmětů. RAAdce učitele. C1.11 Praha: 

Josef Raabe, 2004.  

Vzdělávací program pro gymnázia a SŠ s výukou biologie. 

MASLOWSKI, O. Didaktika biologie: určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého. 1. vyd. 1990. 145 s.  

ZORMANOVÁ, L. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 239 s. 

Doporučená literatura:  

Učební texty přírodopisu a biologie.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



verze 16.2.2017 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Didaktika biologických pokusŧ – CBG/DIBPN 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 26c hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Aktivní účast na cvičení, vypracování projektu, zápočtový test 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (40 %), cvičící (40 %) 

Vyučující  

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. (přednášející 30 %, cvičící 30 %), RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. (přednášející 30 %, 

cvičící 30 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod. Informační zdroje. Metodické příručky a jejich vyuţití ve výuce, biologické soutěţe (BiO aj.).  

2. Mikroskopická praktika ze zoologie na škole.  

3. Pitevní praktikum ze zoologie na škole.  

4. Zoologická exkurze ve školní praxi.  

5. Metody demonstrace ţivočichŧ ve školní praxi.  

6. Botanická mikroskopická praktika na škole.  

7. Praktická cvičení z botaniky a mykologie na škole.  

8. Botanická exkurze ve školní praxi.  

9. Praktická cvičení z obecné biologie na škole I.  

10. Praktická cvičení z obecné biologie na škole II.  

11. Práce s nerosty a horninami ve školní praxi. 

12. Geologická exkurze ve školní praxi. 

13. Praktická cvičení z biologie člověka na škole.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

ALTMANN, A. Praktikum ze zoologie. SPN, Praha, 1979.  

DOBRORUKOVÁ, J. a kol. Přírodopis. 100 námětŧ pro tvořivou výuku. SPN, Praha, 2008.  

BOHÁČ, I. Cvičení z biologie: Učebnice pro 1. roč. gymnázia (nepovinný předmět). Praha: SPN, 1986.  

BOHÁČ, D., OŠMERA, S., PAPÁČEK, M. Cvičení z biologie: Učebnice pro 2. roč. gymnázia: Nepovinný předmět. Praha: 

SPN, 1986.  

DOSTÁL, J.. Badatelsky orientovaná výuka: kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných 

předmětech na základních školách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 254 stran.  

HRDIČKOVÁ, B. Praktikum z fyziologie rostlin. SPN. Praha, 1975.  

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZELENÝ, L., NĚMCOVÁ, V., KOKOŠKOVÁ, K., KIELBUSOVÁ, Z., MASOPUST, P., ŠTROFOVÁ, J., 

SIROTEK, V. Enviroexperiment - laboratorní praktika pro základní školy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012.  

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HROUDA, L. Exkurze do vybraných území západních Čech: příručka k projektu Věda do škol. 

Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013.  

PAZOURKOVÁ, Z., KVASNIČKOVÁ, D., PIKÁLEK, P. Cvičení z biologie pro 4. ročník gymnázia. SPN, Praha. 1985.  

 STOKLASA, J. Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii pro základní a střední školy. 1. 

vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. 152 s.. 

TRNA, J. A TRNOVÁ, E. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Brno: Paido, 2015. 

133 stran. Pedagogický vývoj a inovace; svazek 2.. 

VLACH, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. a kol. Biologie všedního dne. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. 

Doporučená literatura: 

 Rŧzné doporučené kniţní publikace, časopisy a CD. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 



verze 16.2.2017 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Paleobiologie – CBG/PABIN 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13c hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška, zápočtový test 

 

Garant předmětu prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %), cvičící (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Metody studia fosilií, vznik a zachování fosilií.  

2. Tafonomie. Význačná naleziště fosilií v ČR a ve světě. 

3. Vznik ţivota.  

4. Vývoj ţivota v prekambriu (vznik planktonu, bentosu, vendská fauna, první skeletální organismy).  

5. Biomineralizace a vznik skeletŧ.  

6. Evoluční fauny a hromadná vymírání.  

7. Paleoekologie a rekonstrukce mořských ekosystémŧ.  

8. Evoluce mořských planktonních společenstev. Evoluce útesŧ. Paleobiogeografie. 

9. Systematický přehled v paleontologii významných skupin rostlin s dŧrazem na naše území.  

10. Systematický přehled v paleontologii významných skupin bezobratlých ţivočichŧ s dŧrazem na naše území (trilobiti, 

graptoliti, mikrofosilie). 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

ANDREWS, P. 1998. Dějiny planety Země, Kniţní klub. Praha. 

ŠPINAR, Z. 1986. Paleontologie, SNTL, Praha.  

 

Doporučená literatura: 

CHLUPÁČ, I. 2002. Geologická minulost České republiky , Academia. Praha. 

KACHLÍK, V. 1992. Vývoj organismů a jejich stratigrafický význam, Karolinum, Praha.  

BRIGGS, D. E., CROWTHER, P. R. 2001. Palaeobiology, Blackwell Science.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Biogeografie – CBG/BIOGN 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 26p hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zápočtový test 

 

Garant předmětu RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod. Historická biogeografie.  

2. Základy ekologie pro biogeografii.  

3. Klima. Zonální a azonální vegetace. Biomy.  

4. Tropické a subtropické lesní ekosystémy.  

5. Temperátní lesy. Tajga.  

6. Tvrdolistá vegetace. Travní ekosystémy.  

7. Tundra. Pouště. Jeskyně.  

8. Slaniska. Mokřady. Mořské ekosystémy.  

9. Evoluce a biogeografie.  

10. Fytobiogeografické oblasti.  

11. Zoobiogeografické oblasti.  

12. Ostrovy. Hory. Fragmentace krajiny.  

13. Biogeografické členění České republiky.  
Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

PRACH, K., ŠTECH, M., ŘÍHA, P.: Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Praha, 2009.  

 

Doporučená literatura: 

Biogeografie: Multimediální výuková příručka 

BROWN J.H., LOMOLINO M.V. Biogeography. Sunderland, 1998.  

COX, C. B., MOORE, P. D. Biogeography: an ecological and evolutionary approach. Oxford, 2005.  

HENDRYCH, R. Fytogeografie. Praha SPN, 1984.  

WALTER, H.; BRECKLE, S.-W. Walter´s vegetation of the Earth: the ecological systems of the geo-biosphere: with 300 

figures. Berlin, Springer, 2002.  

BUCHAR, J. Zoogeografie: Vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. Praha: SPN, 1983. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Modelové organismy ve výuce biologie – CBG/MODO 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 39p hod.  39 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, splnění praktické poznávací části 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (25 %) 

Vyučující  

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. (přednášející 25 %), RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (přednášející 25 %), Mgr. 

Jiří Kout, Ph.D. (přednášející 25 %) 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do předmětu, vymezení jeho náplně, základní literatura, podmínky splnění zápočtu a zkoušky.  

2.-4. Modelové druhy a skupiny bezcévných rostlin a hub pro výuku biologie na ZŠ a SŠ.  

5.-7. Modelové druhy a skupiny cévnatých rostlin pro výuku biologie na ZŠ a SŠ.  

8.-10. Modelové druhy a skupiny bezobratlých ţivočichŧ pro výuku biologie na ZŠ a SŠ.  

11.-13. Modelové druhy a skupiny obratlovcŧ pro výuku biologie na ZŠ a SŠ.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

GAISLER, J., ZIMA J. Zoologie obratlovců. Praha, 2007 

HOLEC J., BIELICH, A., BERAN, M. Přehled hub střední Evropy. Praha, 2012 

KALINA, T., VÁŇA, J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha, 2005.  

 KUBÁT, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia, 2002.  

KUNST, M. Zoologické praktikum. Praha, 1954.  

 

Doporučená literatura: 

GRAHAM, L. E., WILCOX L. W. Algae. Upper Saddle River, 2000.  

HAUSMANN, K., HÜLSMANN N. Protozoologie. Stuttgart, 1996.  

HICKEY, M., KING C. Common Families of flowering Plants. Cambridge, 2004.  

JUDD, W. Plants Systematics (A phylogenetic Approach). Sunderland, 2002.  

SITTE,P. Strasburger Lehrbuch der Botanik. Berlin, 2002.  

WALLACE, R. L., TAYLOR, W. K. Invertebrate zoology. A laboratory manual. Pearson, USA, 2003.  

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



verze 16.2.2017 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Didaktika biologie 2 pro SŠ – CBG/DB2SN 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13c hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní, zápočtový test, prezentace znalostí a dovedností na semináři 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %) 

Vyučující Mgr. Petra Vágnerová (vede seminář 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Motivace ve vyučování biologii, motivační techniky.  

2. Komparativní analýza a evaluace procesuální stránky vyučování biologii.  

3. Vyučovací metody v biologickém vyučování.  

4. Pozorování, pokus, laboratorní činnost v biologii.  

5. Vyučovací formy - normativní a sociální hledisko, moţnosti jejich vyuţívání.  

6. Vyučovací prostředky vyuţívané v biologii, moţnosti vyuţití, tvorba vyučovacích prostředkŧ.  

7. Uplatňování vyučovacích principŧ, zásad a pravidel.  

8. Metakognice, reflexe a autoreflexe ve vyučování biologii z pohledu učitele a studenta.  

9. Evaluační techniky a jejich vyuţívání v biologii.  

10. Psychodidaktické školy (Piageta, Brunera a Vygotského) a jejich dopad na vyučování biologie.  

11. Environmentální výchova ve vyučování biologii.  

12. Sexuální výchova ve vyučování biologii.  

13. Výchova ke zdraví ve vyučování biologii.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I.  Didaktika přírodovědného základu. 1. vyd. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. 

