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Pedagogika - veřejná správa
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Kapacita studijních oborů
bakalářské studium
Obor

Forma studia

Předpokládaný
počet přijatých
2010/2011

Počet přijatých
2009/2010

Počet přihlášek

Prezenční

30

40

312

Kombinovaná

30

33

338

Prezenční

30

32

331

Kombinovaná

30

30

555

Prezenční

30

35

167

Kombinovaná

30

31

155

Prezenční

20

25

59

Kombinovaná

30

38

109

Kombinovaná

30

34

163

Bakalářské

Pedagogika - soc. práce

Pedagogika - veř. správa

Vychovatelství

Pedagogické asistentství

Učitelství prakt. vyuč.
a odborného výcviku

Bakalářské studijní obory
(tříleté)

Profily jednotlivých studijních oborů
Každý studijní obor je tvořen:
 modulem disciplin společného základu,
 modulem profilovými disciplin.
Skladba disciplin, které vytvářejí obsah studia směřuje k souboru:
 obecných kompetencí (v rámci disciplin společného základu),
 odborných kompetencí (v rámci modulu profilových disciplin).

Modul disciplin společného základu
Modul je společný pro všechny bakalářské studijní obory
Absolvent bude po absolvování modulu disciplín společného základu
schopen:
 určit, definovat a vysvětlit základní společenské procesy a významné
pedagogické problémy současnosti u nás i v dalších zemích EU,
 analyzovat, interpretovat a porovnávat nejvýznamnější
společensko-vědní teorie (filozofické, sociologické, antropologické a
pedagogicko-andragogické),
 znát a objasnit strukturu psychiky člověka a umět s ní pracovat,
 využívat poznatků jednotlivých psychologických disciplín (vývojové
psychologie, sociální psychologie), aplikovat je v oblasti edukace,
 určit, definovat a vysvětlit základní právní pojmy, obecnou strukturu
práva
a mechanismy jeho výkonu,

Modul disciplin společného základu
Modul je společný pro všechny bakalářské studijní obory
 popsat a objasnit institucionalizované postupy výchovněvzdělávacího procesu,
 reflektovat aktuální problémy edukace jako celoživotního procesu,
 podílet se na organizaci a realizaci výzkumu edukační reality
a na evaluaci pedagogické činnosti,
 vyvodit, obhájit a rozvíjet zásady zdravého životního stylu u dětí
a dospělých,
 definovat a dodržovat zásady komunikace a asertivity v edukačním
procesu,
 pokračovat a rozvíjet své znalosti ve studiu v navazujícím
magisterském programu.

Disciplíny společného základu
Disciplíny společné pro všechny bakalářské studijní obory

 Pedagogické disciplíny
Obecná pedagogika, Obecná didaktika, Teorie výchovy, Sociální pedagogika,
Historické proměny výchovy, Speciální pedagogika, Základy andragogiky,
Základy diagnostiky aj.

 Psychologické disciplíny
Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie aj.

 Všeobecné disciplíny
Filosofie, Sociologie, Základy ekonomie, Právní propedeutika, Právo, Základy
antropologie, Metodologie empirického výzkumu, Základy statistiky a analýza
dat, Informační technologie, Cizí jazyk (angličtina, němčina, ruština) aj.

Informace o studijním oboru
B 7507 Specializace v pedagogice
Pedagogické asistentství
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro výkon funkcí
asistenta pedagoga jako výchovného pracovníka, pedagogického
asistenta či asistenta, a to v rámci následujících intencí:
 střední školy,
 vyšší odborné školy,
 pedagogická a poradenská centra a střediska
(např. Pedagogicko - psychologické poradny apod.).

