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ANOTACE 

Univerzitní příprava na učitelské povolání se musí nutně skládat z několika základních 

komponentů, které tvoří ucelený systém poznatků, dovedností a praktických zkušeností, 

z nichž se mohou vyprofilovat učitelé základní a střední školy 21. století. Obecně pedagogický 

a psychologický modul, oborově didaktický modul, modul oborových předmětů a 

v neposlední řadě nově koncipovaný modul praktický, tedy systém pedagogických praxí, 

přípravných a reflektivních seminářů tvoří onu komplexitu nových učitelských studijních 

programů.  

Zatímco ostatní moduly byly v relativně podobném zastoupení i v předchozích studijních 

programech a oborech a jsou tedy víceméně známé, systém pedagogických praxí je zcela 

nový. Hlavním cílem předkládané metodiky pedagogických praxí na Filozofické fakultě UJEP 

pak tedy je především pomoci studujícím a jejich mentorům na fakultních či spolupracujících 

školách zorientovat se v cílech, obsahu, podmínkách a výstupech jednotlivých praxí zvlášť a 

jejich souboru jako celku. 

 

ABSTRACT 

The syllabus of university training programs for the teaching profession must necessarily 

consist of several basic components consistuing comprehensive system of knowledge, skills  

and practical experience from which 21st century primary and secondary school teachers can 

be profiled. 

The pedagogical and psychological module, the subject didactic module, the module of 

specialized courses and, last but not least, the newly conceived practical module, de facto the 

system of pedagogical practices, preparatory and reflective seminars, form the complexity of 

new teacher training programs. 

While other modules were relatively similar in the previous study programs and are therefore 

more or less known the system of pedagogical practice is completely new. The main goal of 

the presented methodology of pedagogical practice at the Faculty of Arts of UJEP is to help 

students and their mentors at faculty or cooperating schools to orient themselves  in the 

goals, content, conditions and outputs of individual practices separately as well as in their set 

as a whole. 



4 
 

OBSAH 

ÚVODEM  

1 PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ ………………………… 7 

 

2 NEŽ VSTOUPÍTE DO TŘÍDY ……………………………………………………………………….  9 

2.1      PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ NA FF UJEP ………………………………………………….  9 

2.2      POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM NA FF UJEP ………………………………………………  9 

 

3 STÁLE JEŠTĚ NEJSTE VE VÝUCE ……………………………………………………………….  14 

3.1 KODEX STUDENTA – STUDENTKY NA PEDAGOGICKÉ PRAXI ……………………………. 14 

3.2 CO, KDY A JAK? – ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ …………………………………………… 14 

 

4 PORTFOLIO PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ ………………………………………………………. 16 

 

5 PEDAGOGICKÉ PRAXE – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ………………………………………17 

5.1      PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K PEDAGOGICKÉ PRAXI ………………………………………………….  17 

5.2      OBSERVAČNÍ PEDAGOGICKÁ PRAXE …………………………………………………………………  18 

5.3      KLINICKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE ……………………………………………………………………….  18 

5.4      ASISTENTSKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE …………………………………………………………………  19 

5.5      REFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÉ PRAXE – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM …………… 19 

 

6 PEDAGOGICKÉ PRAXE – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM …………………. 21 

6.1      PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE ………………………………………………………………………  21 

6.2      SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA 2 STUPNI ZŠ ………………………………………………  22 

6.3      SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA STŘEDNÍ ŠKOLE …………………………………………. 23 

6.4      KOMPLENÍ REFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ ……………………………….  23 

 

UŽITEČNÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE …………………………………………………………………… 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ÚVODEM  