92 s.  

ČAPEK, R. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran, 16 

nečíslovaných stran obrazových příloh. Pedagogika. 

HORNÍK, F.; ALTMANN, A. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie: Určeno pro posl. fak. pedagog., fak. přírodověd. a 

posl. postgrad. studia. Díl 3. Praha: SPN, 1988.  

KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. Pedagogická 

praxe.  

PAVLASOVÁ, L.. Přehled didaktiky biologie: Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětŧ 2. stupně ZŠ a SŠ, 

kurz: Oborová didaktika - biologi: Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.  

PODROUŢEK, L. Vývoj vymezování učiva a pojetí přírodopisu v kurikulárních dokumentech naší školy. (1). Biologie, 

chemie, zeměpis, 2003, 12(3), s. 106-110. ISSN 1210-3349.  

ŠEBESTOVÁ, P., ŠIMONOVÁ, P. Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: tři kroky k aktivnímu vyučování.Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2013. 224 s. 

ZORMANOVÁ, L. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 239 s.  

Doporučená literatura:  

Učební texty přírodopisu a biologie.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



verze 16.2.2017 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Přírodovědná výběrová exkurze – CBG/EXVY 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní hod.  30 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Exkurze 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Aktivní účast, prŧběţná kontrola 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Lektorování exkurze (20 %), organizační zajištění. 

Vyučující RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D, (lektorování 20 %)  

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (lektorování 20 %), Mgr. Jiří Kout, Ph.D. (lektorování 20 %), Mgr. Iva Hradská 

(lektorování 20 %). 

Stručná anotace předmětu  

Exkurze do specifické oblasti (kras, hory, velehory, pobřeţí moře atd.). Analýza ekosystémŧ s demonstrací ţivočišných a 

rostlinných druhŧ, hornin, pŧd aj. Rozbor přírodních procesŧ, analýza vazeb přírodních a humánních sloţek navštívené 

oblasti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura dle zaměření exkurze. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



verze 16.2.2017 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Evoluční biologie – CBG/EVBI 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p  hod.  26 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní, vypracování seminární práce 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (50 %) 

Vyučující  

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. (50 %), 

Stručná anotace předmětu  

1. Historický přehled názorŧ na evoluci organismŧ (lamarkismus darwinismus, neodarwinismus, neolamarkismus, 

punktualismus, neutralismus, kreacionismus aj.).  

2. Genotyp, fenotyp, adaptace.  

3. Mikroevoluční mechanismy.  

4. Mikroevoluce (koevoluce, variabilita populací, kliny, poddruhy).  

5. Speciace (definice druhu, agamospecies).  

6. RIM, mechanismy štěpné speciace.  

7. Makroevoluce (evoluční trendy, velké evoluční novinky, ontogeneze a fylogeneze).  

8. Fylogenetické zákony, prŧběţné a hromadné extinkce, rychlost evoluce aj.  

9. Hlavní etapy evoluce ţivota na Zemi.  

10. Vznik ţivota, vznik eukaryotní buňky.  

11. Vznik mnohobuněčnosti.  

12. Vznik skeletu.  

13. Evoluční fauny a flóry.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

MAYR, E.: Co je evoluce. – Galileo, Academia. 2009. 

FLEGR, J.: Evoluční biologie. – Academia. 2005. 

FLEGR, J.: Úvod do evoluční biologie. – Galileo, Academia. 2007. 

+ studijní text na https://www.cbg.zcu.cz/OB/studium/evbi/evbi.php 

 

Doporučená literatura: 

ALCOCK, J.: Animal behavior. An evolutional Approach. Ninth edition. – Sinauer Associates, Inc. 2009.  

FLEGR, J.: Zamrzlá evoluce. – Galileo, Academia. 2006. 
FUTUYMA, D.J. Evolution. Second edition. – Sinauer Associates, Inc. 2009. 

RIDLEY, M.: Evolution. Second edition. – Oxford University Press. 2011. 

STEARNS, S. C. A HOEKSTRA, R. F.: Evolution: an introduction. – Oxford University Press. 2000 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Aplikovaná biologie – CBG/APBI 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 13c hod.  39 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška kombinovaná, vypracování seminární práce, aktivní účast na cvičení, 

splnění praktické poznávací části 

 

Garant předmětu RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %), cvičící (100 %) 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

1. Základy pŧdoznalství, základní problémy pŧdy, ochrana pŧdy.  

2. Pŧda, vznik, sloţení. Typy a druhy pŧd.  

3. Základy výţivy a ochrany rostlin. Zemědělství a ţivotní prostředí.  

4. Genetika a šlechtění kulturních rostlin.  

5. Plevele. Indikační botanika. Genové inţenýrství. Meristémy.  

6. Základní polní plodiny – obiloviny, okopaniny.  

7. Pícniny, technické plodiny aj.  

8. Základy zahradnictví, ovocnářství.  

9. Zelinářství. Květinářství.  

10. Tropické a subtropické kulturní rostliny.  

11. Jednotlivé druhy a jejich vyuţití.  

12. Léčivé, jedovaté, tonizující rostliny a drogy.  

13. Poznávání kulturních rostlin a jejich semen, základy jejich zpracování a základy zdravé výţivy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

KAZDA, J.,  MIKULKA, J. A PROKINOVÁ, E.. Encyklopedie ochrany rostlin: Polní plodiny. Praha: Profi Press, 2010. 399 s.  

KUBEŠ, J. 1996. Plánování venkovské krajiny. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava.  

PRACH, K. 1996. Úvod do vegetační ekologie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava.  

SEMORÁDOVÁ, E. 1998. Ekologie krajiny. UJEP Ústí nad Labem. 

VALÍČEK, P. 2002. Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha.  

 

Doporučená literatura: 

HOLZER, S. 2013. Zahrada k nakousnutí. Permakultura podle Seppa Holzera. Knihkupectví CZ, Brno.  

KINCL, M., KUBICOVÁ, S. & ZELINKA, J. 1989. Základy rostlinné výroby pro učitele. Část 1 a 2. Ostrava, Pedagogická  

fakulta.  

ŠARAPATKA, B. et al. 2010. Agroekologie. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc.  

ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 s.  

TOMÁŠEK, M. Půdy České republiky. Páté, upravené a doplněné vydání. Praha: Česká geologická sluţba, 2014. 68 stran, 

41 nečíslovaných stran obrazových příloh. Léčivé rostliny: Ottův průvodce přírodou. Praha: Ottovo nakladatelství, 

2010. 496 s.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Didaktika biologie 3 SŠ – CBG/DB3SS 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 26s hod.  52 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, zápočet Forma výuky Přednáška 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zkouška ústní, vypracování seminární práce, prezentace znalostí a dovedností na 

semináři 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (50 %) 

Vyučující Mgr. Petra Vágnerová (přednášející 50%,  seminář 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Integrování učiva, vyuţití integrování výuky ve výuce na SŠ.  

2. Projektové vyučování v biologii.  

3. Vytváření představ a pojmŧ o věcech a jevech v přírodě na SŠ, pojmoslovný proces.  

4. Didaktická analýza učiva, analýza kurikulárních dokumentŧ.  

5. Didaktická transformace učiva, sniţování obtíţnosti učiva.  

6. Didakticko-faktografická analýza učiva obecné biologie na SŠ.  

7. Didakticko-faktografická analýza učiva molekulární biologie na SŠ.  

8. Didakticko-faktografická analýza učiva botaniky na SŠ.  

9. Didakticko-faktografická analýza učiva zoologie na SŠ.  

10. Didakticko-faktografická analýza učiva genetiky na SŠ.  

11. Didakticko-faktografická analýza učiva biologie člověka na SŠ.  

12. Didakticko-faktografická analýza učiva ekologie na SŠ.  

13. Didakticko-faktografická analýza učiva o ochraně přírody a environmentální výchově na SŠ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

ALTMANN, A. HORNÍK, F. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie: Určeno pro další vzdělávání učitelŧ, postgraduální 

studium. 1. Praha: SPN, 1985.  

BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I.. Didaktika přírodovědného základu. 1. vyd. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. 

92 s. Skripta.  

FRONĚK, J., KVASNIČKOVÁ, D. V přírodopise nověji: Hrst zkušeností a rad z ověřování alternativního učiva z 

přírodopisu. Praha: Fortuna, 1993.  

PAVLASOVÁ, L.. Přehled didaktiky biologie: Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětŧ 2. stupně ZŠ a SŠ, 

kurz: Oborová didaktika - biologi: Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.  

PODROUŢEK, L. Člověk a příroda. Jak vyuţívat integrované učební texty ve výuce. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 16 s. 

ISBN 80-7238-456-2. 

Modelové vzdělávací programy pro základní školy. 

BALADA, J. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007. 