Informace o studijním oboru
B 7507 Specializace v pedagogice
Pedagogické asistentství
Studium absolventa neopravňuje k výkonu učitelské profese, protože nemá
SZZk z učitelské způsobilosti – není kvalifikovaným učitelem.
Absolvent může vykonávat pomocné výchovné práce.
Obsah státní zkoušky u bakalářského typu studia:
Obhajoba bakalářské práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška z technologie provozu a organizace školy.
Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Modul profilových disciplin
Pedagogické asistentství
Absolvent oboru Pedagogické asistentství bude po absolvování modul
profilových disciplin schopen:
 využívat osvojeného systému pedagogických poznatků a aktivně
participovat na řešení pedagogických situací ve vzdělávání na SŠ
a VOŠ,
 aplikovat pod vedením učitele svoji praktickou zkušenost
do vzdělávacího procesu,
 asistovat nebo se podílet pod vedením učitele na přípravě a realizaci
výuky, vyhledávat a zpracovávat informace pro výukový proces
s využitím informačních technologií,
 asistovat nebo podle pokynů učitelů vést žáky při praktických
činnostech směřujících k rozvoji kompetencí žáků,
 vyjmenovat a obhajovat ve své práci dětská a lidská práva,
argumentovat ve prospěch žáků školy, určit a popsat možnosti
prevence a nápravy sociálně patologických jevů a uplatnit tyto znalosti
v práci s konkrétní třídou,

Modul profilových disciplin
Pedagogické asistentství
 podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků v zájmové oblasti
a podílet se na organizaci a vedení zájmové činnosti v rámci školy
a ve spojení s dalšími institucemi, využívat prostředky komunikace
v rámci školy a v kontaktu s mimoškolním prostředím - institucemi
participujícími na realizaci vzdělávacího programu školy,
 přispívat k vytváření pracovního klimatu při práci třídy
na pedagogických praxích a podílet se na zabezpečování chodu
a hodnocení praxí podle školou formulovaných postupů a hodnotících
kritérií,
 reprodukovat, interpretovat a dodržovat základní zákony a normy
pro střední a vyšší odborné školy a podle pokynů managementu školy
pracovat s pedagogickými dokumenty, používat základní
administrativní úkony spojené s evidencí žáků a jejich vzdělávacích
výsledků, vést záznamy, výkazy činnosti podle pokynů učitelů, určit
základní podmínky fungování školy tak, aby svou činností přispíval
ke vzdělávacím záměrům školy, její image a reprezentaci,

Modul profilových disciplin
Pedagogické asistentství
 pomáhat škole při plnění vzdělávací vize a podílet se na přípravě,
organizaci a administraci vzdělávacích procesů SŠ a VOŠ,
na spolupráci s dalšími institucemi podle pokynů managementu školy,
 participovat při administraci evaluace vzdělávacího procesu a podle
pokynů managementu školy nebo učitele, zjišťovat a evidovat
potřebná data k hodnocení stupně rozvoje některých kompetencí žáků,
 připravovat a technicky adaptovat pod vedením učitele prostředky
pedagogické diagnostiky pro potřeby výuky pedagogiky a pomáhat
v pedagogické diagnostice žáka a třídy podle jasně formulovaných
pokynů učitele - screening, administrace.

Profilové disciplíny
Pedagogické asistentství











Školská administrativa a dokumentace školy,
Didaktická technika,
Pedeutologie a osobnost učitele,
Školská legislativa,
Pedagogická evaluace,
Dětská práva,
Prevence sociálně patologických jevů,
Projektování vzdělávacích programů,
Marketingová komunikace školy,
a jiné.

Informace o studijním oboru
B 7505 Vychovatelství
Vychovatelství
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent bakalářského studia oboru Vychovatelství bude
kvalifikován pro výkon funkcí:
vychovatele ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání,
školských výchovných a ubytovacích zařízeních a zařízeních
ústavní výchovy, kterými jsou:
 středisko volného času,
 školní družina,
 školní klub,
 domov mládeže,
 internát.
Absolvent se může uplatnit také jako vychovatel ve školském
zařízení pro výkon ústavní výchovy, pokud si doplní vzdělání
studiem v oblasti speciální pedagogiky.

Informace o studijním oboru
B 7505 Vychovatelství
Vychovatelství
Obsah státní zkoušky u bakalářského typu studia:
Obhajoba bakalářské práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška ze sociální pedagogiky.
Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Modul profilových disciplin
Vychovatelství
Absolvent oboru Vychovatelství
bude po absolvování modulu
profilových disciplin schopen:
 diagnostikovat potřeby a zájmy různých věkových a sociálních skupin
účastníků edukačních procesů (EP),
 vytvořit optimální modely skupinové činnosti účastníků EP
a individuální činnosti účastníků EP se speciálními potřebami v rámci
modelu skupinového,
 podílet se na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve skupinách
účastníků EP,
 vést účastníky EP k prosociálnímu chování,
 působit preventivně a terapeuticky vůči sociálně negativním jevům
mezi účastníky EP,
 optimálně komunikovat s účastníky EP,
 organizovat a řídit činnosti účastníků EP,
 průběžně inovovat organizační a obsahovou stránku modelů činnosti
účastníků EP.

Profilové disciplíny
Vychovatelství













Pedagogika volného času,
Zimní výcvikový kurs,
Letní výcvikový kurs,
Metodika her a zábavných činností,
Výtvarně zájmové činnosti,
Hudebně zájmové činnosti,
Základy managementu zájmového vzdělávání,
Společenskovědní zájmové činností,
Technické zájmové činnosti,
Zážitková pedagogika,
Gerontagogika,
a jiné.

Informace o studijním oboru
B 7501 Pedagogika
Pedagogika - veřejná správa
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro výkon funkcí
v širokém spektru organizací veřejné správy při jednání s klienty (se
všemi věkovými a sociálními skupinami a různými etniky, s jednotlivci,
kteří vykazují odchylky od normy společenského jednání a chování), a to
v rámci následujících intencí:
 krajské úřady, městské úřady,
 úřady práce,
 organizace sociální správy,
 policie ČR, bezpečnostní sbory,
 soudy.

Informace o studijním oboru
B 7501 Pedagogika
Pedagogika - veřejná správa
Obsah státní zkoušky u bakalářského typu studia:
Obhajoba bakalářské práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška z právních a správních aspektů veřejné správy.
Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Modul profilových disciplin
Pedagogika - veřejná správa
Absolvent oboru Pedagogika - veřejná správa bude po absolvování
modulu profilových disciplin schopen:
 vyjmenovat, definovat a vysvětlit základní pojmy a teorie veřejné
správy jako specifické lidské činnosti,
 určit a vysvětlit strukturu a významné oblasti veřejné správy,
 charakterizovat a objasnit cíle a metody výkonu veřejné správy
v ČR,
 aplikovat poznatky jednotlivých pedagogických, andragogických a
psychologických disciplín v oblasti výkonu veřejné správy,
 orientovat se v legislativě ČR, která upravuje působnost organizací
veřejné správy,
 podílet se na organizaci a realizaci výzkumu sociální reality,
 definovat obecné zásady sociální komunikace.

Modul profilových disciplin
Pedagogika - veřejná správa
 dodržovat zásady sociální komunikace v interakcích s klienty oblastí
veřejné správy,
 popsat a vysvětlit fungování vybraných organizací, které zajišťují
veřejnou správu,
 provádět (vykonávat) specializované praktické činnosti ve vybraných
oblastech veřejné správy – účast při rozhodovacích procesech, práce se
spisovými materiály atd.

Profilové disciplíny
Pedagogika – veřejná správa












Obchodní právo,
Trestní právo,
Správní právo,
Kriminologie,
Kriminalistika,
Základy účetnictví,
Daňové systémy,
Český politický systém, demokracie a evropanství,
Demografie,
Sociální deviace,
a jiné.

Informace o studijním oboru
B 7501 Pedagogika
Pedagogika - sociální práce
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro výkon funkcí
pracovníka sociální péče či sociálního pracovníka na pozici řadového
zaměstnance, a to v rámci následujících institucí:
státní instituce
 orgány státní správy a samosprávy (sociální odbory či referáty sociálních
věcí příslušných úřadů, úřady práce, správy sociálního zabezpečení atd.),
 služby a zařízení sociální péče (ústavy sociální péče, azylové domy,
domovy pro matky s dětmi, zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní
pomoc, zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené, zařízení pečovatelské
služby aj.),
 zařízení ústavní a ochranné výchovy (dětské domovy, dětské domovy se
školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče).