ISBN 978-80-87000-11-3.  

Doporučená literatura:  

Učební texty přírodopisu a biologie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



verze 16.2.2017 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Environmentální výchova – CBG/ENVRN 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 13 p + 13c hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška, Zápočet Forma výuky Přednáška, 

cvičení 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Zápočtový test 

 

Garant předmětu RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (50 %), cvičící (50 %) 

Vyučující RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D (přednášející 50 %, cvičící 50 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Environmentální výchova – vymezení, RVP – prŧřezové téma, koordinátor environmentální výchovy, legislativní 

ukotvení.  

2. Ochrana přírody. Úvod do problematiky, aktivity. 

3. Ovzduší. Úvod do problematiky, aktivity. 

4. Voda. Úvod do problematiky, aktivity. 

5. Pŧda. Úvod do problematiky, aktivity. 

6. Odpady. Úvod do problematiky, aktivity. 

7. – 8. Terénní exkurze s demonstrací ekosystému (louka, les, lidská sídla, pole, rybník, řeka) 

9. Ochrana zdraví. Úvod do problematiky, aktivity. 

10. Globální problémy. Úvod do problematiky, aktivity. 

11. Biodiverzita. Úvod do problematiky, aktivity. 

12. Zdroje energie. Úvod do problematiky, aktivity. 

13. Kolokvium k semestrálním pracím. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 

Povinná literatura:  

ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 978-80-7315-147-8. 

ČINČERA, J.,  ŠIMONOVÁ, P. Ekologická a environmentální výchova: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií: příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013. 48 s.  

GREMLICA, T.: Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany ŢP ČR. MŢP 

Praha. 2002. 

HORKÁ, H.: Teorie a metodika ekologické výchovy. Paido, Brno. 1996. 

JANČAŘÍKOVÁ, K. A MAZÁČOVÁ, N. Bádání na zahradě: metodická příručka ke kurzu badatelské činnosti na školní 

zahradě: příručka k projektu Věda do škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 43 s.  

ŠIMONOVÁ, P. a kol. Ekologická a environmentální výchova: pracovní učebnice: pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013. 96 s.  

KUNC, K.: Environmentální vzdělávání a výchova. Ostrava. 1996.  

MATĚJČEK, T.. Ekologická a enviromentální výchova: učební text k průřezovému tématu Enviromentální výchova podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické 

společnosti, 2007. 50 s.  

Doporučená literatura: 

KVASNIČKOVÁ, D.: Co je udržitelný rozvoj. KEV, Praha. 2001. 

MÁCHAL, A. a kol. (HUSTÁK, J., SLÁMOVÁ, G.): Malý ekologický a environmentální slovníček. Rezekvítek, Brno. 1996. 

PIKE, G., SELBY, D.: Globální výchova. Grada, Praha. 1994. 

PŘÍVRATSKÝ, V. ET TEODORIDIS, V. (eds.): Rukověť envrironmentálního vzdělávání. MŠMT. Unie Comenius, Praha. 

2008. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  



verze 16.2.2017 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Náslechová praxe navazující (BIO) – CBG/NAPNB 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 1 týden hod.  10 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Absolvovat stanovený počet hospitací a rozborŧ. Vést záznamy o praxi – 

hospitační záznamy a záznamy z rozborŧ vyučovacích hodin. 

Po skončení hospitace probíhá přímo ve škole rozbor za účasti vyučujícího dané 

školy a oborového didaktika. 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garantuje organizační zajištění v rámci katedry, podílí se na rozborech a 

vyhodnocení kvality praxe (20 %) 

Vyučující Mgr. Petra Vágnerová (lektorující 80 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu, aplikuje poznatky a základní dovednosti 

získané v teoretických předmětech. Ke kaţdé hospitované hodině náleţí její rozbor s cvičným učitelem. 

Prŧběh praxe je reflektován čtverým zpŧsobem: 1) individuálním vyplněním hospitačního záznamu, 2) rozborem hodin s 

pedagogem z praxe také s poukazem na problematiku přípravy učitele na vyučování a na školní agendu, 3) 

bezprostředním rozborem hodin s oborovým didaktikem, 4) závěrečnou skupinovou analýzou celé náslechové praxe na 

příslušném předmětu oborové didaktiky a diskuzí s vyučujícím o moţnostech vyuţití získaných poznatkŧ v dalším 

studiu. 

Ve strukturovaném formuláři k náslechové praxi studenti specifikují charakter navštívené třídy, vymezují cíle vyučovací 

hodiny včetně výchovných, zapisují její fáze a organizaci, hodnotí efektivitu jednotlivých aktivit, vyučovacích metod a 

forem práce, pozorují vyuţití učebních pomŧcek a didaktických prostředkŧ ve vyučování a reflektují osobnost učitele a 

ţáka ve vyučování, vztah učitel - ţák a klima třídy. Cílem hospitací je i příprava na následující dva tipy pedagogické 

praxe. 

Absolvované hodiny náslechové praxe budou konfrontovány s příklady virtuálních hospitací jak v teoretických 

oborových předmětech, tak v oborové didaktice a předmětech pedagogicko-psychologických (Obecná didaktika, 

Pedagogická psychologie, Reflexe a hodnocení výuky). 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura:  

HLAĎO, P. Pedagogická praxe. Brno: Mendelova univerzita, 2010.  

KEPKA, J. Pedagogická praxe. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007.  

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2008.  

NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi: význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve 

škole, ukázky. Praha: Grada, 2005.  

ŠVEC, V., BRADOVÁ, J. Učitel v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pedagogická praxe – CBG/PPZ 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 2 týdny hod.  10 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou  

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Absolvovat stanovený počet výstupŧ a rozborŧ. Vést záznamy o praxi – přípravy 

na výuku a záznamy z rozborŧ vyučovacích hodin. 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Garantuje organizační zajištění v rámci katedry, podílí se na rozborech a 

vyhodnocení kvality praxe (20 %) 

Vyučující Mgr. Petra Vágnerová (lektorující 80 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

Absolvování předepsaného počtu hodin náslechŧ a vlastních výstupŧ. Studenti poznávají chod školy a její reţim včetně 

školské dokumentace. Navazuje na získané teoretické poznatky a předchozí náslechové praxe. 

Teoretickou základnou předmětu jsou předměty absolvované v bakalářském studiu - Obecná a srovnávací pedagogika, 

Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Osobnostně sociální rozvoj, Sociální psychologie, Speciální pedagogika a 

Základy reflexe a hodnocení kvality výuky a předměty v navazujícím magisterském studiu např. Obecná didaktika, 

Pedagogická psychologie, Speciální pedagogika pro učitele, Reflexe a hodnocení kvality výuky a oborové didaktiky.  

Reflexe praxe je v rozborech náslechových a odučených hodin ,ve výuce oborových didaktik a ve výuce předmětu 

Reflexe a hodnocení kvality výuky. Pro zkvalitnění reflexe si student vede o praxi písemné záznamy. 

Po skončení hospitace probíhá přímo ve škole rozbor. Didaktik předmětu koná namátkovou hospitační a kontrolní 

činnost. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura:  

HLAĎO, P. Pedagogická praxe. Brno: Mendelova univerzita, 2010.  

KEPKA, J. Pedagogická praxe. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007.  

KUBICOVÁ, S.,  PTAŠKOVÁ, H.,  PTAŠEK, P.. Metodika výuky biologie na 2. stupni základních škol a středních školách z 

pohledu pedagogické praxe: náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009.  

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2008.  

NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi: význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve 

škole, ukázky. Praha: Grada, 2005.  

ŠVEC, V., BRADOVÁ, J. Učitel v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Reflexe a hodnocení kvality výuky - KPG/RHV 

Typ předmětu Povinný / ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13 s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

seminární práce 

kombinovaná 

 

Garant předmětu doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášky 100 % 

Vyučující  Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. – seminář 100 %, PhDr. Ladislava Šlajchová, 

Ph.D. – seminář 100 %, oboroví didaktici 
                                                               
Stručná anotace předmětu  
Cílem je prokázat hluboké odborné znalosti, porozumění, odborné dovednosti a obecné zpŧsobilosti k reflexi a hodnocení kvality 

výuky a rozvinout dovednosti k profesionálně efektivnímu propojování teorie s praxí. Dílčí cíle jsou zaměřeny na rozvoj schopností 

studentŧ pro analýzu edukačního procesu, pro vyhodnocení jeho přínosných a slabých stránek a pro vyuţití získaných poznatkŧ ke 

zlepšování kvality výuky. Předmět systematicky navazuje na Základy reflexe a hodnocení kvality výuky. Pojetí předmětu je zaloţeno 

na vyuţití Schönova konceptu reflektivního praktika a v metodologické oblasti se opírá zejména o Korthagenovo pojetí reflektivní 

praxe a metodiku 3A zaloţenou na konceptové analýze učiva. 

1. Obsah a jeho transformace ve výuce, izomorfismus. Jednotky obsahu: koncept a prekoncept, představa, pojem, výraz - význam. 

Kognitivní penetrabilita. Didaktická transformace obsahu.  