Informace o studijním oboru
B 7501 Pedagogika
Pedagogika - sociální práce
Profil absolventa oboru a cíle studia:
 služby a zařízení zdravotní péče, aj.
nestátní instituce zaměřené na poradenskou, sociálně-právní a humanitární
činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby
pro obyvatelstvo.
Obsah státní závěrečné zkoušky u bakalářského typu studia:
Obhajoba bakalářské práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška ze sociální práce a jejích právních aspektů.
Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Modul profilových disciplin
Pedagogika - sociální práce
Absolvent oboru Pedagogika - sociální práce
modulu profilových disciplin schopen:

bude po absolvování

 vyjmenovat, definovat a vysvětlit základní pojmy a teorie sociální
práce jako specifické lidské činnosti,
 určit a vysvětlit strukturu a významné oblasti sociální práce,
 popsat a vysvětlit mechanismy, kterými stát ovlivňuje cíle a metody
sociální politiky,
 charakterizovat a objasnit cíle, oblasti a metody sociální politiky
v ČR,
 aplikovat poznatky jednotlivých pedagogicko - psychologických
disciplín v sociální práci.

Modul profilových disciplin
Pedagogika - sociální práce







orientovat se v legislativě ČR zasahující do oblastí sociální práce,
aplikovat znalosti diagnostiky na oblast sociální práce,
podílet se na organizaci a realizaci výzkumu sociální reality,
definovat obecné zásady sociální komunikace a asertivity,
dodržovat zásady sociální komunikace v procesu sociálního
poradenství,
 popsat a vysvětlit fungování konkrétních institucí sociální práce,
 provádět (vykonávat) specializované praktické činnosti sociální práce
(individuální či skupinová terapie, krizová intervence, prevence
sociálních problémů, sociální péče a administrativa sociální práce).

Profilové disciplíny
Pedagogika – sociální práce











Sociální politika,
Teorie a metody sociální práce,
Sociální poradenství,
Sociální gerontologie,
Právo sociálního zabezpečení,
Praktikum sociálního zabezpečení,
Sociální deviace,
Kazuistický seminář,
Komunikativní dovednosti,
a jiné.

Informace o studijním oboru
B 7507 Specializace v pedagogice
Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent bakalářského studia bude mít odbornou kvalifikaci potřebnou
pro práci na pozici učitele praktického vyučování a učitele odborného
výcviku, a to v rámci následujících intencí:
 střední odborné školy,
 odborná učiliště a praktické školy (z. č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon
a z. č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících).

Informace o studijním oboru
B 7507 Specializace v pedagogice
Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Obsah státní zkoušky u bakalářského typu studia:





Obhajoba bakalářské práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška z didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku.

Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Modul profilových disciplin
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Absolvent oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
bude po absolvování modulu profilových disciplin schopen:





implementovat získané teoretické znalosti a dovednosti ve výuce
mládeže i dospělých,
přihlížet ke specifickým vzdělávacím potřebám studentů a využívat
všech dostupných didaktických technologií,
akceptovat realitu pracovních procesů na různých pracovištích,
hygienu a bezpečnost práce, ekologické zákonitosti těchto procesů,
porozumět řídícím procesům, znát význam své pracovní pozice
v systému školy.

Modul profilových disciplin
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku






koordinovat výuku v praktickém vyučování nebo v praktickém
výcviku ve škole se znalostmi a dovednostmi z jiných studijních nebo
učebních oborů a s teoretickým vyučováním,
tvořit koncepci rozvoje učebního oboru nebo praktického vyučování
studijního oboru nebo skupin příbuzných oborů,
spojit svůj osobní profesní rozvoj s rozvojem školy.

Profilové disciplíny

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku









Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku,
Didaktické technologie,
Ergonomie,
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
První pomoc,
Didaktika dospělých,
Projektování vzdělávacích programů,
a jiné.