2. Vztah mezi pedagogickým dílem, jeho situacemi, záţitkem ţáka a mírou přínosu výuky - přidaná vzdělávací hodnota. 

Personalizační, socializační a enkulturační stránka výuky. Kulturní skripty ve výuce (z hlediska ţáka, z hlediska učitele), kultury 

vyučování a učení. 

3. Model technické racionality a model reflektivní praxe D. Schöna v přípravném nebo dalším vzdělávání učitelŧ. Autorita ve vztahu 

učitele a ţákŧ - čtyři typy autority.  

4. Schönŧv koncept reflektivního praktika jako vyjádření principu profesionality v učitelství. Profesní soud o výuce a princip lege 

artis.  

5. Učitel jako reflektivní praktik v Korthagenově pojetí: od gestaltu přes schéma k teorii. Korespondence mezi pojetím gestaltu a 

profesního skriptu. Rozlišení kontrolních od rozvíjejících hospitací a funkce rozvíjejících hospitací při utváření profesního 

společenství učitelŧ. Peschlŧv model cyklického sdílení znalostí (učitelské „společenství myslí“).  

6. Korthagenŧv ALACT model reflexe výuky v koncepci přípravy reflektivního praktika a jeho vztah k rozvíjejícím hospitacím 

výuky, koučingu a mentoringu. Alterace v metodice 3A jako východisko profesního rozvoje.  

7. Konceptová analýza výukových situací a učebních úloh. Ţákovský prekoncept a jeho vztah k fenoménu, obsahu a konceptu ve 

výuce. Úloha tzv. nové kultury vyučování a učení (Weinert) při kognitivní aktivizaci ţákŧ (Klieme et al.) ve výuce.  

8. Problém posuzování kvality výukových situací ve světle teorie alterací výuky v metodice 3A. Tematická, konceptová, cílová-

kompetenční vrstva modelu hloubkové struktury výuky MHS a jejich vzájemné vztahy při analýze výuky. Operační přechody mezi 

vrstvami MHS: abstrakce a generalizace. Rekurzivní princip v MHS. Ústřední úloha konceptové vrstvy a konceptové analýzy výuky v 

obsahovém pojetí reflexe a posuzování kvality výuky. Kvalita situací: selhávající, nerozvinuté, podnětné, rozvíjející. 

9. Posuzování kvality výukových situací s oporou v konceptové analýze a v MHS s ohledem na vztah mezi obsahem, ţákovskou 

činností, cílovými poţadavky a poţadavky na hodnocení ve výuce. Formativní anebo autonomní hodnocení. Problém normy a chyby 

ve světle nárokŧ na kognitivní aktivizaci ţákŧ ve výuce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Literatura základní: 

SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a 

zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno, Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8 STUCHLÍKOVÁ, 

I., JANÍK, T. a et. al. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-

7884-0 JANÍK, T., et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6349-5 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pedagogická praxe souvislá – SPP/PPS 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny hod.   kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou  

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Záznam o prŧběhu praxe, přípravy, hospitační záznamy, záznamy z rozborŧ hodin 

 

Garant předmětu PaedDr. Josef Kepka, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vede semináře 

Vyučující PaedDr. Josef Kepka, CSc. (100 %), oboroví didaktici 

 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je komplexní poznání výchovně-vzdělávacího procesu a veškeré činnosti učitele na příslušném stupni 

školy. Praxe je organizována tak, aby i studenti učitelství pro střední školy se v prŧběhu praxe prakticky seznámili i 

s výukou na základní škole a poznali specifické rysy základní školy. Student uplatňuje kompetence získané během studia 

v předmětech pedagogiky, psychologie a v oborových didaktikách. Během pobytu ve škole řeší konkrétní situace při 

vyučování i v mimoškolní činnosti ţákŧ.  

Student absolvuje stanovený počet náslechŧ a odučí stanovený počet vyučovacích hodin.  

Student je schopen nejprve pod vedením učitele a později i samostatně připravovat a realizovat výuku aprobačních 

předmětŧ. Student se podílí na činnosti školy - porady, dozory, pedagogické rady, schŧzky předmětové komise, třídní 

schŧzky s rodiči, vedení sbírek apod. 

Pro zkvalitnění reflexe vede student písemné záznamy. Reflexe praxe je v rozborech náslechových hodin a zejména 

v hodnocení souvislé praxe s didaktiky kateder a pracovníky střediska praxe. Komplexní posouzení celého portfolia 

praxe probíhá v rámci SZZ z pedagogiky a psychologie.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura:  

HLAĎO, P. Pedagogická praxe. Brno: Mendelova univerzita, 2010.  

KEPKA, J. Pedagogická praxe. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007.  

KUBICOVÁ, S.,  PTAŠKOVÁ, H.,  PTAŠEK, P.. Metodika výuky biologie na 2. stupni základních škol a středních školách z 

pohledu pedagogické praxe: náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009.  

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2008.  

NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi: význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve 

škole, ukázky. Praha: Grada, 2005.  

ŠVEC, V., BRADOVÁ, J. Učitel v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomový seminář – CBG/DS 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu  hod.   kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Prŧběţná kontrola při konzultacích, prezentace výsledkŧ na semináři 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedení seminářŧ (20 %), organizační zajištění seminářŧ 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Příprava diplomové práce. Práce s literaturou a informačními zdroji, zpracování rešerše. Získání dat k přípravě 

diplomové práce. Příprava prezentace.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 

Zadána vedoucím diplomové práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomový seminář 2 – CBG/DS2N 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu  hod.   kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Prŧběţná kontrola při konzultacích, prezentace výsledkŧ na semináři 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedení seminářŧ (20 %), organizační zajištění seminářŧ 

Vyučující Pracovníci katedry dle odborného zaměření diplomové práce. 

 

Stručná anotace předmětu  

Příprava a závěrečná redakce diplomové práce. Je nutnou podmínkou pro vykonání státní závěrečné zkoušky v daném 

oboru.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 

Zadána vedoucím diplomové práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Obecná didaktika pro SŠ –  KPG/OBDSS 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Portfolio, kombinovaná zkouška 

 

Garant předmětu Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Műllerová, Ph.D., MPH 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (75 %), vede seminář (50 %) 

Vyučující Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. (přednášející 25 %, vede seminář 50 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky organizované jako dvouhodinové:  

1. Profil učitele v rámci sekundárního vzdělávání, včetně legislativy, kompetence učitele, profesní příprava budoucího 

učitele. 

2. Vzdělávací teorie. 

3.-4. Modelování kurikula - fundamentální, konstitutivní, realizovaný a syntetizující model. 

5. Modernizační a inovativní trendy ve výuce. 

6. Dosaţené kurikulum - pedagogická diagnostika a zpětná vazba k rozvoji kompetencí, analýza a reflexe výuky a 

rozvíjení její kvality. 

Semináře systematicky rozvíjí témata z přednášek a studenti dŧsledně implementují pedagogickou teorii na studovaný 

obor, pedagogickou praxi střední školy a se zdŧrazněním individuálních a věkových zvláštností v období adolescence. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5  

JANÍK, T., MAŇÁK, J., KNECHT, P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009. 

ISBN 978-80-7315-194  

KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6  

KORTHAGEN, F., A., KESSELS, J., KOSTER, B., LAGERWERF, B., WUBBELS, T. Jak spojit praxi s teorií: didaktika 

realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-221-5 

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. a kol. Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika. Praha: Wolters-Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7552-014-2  

PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. IRIS, 2016. ISBN 978-80-8153-064-7  

PRŦCHA, J. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2009. ISBN 80-7178-621-7  

PRŦCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2  

RAMBOUSEK, V. Vybrané kapitoly z didaktiky a psychodidaktiky. Praha: PdF UK, 2014. ISBN 978-80-7290-671-0  

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7  

SLAVÍK, J., JANÍK, T.; NAJVAR; P, KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika (o učitelském sdílení znalostí a zvyšování 

kvality výuky napříč obory). Brno: MUNI PRESS, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8  

ŠIKULOVÁ, R., MÜLLEROVÁ, L. Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2003. 

ISBN 80-7044-365-0  

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada Publishing, 

2011. ISBN 978-80-247-3341-8  

TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-539-9 RVP pro SV v 

platném znění. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pedagogická psychologie pro SŠ – KPS/ PPSSS 

Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p +13s hod.  26 Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou  

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,  

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kazuistika: psychologická analýza práce učitele, kombinovaná zkouška. 

 

Garant předmětu Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (50 %) 

Vyučující Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. (přednášející 25 %, vede seminář 50 %),  PhDr. et 

PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. (přednášející 25 %, vede seminář (50 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Pedagogická psychologie a její úkoly, předmět. Výzkumné a diagnostické metody v pedagogické psychologii.  