Navazující magisterské obory
(dvouleté)
Podmínkou přijetí je absolvování
bakalářského studia

Magisterské studium navazující na bakalářské
studijní obory garantované Ústavem pedagogiky
Bakalářské studium

Navazující magisterské
studium

Program: B 7505

Program: N 7505

Vychovatelství

Vychovatelství

Obor: Vychovatelství
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volnočasových aktivit

Program: B 7507

Program: N 7504

Specializace v pedagogice
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Obor: Pedagogické

Obor: Učitelství

asistentství

pedagogiky pro SŠ a VOŠ

Program: B 7501

Program: N 7501

Pedagogika

Pedagogika

Obor: Pedagogika -

Obor: Pedagogika -

sociální práce

sociální práce

Magisterské studium navazující na bakalářské
studijní obory garantované Ústav pedagogiky
B akalářské studium

N avazující m agisterské
studium

Program : B 7501

P rogram : N 7501

P edagogika

P edagogika

O bor: P edagogika -

O bor: P edagogika -

veřejná správa

veřejná správa

Program : B 7507

N em á přím ou návaznost

Specializace v pedagogice

v m agisterském studiu

O bor: U čitelství
praktického vyučování
a odborného výcvik u

Navazující magisterské studium
(dvouleté)
určeno pro absolventy
tříletého bakalářského studia

Ve studijním roce 2010/2011
nabízíme tyto navazující magisterské
studijní programy a obory:
Prezenční studium

Kombinované studium





N 7504 Učitelství pro SŠ

N 7505 Vychovatelství

Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ

Řízení volnočasových aktivit





N 7507 Vychovatelství

Řízení volnočasových aktivit
 N 7501 Pedagogika
Pedagogika - veřejná správa
 N 7501 Pedagogika
Pedagogika - sociální práce

N 7501 Pedagogika

Pedagogika - veřejná správa


N 7501 Pedagogika

Pedagogika - sociální práce

Kapacita studijních oborů
navazující magisterské studium
Obor

Forma studia

Předpokládaný
počet přijatých
2010/2011

Počet přijatých
2009/2010

Počet přihlášek

Prezenční

30

nerealizováno

nerealizováno

Kombinovaná

30

nerealizováno

nerealizováno

Prezenční

30

nerealizováno

nerealizováno

Kombinovaná

30

nerealizováno

nerealizováno

Prezenční

30

nerealizováno

nerealizováno

Kombinovaná

30

nerealizováno

nerealizováno

Prezenční

30

nerealizováno

nerealizováno

Navazující magisterské
Pedagogika - soc. práce

Pedagogika - veř. správa

Řízení volnočas. aktivit

Učitelství pedagogiky
pro SŠ a VOŠ

Profily jednotlivých studijních oborů
Každý studijní obor je tvořen:
 modulem disciplin společného základu,
 modulem profilovými disciplin.
Skladba disciplin, které vytvářejí obsah studia směřuje k souboru:
 obecných kompetencí (v rámci disciplin společného základu),
 odborných kompetencí (v rámci modulu profilových disciplin).

Modul disciplin společného základu
Modul je společný pro všechny navazující magisterské
studijní obory
Absolvent bude po absolvování modulu disciplín společného základu
schopen:

diagnostikovat vzdělávací potřeby subjektů v edukačním prostředí,

formulovat vize k činnosti koncepční a praktické,

koncipovat, realizovat, zpracovávat a interpretovat výzkumná
šetření,

realizovat a řídit proces evaluace a autoevaluace ve školách,

vytvářet a realizovat vzdělávací projekty,

popsat strukturu a mechanismy fungování organizací zajišťujících
pedagogické činnosti,

pojmenovat a objasnit obecné zásady řízení a implementovat je
v praxi,

prohlubovat své profesní kvality v rámci doktorského studijního
programu nebo celoživotního vzdělávání.

Disciplíny společného základu
Disciplíny společné pro všechny navazující magisterské studijní
obory

 Pedagogické disciplíny
Pedagogická diagnostika Soudobé teorie vzdělávání, Integrální
andragogika, Dějiny české školy a pedagogiky, Seminář k diplomové
práci, aj.

 Psychologické disciplíny
Pedagogická psychologie, Poruchy psychického vývoje, Základy duševní
hygieny aj.

 Všeobecné disciplíny
Obecný management, Komunikace, Profesní etika, aj.

Informace o studijním oboru
N 7504 Učitelství pro SŠ a VOŠ
Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován pro
výkon funkcí učitele pedagogiky pro střední školy, učitele pedagogiky
pro vyšší odborné školy a učitele v zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků jako pedagoga, poradce či konzultanta, a to
v rámci následujících intencí:





střední školy,
vyšší odborné školy,
pedagogická a poradenská centra a střediska (např. PPP apod.),
služby a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Informace o studijním oboru
N 7504 Učitelství pro SŠ a VOŠ
Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
Obsah státní zkoušky u navazujícího magisterského typu studia:
Obhajoba diplomové práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška z didaktiky pedagogiky.
Absolvent získá titul magistr (Mgr.).

Modul profilových disciplin
Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
Absolvent oboru Pedagogické asistentství bude po absolvování modul
profilových disciplin schopen:

užívat metody vedení žáků k jejich efektivní spolupráci v
podmínkách vyučovacího předmětu i celé školy, adaptovat výuku
podle úrovně žáků a požadavků školy, vytvářet učební úlohy k
rozvoji kvalit žáků,

určit a aplikovat nástroje hodnocení vzhledem k formulovaným
cílům vzdělávacího programu a individuálním předpokladům žáků,

rozlišovat, odhalovat, stimulovat a rozvíjet individuální kvality
žáků, vnímat vzdělávací potřeby a zájmy žáků, podněcovat je ve
výuce,

analyzovat, projektovat, realizovat, evaluovat rozvoj
pedagogických kompetencí žáků SŠ a VOŠ, seznamovat žáky se
vzdělávací soustavou, trendy, podmínkami jejího rozvoje, utvářet
právní znalosti žáků k výkonu jejich pedagogické profese.

Profilové disciplíny
Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ









Didaktika pedagogiky,
Tvorba kurikula,
Hodnocení ve výuce,
Klima školy,
Evaluace v práci školy a jejích aktérů,
Alternativní a inovativní vzdělávání,
Motivace ve vyučování,
a jiné.

Informace o studijním oboru
B 7505 Vychovatelství
Řízení volnočasových aktivit
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent bakalářského studia oboru Řízení volnočasových
aktivit bude kvalifikován pro výkon funkcí pedagoga volného
času a manažera:
 ve školských zařízeních zájmového vzdělávání (středisko pro
volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub),
 v kulturních a vzdělávacích zařízeních mimo resort Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 v občanských sdruženích a organizacích nabízejících možnosti
pro volný čas dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

Informace o studijním oboru
B 7505 Vychovatelství
Řízení volnočasových aktivit
Obsah státní zkoušky u navazujícího magisterského typu studia:
Obhajoba diplomové práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška z didaktiky pedagogiky.
Absolvent získá titul magistr (Mgr.).

Modul profilových disciplin
Řízení volnočasových aktivit
Absolvent oboru Řízení volnočasových aktivit bude po absolvování
modul profilových disciplin schopen:

charakterizovat vývojové trendy volnočasových aktivit ve
společnosti,

koncipovat, realizovat a hodnotit projekty v oblasti volnočasových
aktivit včetně jejich financování,

řídit školská zařízení a další organizace nabízející volnočasové
aktivity a zájmové vzdělávání,

plánovat po organizační, metodické a obsahové stránce širokou
škálu volnočasových aktivit pro nejrůznější cílové skupiny,

vytvářet materiální a personální podmínky a řídit či koordinovat
realizaci volnočasových aktivit,

řídit a realizovat proces evaluace a autoevaluace v organizacích
nabízejících volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání,

Profilové disciplíny
Řízení volnočasových aktivit












Pedagogika volného času,
Management a evaluace v neziskových organizacích,
Veřejné finance,
Média a volný čas,
Teorie a metodika zájmového vzdělávání,
Formy a organizace činností zařízení zájmového vzdělávání
Volný čas dospělých a seniorů,
Personální práce,
Úvod do muzeopedagogiky,
Vybrané problémy a perspektivy volného času,
a jiné.