2. Osobnost ţáka a její struktura z pohledu školy - školní úspěšnost, příčiny neprospěchu na SŠ.  

3. Teorie učení, druhy učení, zákonitosti učení.  

4. Individuální zvláštnosti učení - kognitivní styl, učební styl, diagnostika stylŧ učení ţákŧ.  

5. Autoregulace učení, teoretické přístupy, metakognice a učení, učební strategie ve vyučování.  

6. Učitelská profese, charakteristika učitelské profese, učitelovo pojetí výuky, vyučovací styl.  

7. Osobnost učitele střední školy, specifika pedagogické práce na SŠ, zvládání nespolupracujícího chování ţákŧ. 

8. Motivace a vŧle ve škole - teoretické přístupy, specifika motivačních postupŧ u ţákŧ SŠ, vztahové normy, "flow".  

9. Hodnocení ve škole – podstata a funkce, sebehodnocení, autonomní hodnocení, učitelovy postoje a očekávání.  

10. Komunikace ve škole. Interakce učitel a ţák na SŠ (interakční styly učitele, efektivní pedagogická komunikace.  

11. Klima školní třídy - vymezení pojmu, základní dimenze klimatu, diagnostika. Kultura školy, klima školy.  

12. Sociokulturní pozadí ţáka, teorie sociokulturního handicapu.  

13. Společné vzdělávání. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ. Nadaný ţák.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha, Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.  

 

Doporučená literatura: 

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.  

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha:Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.  

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7. 

HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3704-1. 

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.                            

ŠEĎOVÁ, K., et al. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.                                                         

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Inkluzivní didaktika pro učitele SŠ – KPG/INDIS  

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Semestrální práce, kombinovaná zkouška 

 

Garant předmětu Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %) 

Vyučující doc. PhDr. Jan Šiška, PhD. (vede seminář 50 %), PhDr. Josef Slowik, Ph.D. (vede 

seminář 50 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Inkluzívní vzdělávání historie, vývoj, podmínky a předpoklady.  

2. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáci nadaní na SŠ.  

3. Specifika přístupu k ţákŧm se specifickými poruchami učení na SŠ.  

4. Specifika přístupu k ţákŧm s poruchami chování a jedincŧ sociálně nebo sociokulturně znevýhodněných na SŠ.  

5. Specifika přístupu k ţákŧm s tělesným postiţením, dlouhodobým onemocněním a zdravotním oslabením na SŠ.  

6. Specifika přístupu k ţákŧm s postiţením zraku na SŠ.  

7. Specifika přístupu k ţákŧm s postiţením sluchu na SŠ.  

8. Specifika přístupu k ţákŧm s narušenou komunikační schopností na SŠ.  

9. Specifika přístupu k ţákŧm s psychickými poruchami (včetně poruch autistického spektra nebo jiných pervazivních 

poruch) na SŠ.  

10. Specifika přístupu k ţákŧm nadaným a ţákŧm s dvojí výjimečností. 

11. Moderní didaktické přístupy a metodické postupy při práci s handicapovanými ţáky včetně vyuţití technických 

kompenzačních pomŧcek, počítačových a jiných pomŧcek na SŠ.  

12. Tvorba a realizace plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu pro ţáka na SŠ.  

13. Klima inkluzivní školy a hodnocení v inkluzivním vzdělávání. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7 

LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5  

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., STRNADOVÁ, I., HÁJKOVÁ, V. Cesty k inkluzi. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-

2086-2  

VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál. 2014. ISBN 978-80-262-0602-6 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy psychopatologie pro učitele – KPS/ZPAU 

Typ předmětu Povinný, ZT  doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 13p +13s hod.  26 Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou  

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Vypracovat metodický materiál pro pouţití v učitelské praxi, úspěšně sloţit 

kombinovanou zkoušku. 

 

Garant předmětu Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (50 %) 

Vyučující Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. (přednášející 50 %,  vede seminář 100 %) 

 

Stručná anotace předmětu  

1. Kategorizace psychických poruch u dětí a dospívajících.  

2. Elementární terminologie psychologických, speciálně pedagogických a psychiatrických nálezŧ pro školu.  

3. Vznik a vývoj psychických odchylek, prevence, náprava.  

4. Moţnosti detekční a podpŧrné role učitele.  

5. Poruchy příjmu potravy u ţákŧ a studentŧ.  

6. Závislosti u dětí a dospívajících.  

7. Patologická emocionalita u ţákŧ a studentŧ.  

8. Neurotické projevy u ţákŧ a studentŧ.  

9. Ţák s poruchou chování.  

10. Ţák s poruchou autistického spektra.  

11. Ţák s neurologickým inemocněním.  

12. Paranoidní stavy a sebepoškozovací tendence u ţákŧ a studentŧ.  

13. Poúrazový stav u ţákŧ a studentŧ. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-

210-4434-0.  

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999. 

ISBN 80-7178-214-9.  

Doporučená literatura: 

BAZALOVÁ, B. Autismus v edukační praxi. 2017. ISBN 978-80-262-1195-2.  

LOVASOVÁ, V. Souvislosti neuroticismu. Plzeň: ZČU, 2017. ISBN 978-80-261-0675-3.  

LOVASOVÁ, V., PRŦŠOVÁ, B. Psychic lability of future teachers. CER, 2017: proceedin. 2017.  

MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-70-9.  

OREL, M. Psychopatologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3737-9.  

PÖTHE, P. Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4585-5.  

VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. Mentální postižení. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pedagogika pro učitele SŠ – KPG/PGUSS 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p + 13s hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Nejsou 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška Forma výuky Přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Semestrální práce, kombinovaná zkouška 

 

Garant předmětu Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Műllerová, Ph.D., MPH 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášející (100 %), vede seminář (50 %) 

Vyučující Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. (vede seminář 50 %)  

 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky jsou organizovány jako dvouhodinové: 

1. Vzdělávací politika jako vědní obor (strategické dokumenty vzdělávací politiky ČR, role přímo-řízených organizací 

MŠMT, aktéři vzdělávací politiky, konflikty zájmŧ), vývoj vzdělávací politiky ČR po roce 1989 (fáze vývoje 

transformačního procesu, hlavní změny, včetně hodnocení vývoje školství).  

2. Spravedlivost ve vzdělávání a vnější diferenciace (rŧzná pojetí spravedlivosti a rovnosti příleţitostí, příklady vnější 

diferenciace v českém vzdělávání).  

3. Střední škola jako sociální instituce (funkce současné školy, scénáře budoucnosti školy dle OECD), škola jako 

specifická organizace (charakteristika, chování lidí v organizaci, správa, řízení a vedení školy).  

4. Klima a kultura školy (vymezení pojmŧ, zpŧsob zjišťování a význam klimatu a kultury školy), klima sboru, třídy, 

prostředí školy (fyzické, organizační a sociálně-kulturní), kultura efektivních škol.  

5. Evaluace ve vzdělávání (teorie kvality a efektivity ve vzdělávání, subjekty a objekty evaluace), hodnocení 

vzdělávacího systému, autoevaluace (zapojení aktérŧ, metody, interpretace výsledkŧ autoevaluace) a externí evaluace 

školy (zodpovědnost ČŠI a zřizovatelŧ škol), propojení autoevaluace a externí evaluace, metaevaluace.  

6. Profese a hodnocení učitele (profesionalizace učitelŧ, hodnocení kvality práce učitelŧ, profesní standardy, nástroje 

dokladování profesního výkonu), profesní rozvoj učitelŧ (indukce, další vzdělávání, celoţivotní vzdělávání), efektivní 

formy a nástroje profesního rozvoje (TALIS), legislativní podmínky DVU. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 

GREGER, D., JEŢKOVÁ, E. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-246-

1313-1  

KALOUS, J., VESELÝ, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006.  

MOREE, D. Učitelé na vlnách transformace: Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 

978-80-246-2298-9  

POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do pedagogické evaluace a jejich metod. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-

2681-5  

STARÝ, K., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DUSCHINSKÁ, K. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků 

žáků. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2087-9  

TROJAN, V. ET al. Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-897-4  

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  

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3357-9  

VAŠŤATKOVÁ, J. Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex, 2010. ISBN 978-80-7409-029-5 

VAŠŤATKOVÁ, J., MICHEK, S. Modely řízení kvality a škola. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2608-2 

VESELÝ, A., KALOUS, J. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-246-1260-7 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Státní zkouška z pedagogiky a psychologie SŠ – KPG/SZPPS 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0 hod.  0 kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Splnění poţadovaného počtu kreditŧ. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

 

 

Garant předmětu Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti ve vzájemné 

integraci pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky a pedagogické praxe. Tím studenti propojují své znalosti 

z pedagogiky a psychologie se studovaným oborem. Tematické okruhy vychází z výsledkŧ učení základních teoretických 

předmětŧ ve studijním plánu: Pedagogika pro učitele, Obecná didaktika, Inkluzivní didaktika, Reflexe a hodnocení 

kvality výuky, Pedagogická psychologie, Základy psychopatologie pro učitele. Výklad otázky má být koncipován jako 

ilustrace teoretických pojmŧ konkrétními příklady z analýzy praxe a naopak, se zdŧrazněním aprobačních oborŧ 

studenta. Jedná se o příslušné doloţení praktických ukázek (z profesního portfolia) teoretickými pojmovými 

interpretacemi. Profesní portfolio obsahuje seznam prostudované odborné literatury a zachycené zkušenosti z 

absolvovaných a reflektovaných pedagogických praxí. Je třeba propojit kontext vývojový s aktuálními podobami a 

významy, a to jak ve vztahu k hlavnímu vzdělávacímu proudu, tak jeho alternativním variantám i mimoškolním 

podobám výchovy a vzdělávání. Tento poţadavek se opakuje u kaţdého okruhu. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura uvedená u jednotlivých základních teoretických předmětŧ.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Státní závěrečná zkouška – CBG/ZASZ 

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0 hod.  0 kreditů 0 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 
Všechny povinné předměty a dostatečný počet kreditŧ 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Státní závěrečná zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Ústní zkouška 

 

Garant předmětu Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Zkoušející, předseda. 

Vyučující Zkoušející z CBG schválení VR FPE ZČU 

 

Stručná anotace předmětu  

Zkouška z oborové didaktiky biologie a základŧ obecné a systematické biologie z rozsahu daném předměty TZ: 

Didaktika biologie 1, 2, 3 (SŠ), Didaktika biologických pokusŧ, Didaktika geologie, Evoluční biologie a Modelové 

organismy ve výuce biologie.  

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná uvedená u jednotlivých předmětŧ. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
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B-IV – Údaje o odborné praxi 
Charakteristika povinné odborné praxe 

Přestoţe jde o akademicky zaměřený studijní program, všichni studenti učitelského studijního programu absolvují v 

prŧběhu studia řízenou a reflektovanou povinnou pedagogickou praxi, kterou na FPE zajišťuje/koordinuje Středisko 

pedagogické praxe (SPP). Pedagogická praxe je koncipována jako ucelený a gradující systém, který od prvopočátkŧ 

(hospitace-náslechy) směřuje přes vlastní výukové pokusy aţ k samostatné práci v rámci souvislé praxe a její reflexi. 

Pedagogická praxe je organizována ve spolupráci se školami, zejména v městě Plzni (ev. Plzeňském, Karlovarském 

kraji). S ohledem na široké spektrum škol, kde se praxe uskutečňuje, nelze uvést kompletní seznam. Část praxí je 

zajištěna dlouhodobými smlouvami s příslušnými školami, část smlouvami zaměřenými na praxi konkrétního studenta. 

Převáţná většina praxí je zajištěna smlouvami o spolupráci v rámci projektŧ. 

Níţe uvádíme přehled nejčastěji vyuţívaných školských zařízení, na nichţ je praxe studentŧ realizována. 

Během pobytu na školách plní studenti v rámci pedagogické praxe (samostatně, či pod vedením fakultních učitelŧ ze 

základních a středních škol a pedagogŧ z fakulty) úkoly, které se týkají následujících skupin dovedností: 

diagnostických, komunikačních, projekčních, řídících a organizačních. 

 

Formy a charakteristiky praxí 

Praxe náslechová  

Teoretickou základnou předmětu jsou předměty absolvované jiţ v bakalářském studiu - Obecná a srovnávací 

pedagogika, Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Osobnostně sociální rozvoj, Sociální psychologie, Speciální 

pedagogika a Základy reflexe a hodnocení kvality výuky a předměty v navazujícím magisterském studiu, např. Obecná 

didaktika pro střední školy, Pedagogická psychologie pro SŠ, Speciální pedagogika pro učitele SŠ a oborové didaktiky.  

Bezprostřední reflexe praxe probíhá v rozborech náslechových hodin (na rozdíl od náslechové praxe v bakalářském 

studiu je zde reflexe hlubší a detailnější), ve výuce oborových didaktik a ve výuce předmětu Reflexe a hodnocení 

kvality výuky. Pro zkvalitnění reflexe si student vede o praxi písemné záznamy. 

Cílem předmětu je uvést posluchače do problematiky učitelské praxe, představit jim práci učitele v prostředí školní třídy 

a ukázat rŧzné formy vyučovacích jednotek. Posluchači sledují vyučovací jednotky zejména z hlediska struktury 

s vyuţitím znalostí získaných v absolvovaných předmětech. Reflexe pedagogické praxe probíhá zejména v předmětu 

Reflexe a hodnocení kvality a v oborových didaktikách (KPG/RHV).  

Studenti hospitují (ve skupině) ve vyučování v základních a středních školách. Vzorové hodiny ve školách vedou 

kmenoví učitelé „fakultních“ škol. Po skončení hospitace probíhá přímo ve škole rozbor příslušné vyučovací hodiny za 

účasti vyučujícího, pracovníka KPG a oborového didaktika.  

 

Praxe výstupová  

Zahrnuje absolvování předepsaného počtu hodin náslechŧ a vlastních výstupŧ. Studenti poznávají chod školy a její 

reţim včetně školské dokumentace. Výstupová praxe navazuje na získané teoretické poznatky a zkušenosti z předchozí 

náslechové praxe. 

Teoretickou základnou předmětu jsou předměty absolvované v bakalářském studiu - Obecná a srovnávací pedagogika, 

Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Osobnostně sociální rozvoj, Sociální psychologie, Speciální pedagogika a 

Základy reflexe a hodnocení kvality výuky a předměty v navazujícím magisterském studiu např. Obecná didaktika pro 

střední školy, Pedagogická psychologie pro SŠ, Speciální pedagogika pro učitele SŠ, Reflexe a hodnocení kvality 

výuky a oborové didaktiky.  

Reflexe praxe je realizována rozbory náslechových hodin, probíhá ve výuce oborových didaktik a ve výuce předmětu 

Reflexe a hodnocení kvality výuky. Pro zkvalitnění reflexe si student vede o praxi písemné záznamy. 

Po skončení hospitace probíhá přímo ve škole rozbor. Oborový didaktik předmětu koná namátkovou hospitační a 

kontrolní činnost. 

 

Praxe souvislá 

Cílem předmětu je komplexní poznání výchovně-vzdělávacího procesu a veškeré činnosti učitele na střední škole. Praxe 

je organizována tak, aby se studenti učitelství pro střední školy v prŧběhu praxe prakticky seznámili také s výukou na 

základní škole a aby poznali specifické rysy ţákŧ základní školy. Student uplatňuje kompetence získané během studia v 

předmětech pedagogiky, psychologie a v oborových didaktikách. V prŧběhu pobytu ve škole řeší konkrétní situace při 

vyučování i v mimoškolní činnosti ţákŧ. Aktivně poznává prŧběh pedagogických rad, schŧzek předmětových komisí, 

schŧzek s rodiči ţákŧ a podílí se i na dalších činnostech – správa sbírek apod. 

Student je schopen nejprve pod vedením učitele a později i samostatně připravovat a realizovat výuku aprobačních 

předmětŧ. Student je schopen se podílet na činnosti školy - porady, dozory, pedagogické rady, třídní schŧzky s rodiči. 

Student absolvuje stanovený počet náslechŧ a odučí stanovený počet vyučovacích hodin. Účastní se činnosti školy, 

porad, třídních schŧzek apod. Pro zkvalitnění reflexe vede student písemné záznamy. 

Reflexe praxe je realizována rozbory náslechových hodin, zejména však hodnocením souvislé praxe spolu s didaktiky 

kateder a pracovníky střediska pedagogické praxe. Komplexní posouzení celého portfolia praxe probíhá v rámci SZZ 

z pedagogiky a psychologie. 
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Organizace a rozsah praxe 

Po zkušenostech je pro jednotlivé typy praxe vyhrazen určitý počet týdnŧ. U náslechové praxe se jedná o jeden týden 

(5-6 náslechŧ a stejný počet rozborŧ) v prŧběhu ZS, u výstupové praxe jsou to dva týdny v LS (student si pod vedením 

učitele praxe připraví a odučí 10 hodin výuky kaţdého předmětu). Následně spolu s vedoucím učitelem praxe (příp. 

didaktikem předmětu) provede komplexní rozbor odučené hodiny. Souvislá pedagogická praxe je zařazena na začátek 

LS závěrečného ročníku a probíhá ve čtyřech týdnech - student vede výuku (20 hodin kaţdého aprobačního předmětu) 

pod vedením učitele praxe. Dále se student seznamuje s kaţdodenní činností učitele (dozory, porady, vedení 

pedagogické dokumentace apod.) a vykonává ji. Oboroví didaktikové konají namátkové kontrolní hospitace. 

Oboroví didaktikové sledují praxi studentŧ, společně s učiteli praxe pak vyhodnocují vývoj poţadovaných studentových 

kompetencí. 

Hodnocení ze závěrečné (souvislé praxe) je uloţeno v materiálech Střediska pedagogické praxe.  

 

Spolupráce FPE ZČU v Plzni se školami 

Studenti vykonávají praxi ve školách, se kterými fakulta spolupracuje jiţ mnoho let. Konkrétní školu pro daného 

studenta vybírá řídící orgán praxe (SPP - Středisko pedagogické praxe) po dohodě s didaktiky oborových kateder a 

s vedením školy, kde je praxe organizována. Souvislou pedagogickou praxi je moţné uskutečnit na školách v místě 

studentova bydliště. 

 

Co se týče dalších údajŧ týkajících se praxe, odkazujeme na Přílohu B-II (výčet předmětŧ pedagogické praxe) a Přílohu 

B-III (listy předmětŧ pedagogické praxe). 

 

Rozsah viz B-II a B-III týdnů  hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí ano 

Masarykovo gymnázium Plzeň ano 

Gymnázium L. Pika v Plzni ano 

Sportovní gymnázium v Plzni ano 

Obchodní akademie v Plzni ano 

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

Program se neuskutečňuje v cizím jazyce. 
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C-I – Personální zabezpečení - seznam 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Přehled pracovníků CBG 

Mgr. Ivana Hradská 

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. 

Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. 

doc. PaedDr. Ladislav Podrouţek, Ph.D. 

RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D. 

Mgr. Petra Vágnerová 

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. 
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Ivana Hradská Tituly Mgr.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 5 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 5 do 

kdy 

 

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 

CBG/EXVY: Přírodovědná výběrová exkurze (lektorující 20 %).  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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 0 1 0 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

HRADSKÁ I. & TĚŤÁL I. (2013): Invertebrates of heathlands in western part of the Czech Republic. – 13th European 

Heathland Workshop in Denmark. Abstracts and excursion guide. Pp. 83-84, University of Copenhagen, Denmark. 

(50 %). 

HRADSKÁ I. & DUNLOP J. (2013): New records of Pennsylvanian trigonotarbid arachnids from West Bohemia, Czech 

Republic. – The Journal of Arachnology 41: 335–341. (50 %) 

HRADSKÁ I. & NEUMANNOVÁ V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. – Erica 21: 

103-111. (50 %). 

HRADSKÁ I. & TĚŤÁL I. (2017): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť 

v západních Čechách. – Erica, 24: 3-34 (50 %). 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/hradska.php 

 

 

 

Podpis   datum 31. 5. 2018 

  

https://www.cbg.zcu.cz/0B/zam/hradska.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Zdeňka Chocholoušková Tituly RNDr., Ph.D. 

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

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 

   

   

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

uskutečňování studijního programu 

CBG/APBI: Aplikované biologie (přednášející 100 %, cvičící 100 %, garant);  

CBG/EXVY: Přírodovědná výběrová exkurze (lektorující 20 %);  

CBG/DIBPN: Didaktika biologických pokusŧ (přednášející 30 %, cvičící 30 %); 

CBG/ENVRN: Environmentální výchova (přednášející 50 %, cvičící 50 %, garant);  

CBG/MODO: Modelové organismy ve výuce biologie (přednášející 25 %). 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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 163 183  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VLACH, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZELENÝ, L., HOUDKOVÁ, I., HOUDEK, Z., VÁGNEROVÁ, P., HRADSKÁ, I., KUČERA, T., 

ANDRESKA, J., STANZEL, J., DURAS, J., ROUBAL, Z., HONZÍKOVÁ, J., KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., TOMANOVÁ, T., 

LOUDOVÁ, T., HROUDA, L. 2014. Biologie všedního dne. 1. vyd. – Plzeň: Západočeská univerzita, 244 s. (20 %) 

TORKAR, G., KRNEL, D., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HUMBY, P. 2017 Using a Concept Map to Evaluate Pedagogical Value 

of a Serious Game about Plant Ecology. Tealeaf Academic book. – University of Ljubljana, Ljubljana, 77-92. (30 %) 

(dostupné z: https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/academic-boook ). 

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. ET SLAVÍK, J. 2017. Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na 

Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. – Sborník statí z XII. ročníku konference EDUCO na téma: Výzkum v přípravě 

učitelŧ přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborŧ. Praha. (60 %)  

CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., RANDA, M. 2018. Cilene smerovani oborovych didaktik 

do skolniho prostredi v ramci projektu Zvysovani kvality pregradualního vzdelavani na Fakulte pedagogicke 

Zapadoceske univerzity v Plzni. Slavonic Pedagogical Studies Journal,  7, 1, 3-10. 

KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., ZÝVAL, V. J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. 2018. Increasing concentration of deicing salt in soils in 

the Bavarian Forest National Park. European Journal of Environmental Sciences, 2018, roč. 8, č. 2, s. 109-116. 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/chochol.php 

Působení v zahraničí 

Monitorování biosférických rezervací, Bulharsko, 4 týdny.  

Podpis   datum 31. 5. 2018 

  

https://www.cbg.zcu.cz/0B/zam/chochol.php


verze 16.2.2017 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Jiří Kout Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

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 

   

   

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

uskutečňování studijního programu 

CBG/BICL: Biologie člověka pro učitele (přednášející 100 %, cvičící 100 %, garant);  

CBG/EXVY: Přírodovědná výběrová exkurze (lektorující 20 %);  

CBG/MODO: Modelové organismy ve výuce biologie (přednášející 25 %).  

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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 80 102  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

KOUT, J. 2014. Vybrané kapitoly z mykologie. – ZČU, Plzeň. (100 %) 

KOUT, J. 2016. Mykologický výzkum PR Petrovka. – Sborník Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 120, 1–64. (100 %) 

KOUT, J., VLASÁK, J. & VLASÁK, J. JR. 2017. Antrodia multiformis and A. tenerifensis spp. nov. (Fomitopsidaceae, 

Basidiomycota): new brown rot polypores. – Mycological Progress, 16, 737–742. (35 %) 

HORÁK, J., PAVLÍČEK, J., KOUT, J., HALDA, J. 2018. Winners and losers in the wilderness: response of biodiversity to the 

abandonment of ancient forest pastures. Biodiversity and Conservation,  27, 11,  3019-3029. 

ANTONÍN, V., BOROVIČKA, J., HOLEC, J., HUBKA, V., KNUDSEN, K., KOLAŘÍK, M., KOUKOL, O., KOUT, J. Considerations 

and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. 2018. IMA Fungus.  

HOLEC, J., BĚŤÁK, J., POUSKA, V., DVOŘÁK, D., ZÍBAROVÁ, L., KOUT, J., ADAM, D. 2018. Old-growth forest fungus 

Antrodiella citrinella – distribution and ecology in the Czech Republic. Czech Mycology,  70,  2,  127-143.  

VÁGNEROVÁ, P., BENEDIKTOVÁ, L. KOUT, J. 2018. Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole. Arnica,  8,  1,  

56-62. 

Další viz https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/kout.php 

Působení v zahraničí 

University of La Laguna, Španělsko (29.11.–20.12. 2013 a 15.10.–29.11.2014), vědecká stáţ.  

Podpis   datum 31. 5. 2018 

  

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/kout.php


verze 16.2.2017 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Michal Mergl Tituly prof., RNDr., CSc. 

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

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 

   

   

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

uskutečňování studijního programu 

CBG/DB1SS, CBG/DB2SN, CBG/DB3SS: Didaktika biologie 1,2, 3 SŠ (přednášející 100 %, 100%, 50%);  

CBG/PABIN: Paleobiologie (přednášející 100 %, cvičící 100 %, garant);  

CBG/DIBPN: Didaktika biologických pokusŧ (přednášející 40 %, cvičící 40 %, garant);  

CBG/EXVY: Přírodovědná výběrová exkurze (lektorující 20 %; garant); 

CBG/EXBI: Evoluční biologie (přednášející 50%) ; 

CBG/DS: Diplomový seminář (školitel, garant);  

CBG/DS2N: Diplomový seminář 2 (školitel, garant);  

CBG/MODO: Modelové organismy ve výuce biologie (přednášející 25 %, garant);  

CBG/NAPBN: Náslechová praxe navazující (garant; organizační zajištění, vyhodnocení 20 %); 

CBG/PPZ: Pedagogická praxe (garant; organizační zajištění, vyhodnocení 20 %). 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

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

Paleontologie 1996 UK Praha WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 162 357 >100 

Geologie  2017 UK Praha 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

MERGL, M. 2016. Invazní měkkýši ve Středozemním moři. – Arnica 6, 1-2, 8-19. (100 %)  

MERGL, M., NOLČOVÁ, L. 2017. Phenotypic plasticity of colour-patterned Plectodonta (Strophomenida, Brachiopoda) 

from the Lower Devonian of the Barrandian area. – Bulletin of Geosciences 91(4), 653-660 (50 %). 

MERGL, M., HOŞGÖR, I., YILMAZ, O., ZAMORA, S., COLMENAR, J. 2018. Divaricate patterns in Cambro-Ordovician obolid 

brachiopods from Gondwana. Historical Biology, 30, 7,  1015-1029. (50 %). 

MERGL, M. 2018. The late Emsian association of weakly plicate brachiopods from Hamar Laghdad (Tafilalt, Morocco) 

and their ecology. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie - Abhandlungen, 290, 1-3, 153-182.  

MERGL, M., FRÝDA, J., KUBAJKO, M. 2018. Response of organophosphatic brachiopods to the mid-Ludfordian (late 

Silurian) carbon isotope excursion and associated extinction events in the Prague Basin (Czech Republic). Bulletin of 

Geosciences, 93, 4, 369-400. (50 %). 

MERGL, M., DVOŘÁK, L., KREJČÍKOVÁ, A., PRAŢANOVÁ, B. 2018. Měkkýši Plzeňského kraje. Sborník Západočeského 

muzea v Plzni. Příroda, 121, 5-74. (50 %). 

Další viz: z https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/mergl.php 

Působení v zahraničí 

Natural History Museum, Anglie, 6 týdnŧ, vědecká stáţ + vědecké stáţe v délce 1.-3. týdny (Uppsala, Stockholm, 

Zaragoza) . 

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/mergl.php
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Podpis   datum 31. 5. 2018 

  



verze 16.2.2017 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství pro střední školy 

Jméno a příjmení Jaroslav Pavelka Tituly Mgr., Ph.D. 