Informace o studijním oboru
N 7501 Pedagogika
Pedagogika – sociální práce
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován
především pro výkon funkce sociálního pracovníka, a to
zvláště na pozici specialisty a řídícího pracovníka, a to v rámci
následujících intencí:
státní instituce
orgány státní správy a samosprávy,
služby a zařízení sociální péče,
zařízení ústavní a ochranné výchovy služby.
nestátní instituce zaměřené na poradenskou, sociálně-právní a
humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé
sociální služby pro obyvatelstvo.

Modul profilových disciplin
Pedagogika – sociální práce
Absolvent oboru Pedagogika – sociální práce bude po absolvování
modulu profilových disciplin schopen:

určit a vysvětlit strukturu organizací sociální práce a péče, a zdrojů
jejich financování,

určit a vysvětlit zdroje financování organizací sociální práce a
možnosti jejich získávání,

aplikovat postupy získávání zdrojů financování organizací sociální
práce,

charakterizovat a objasnit cíle a metody rozvoje konkrétních
organizací sociální práce,

orientovat se v legislativě ČR zasahující do oblastí provozu
neziskových organizací v oblasti sociální práce,

plánovat, koordinovat, řídit výzkumy v oblasti sociální práce,

provádět (vykonávat) specializované praktické a řídící činnosti
specifické pro vybrané instituce a organizace sociální práce.

Informace o studijním oboru
N 7501 Pedagogika
Pedagogika – sociální práce
Obsah státní zkoušky u navazujícího magisterského typu studia:
Obhajoba diplomové práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška ze sociální práce a jejího řízení a právního rámce.
Absolvent získá titul magistr (Mgr.).

Profilové disciplíny
Pedagogika – sociální práce








Management sociální práce,
Standardy kvality sociální práce,
Supervize,
Projektové řízení a fundraising,
Trh práce a politika zaměstnanosti,
Krizová intervence,
a jiné.

Informace o studijním oboru
N 7501 Pedagogika
Pedagogika – veřejná správa
Profil absolventa oboru a cíle studia:
Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován
pro výkon funkcí specialisty a řídícího pracovníka (vedoucí
správních úřadů) v organizacích veřejné správy, a to v rámci
následujících intencí:
krajské úřady,
městské úřady,
úřady práce,
organizace sociální správy,
policie ČR,
bezpečnostní sbory,
soudy.

Informace o studijním oboru
N 7501 Pedagogika
Pedagogika – sociální práce
Obsah státní zkoušky u navazujícího magisterského typu studia:
Obhajoba diplomové práce.
Zkouška z pedagogiky.
Zkouška z psychologie.
Zkouška z veřejné správy, jejího řízení a právních aspektů.
Absolvent získá titul magistr (Mgr.).

Modul profilových disciplin
Pedagogika – veřejná správa
Absolvent oboru Pedagogika – veřejná správa bude po absolvování
modul profilových disciplin schopen:

popsat a vysvětlit mechanismy řízení organizací veřejné správy,

charakterizovat a objasnit cíle a metody rozvoje konkrétních
organizací veřejné správy,

aplikovat poznatky jednotlivých pedagogiko - psychologických
disciplín v rámci řízení a koordinace organizací veřejné správy,

orientovat se v legislativě ČR zasahující do oblastí provozu
neziskových organizací v oblasti veřejné správy,

plánovat, koordinovat, řídit výzkumy v oblasti veřejné správy,

definovat specifické zásady sociální komunikace v rámci procesu
řízení,

dodržovat zásady sociální komunikace v procesu řízení institucí
veřejné správy.

Profilové disciplíny
Pedagogika – veřejná správa







Projektové řízení a fundraising,
Mezinárodní právo,
Trestní právo,
Trh práce a politika zaměstnanosti,
a jiné.

Vážení uchazeči o studium
na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
Děkujeme za pozornost
a přejeme Vám mnoho úspěchů
v přijímacím řízení
na Pedagogické fakultě UP.
Těšíme se na shledanou ve
studijním roce 2010/2011