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

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 

   

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

uskutečňování studijního programu 

CBG/MOBB: Molekulární biologie (přednášející 100 %, garant). 

Údaje o vzdělání na VŠ  
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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 110 130  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

ČIPEROVÁ M., PAVELKA J., ŠMEJDA L., 2015 Detekce stop mléka v porézní keramice z neolitu jihozápadních Čech a 

otázka trávení laktózy u evropských populací v minulosti. – Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 

2, 193-211. (40 %) 

ŠÁLKOVÁ, T., BEZDĚK, A., BŘEZINOVÁ, H., FARKAŠOVÁ, K., HOUFKOVÁ, P., CHVOJKA, O., JOHN, J., KONÍK, P., 

KOVAČIKOVÁ, L., MICHÁLEK, J., NOVÁK, J., PAVELKA, J., ŠULÁKOVÁ, H., BEŠTA, T., MYŠKOVÁ, E., WEITER, L., 

ZRONEK, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the 

Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). – Památky archeologické 106: 95-

135. (cca 10 %) 

PAVELKA, J. ŠMEJDA, L. HYNEK, R., HRDLIČKOVÁ- KUČKOVÁ, Š. 2016. Immunological detection of denatured proteins as 

a method for rapid identification of food residues on archaeological pottery. – Journal of Archaeological 

Science,73.25-35.(50 %)  

SKALOVA, A., VANECEK, T., MARTINEK , P., WEINREB, I., STEVENS, T.M., SIMPSON, R.H.W., HYRCZA, M., RUPP, N.J., 

BANECKOVA, M., MICHAL, M JR, SLOUKA, D., SVOBODA, T., METELKOVA, A., ETEBARIAN, A., PAVELKA, J., POTTS, 

S.J., CHRISTIANSEN, J., STEINER, P., MICHAL, M. 2018. Molecular Profiling of Mammary Analog Secretory 

Carcinoma Revealed a Subset of Tumors Harboring a Novel ETV6-RET Translocation: – Report of 10 Cases. Am J 

Surg Pathol. 2018 Feb;42(2):234-246. (70 %) 

PAVELKA, J. 2018. CRISPR: Nový  kapitola do čebnic biologie pro stgřední školy. – Arnica,  8, 2, 76-84. 

 

Další viz https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/pavelka.php 
Působení v zahraničí 

Ústav nízkých teplot (Univerzita Hokaidó) v Japonsku, vědecká stáţ, 2000-2002  

Podpis   datum 31. 5. 2018 

  

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/pavelka.php


verze 16.2.2017 

 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Iva Traxmandlová  Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

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 

   

   

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

uskutečňování studijního programu 

CBG/BIOGN: Biogeografie (přednášející 100 %, garant);  

CBG/EXBI: Evoluční biologie (přednášející 50%); 

CBG/ENVRN: Environmentální výchova (přednášející 50 %, cvičící 50 %);  

CBG/MODO: Modelové organismy ve výuce biologie (přednášející 25 %);  

CBG/EXVY: Přírodovědná výběrová exkurze (lektorující 20 %).  

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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 97 102 6 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

RYBA, S., TITERA, D., SCHÖDELBAUEROVÁ – TRAXMANDLOVÁ, I. AND KINDLMANN, P. 2012. Prevalence of honeybee 

viruses in the Czech Republic and coinfections with other honeybee disease. – Biologia DOI: 10.2478/s11756-012-

0038-5 (25 %). 

JERSÁKOVÁ, J., TRAXMANDLOVÁ, I., IPSER, Z., KROPF, M., PELEGRINO, G., SCHATZ, B., DJORDJEVIČ, V., KINDLMANN, P., 

RENNER, S.S. 2015. Biological flora of Central Europe: Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. – Perspectives in Plant 

Ecology, Evolution and Systematics 17: 318–329. (10 %). 

TRAXMANDLOVÁ, I., ŠTÍPKOVÁ, Z., KINDLMANN, P. 2015. Chapter 15: Global change effects on insect diversity with 

examples from butterflies in the High Sudetes – Global change & Ecosystems, Volume 1: Predictions on Terrestrial 

Ecosystems (eds: Urban O., Klem K.) (33 %). 

ŠTÍPKOVÁ, Z., TRAXMANDLOVÁ, I., KINDLMANN, P. 2016. Determinants of orchid species diversity in Latin America. – 

Lankesteriana 16: 293-297. (33 %). 

TRAXMANDLOVÁ, I., ACKERMAN J.D., TREMBLAY R.L., ROBERTS, D.L., ŠTÍPKOVÁ, Z. A KINDLMANN, P. 2018 

Determinants of orchid species diversity in world islands. – New Phytologist 217: 12-15. (15 %). 

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/traxma.php 

Působení v zahraničí 

Univerzita Utrecht, Nizozemí, 2001, 4 měsíce 

Univerzita Puerto Rico, Puerto Rico, USA, 2006, 6 týdnŧ 

Podpis   datum 31. 5. 2018 

  

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/traxma.php


verze 16.2.2017 

C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Petra Vágnerová  Tituly Mgr.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do 

kdy 

 

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 

   

   

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

uskutečňování studijního programu 

CBG/DB2SN: Didaktika biologie 2 SŠ (vedení semináře 100 %);  

CBG/DB3SS: Didaktika biologie 3 SŠ (přenášející 50%, vedení semináře, 100 %);  

CBG/NAPNB: Náslechová praxe navazující (BIO) (lektorující 100 %); 

CBG/PPZ: Pedagogická praxe (lektorující 80 %).  

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VLACH, P., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., ZELENÝ, L., HOUDKOVÁ, I., HOUDEK, Z., VÁGNEROVÁ, P., HRADSKÁ, I., 

KUČERA, T., ANDRESKA, J., STANZEL, J., DURAS, J., ROUBAL, Z., HONZÍKOVÁ, J., KŘENOVÁ, Z., ZÝVAL, V., 

TOMANOVÁ, T., LOUDOVÁ, T., HROUDA, L. Biologie všedního dne. 1. vyd. Plzeň; Západočeská univerzita, 2014, 

244 s. ISBN: 978-80-261-0415-5 (5 %) 

ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŢEK, L., VÁGNEROVÁ, P. 2014. Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v 

popularizaci vědy - geografie, biologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 30 s. (33 %) 

KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. Sinice a řasy v českých učebnicích pro základní a střední školy. – Arnica, 2013, 

roč. 3, č. 1-2, s. 9-18. ISSN: 1804-8366 (50 %) 

VÁGNEROVÁ, P., BENEDIKTOVÁ, L. KOUT, J. 2018. Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole. Arnica,  

8,  1,  56-62. 

VÁGNEROVÁ, P., BENEDIKTOVÁ, L. KOUT, J. 2019.  Kritická místa ve výuce přírodopisu  - jejich identifikace a 

příčiny. Arnica, 9, 1, 39-50.  

Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vagnero.php 

 

 

 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum 31. 1. 2018 

 

  

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vagnero.php
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola ZČU 

Součást vysoké školy FPE 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Jméno a příjmení Pavel Vlach  Tituly RNDr., Ph.D.  

Rok narození  typ vztahu k VŠ pp. rozsah 25 do 

kdy 

 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

pp. rozsah 25 do 

kdy 

 

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 

CBG/DIBPN: Didaktika biologických pokusŧ (přednášející 30 %, cvičící 30 %). 

 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

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 30 34 >90 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

VLACH, P. ET CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. [eds.] 2014: Biologie všedního dne. – Západočeská univerzita v Plzni. 244s. ISBN 

978-80-261-0415-5. (10 %) 

VLACH, P. ET VALDMANOVÁ, L. 2015: Morphometry of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech 

Republic: allometry and sexual dimorphism. – Knowl. Managt. Aquatic Ecosyst. 416, 06: 1-12. (50 %) 

PETRUSEK, A., PEŠEK, P. LEŠTINA, D. MARTIN, P., FISCHER, D., KOZÁK, P., VLACH P. 2017. Mitochondrial DNA provides 

evidence of a double origin for the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe basin. – Limnologica 62: 

77-83. (20 %) 

SVOBODOVÁ, J., DOUDA, K., FISCHER, D., LAPŠANSKÁ, N. ET VLACH P. 2017. Toxic and heavy metals as a cause of 

crayfish mass mortality from acidified headwater streams. – Ecotoxicology: 1-10. (25 %) 

VLACH, P., FISCHER, D. 2017: Decapoda. Příroda, Praha, 36: 99–101. (50 %) 

VLACH, P., FISCHER, D. 2018. Nové poznatky o rozšíření rakŧ v CHKO Brdy. Bohemia centralis,  34, 219-229.  

 

   Další viz: https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vlach.php 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum 31. 5. 2018 

  

https://www.cbg.zcu.cz/OB/zam/vlach.php
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C-I – Personální zabezpečení - seznam 

Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni 

Součást vysoké školy Fakulta pedagogická 

Název studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Přehled pracovníků ostatních kateder 

Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D. 

Prof. PhDr. Ing., Lenka Hajerová Műllerová, Ph.D., MPH 

PaedDr. Josef Kepka, CSc. 

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, CSc. 

PhDr. PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. 

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. 

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. 

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D 
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