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem (dále jen FF UJEP) připravuje ve svých studijních 
programech zaměřených na učitelství budoucí pedagogy občanské výchovy a 
společenských věd, historie a německého jazyka a literatury. Pregraduální příprava učitelů 
základních a středních škol probíhá v souladu se Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 
Sb.  ve znění pozdějších předpisů, se strategickými dokumenty Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, zejména se Strategií vzdělávací politiky MŠMT do 
roku 2030+, a vnitřními předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
především se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských 
studijních programech UJEP (platnost od 7. 9. 2020; účinnost od 1. 10. 2020) a Směrnicí 
děkanky č. XX/2021- Realizace pedagogických prací na FF UJEP (účinnost od 1. 10. 2021). 
Součástí studia učitelství zaměřenou na rozvoj praktických pedagogických dovedností 
budoucích učitelů se stal nový systém pedagogických praxí a s ním spojených přípravných 
a reflektivních seminářů. 

 

Metodika pedagogických praxí na FF UJEP je určena především studentům bakalářských i 

navazujících magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě, budoucím 

učitelům občanské výchovy, dějepisu a německého jazyka s literaturou na základní škole a 

společenských věd, historie a německého jazyka a literatury na škole střední: 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

Název studijního programu Typ studia Forma studia 
B0114A300117 Společenské vědy pro 
vzdělávání 

MAIOR/MINOR prezenční, kombinovaná 
 

B0114A300115 Historie pro vzdělávání MAIOR/MINOR prezenční, kombinovaná 

B0114A300116 Německý jazyk a literatura pro 
vzdělávání 

MAIOR/MINOR prezenční, kombinovaná 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

Název studijního programu Typ studia Forma studia 
N0114A300112Učitelství společenských věd 
pro střední školy 

MAIOR/MINOR prezenční, kombinovaná 

N0114A300110 Učitelství historie pro střední 
školy 

MAIOR/MINOR prezenční, kombinovaná 

N0114A300111 Učitelství německého jazyka a 
literatury pro střední školy 

MAIOR/MINOR prezenční, kombinovaná 

 

Důležité informace zde získají také mentoři pedagogických praxí působící na fakultních či 

spolupracujících školách FF UJEP. 

Hlavním záměrem dokumentu je poskytnout studentům a jejich mentorům celkový přehled 

systému pedagogických praxí a s nimi souvisejících seminářů v rámci oborových didaktik na 

FF UJEP. Zároveň jsou zde uvedeny obecné pokyny   a pravidla pro absolvování jednotlivých 

praxí. Pro studenty FF UJEP jsou závazné. Jsou formulovány v souladu se Směrnicí děkanky č. 

XX/2021 – Směrnice k pedagogickým praxím na FF UJEP. Stejně tak jsou v rámci oborových 

didaktik závazné pro studenty Pedagogické a Přírodovědecké fakulty UJEP, kteří mají 

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/09/SZR_070920.docx
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/09/SZR_070920.docx
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v kombinaci některý z oborů garantovaných Filozofickou fakultou UJEP (společenské vědy, 

historii, německý jazyk a literaturu).  Zde je nezbytné domluvit se dopředu na podmínkách 

jednotlivých praxí především s odpovídajícími oborovými didaktiky. 

První kapitola v obecné rovině vymezuje místo, význam a funkce pedagogických praxí 

v systému přípravy budoucích učitelů 

Druhá kapitola nabízí celkový přehled pedagogických praxí a seznamuje s obecnými pokyny 

pro jejich absolvování. Zároveň uvádí důležité internetové odkazy na podstatné dokumenty 

k pedagogickým praxím umístěné na webových stránkách Centra oborových didaktik a praxí 

na FF UJEP (dále jen CPHSPP) a na webových stránkách jednotlivých kateder, které zajišťují 

učitelské studijní programy (katedra filozofie a humanitních studií, katedra historie a katedra 

germanistiky). Jsou zde také uvedeny důležité kontaktní údaje. 

Třetí kapitola věnuje pozornost chování a jednání studujících na pedagogických praxích. 

Významnou součástí a důležitým celkovým výstupem všech pedagogických praxí na FF UJEP 

je Studentské portfolio pedagogických praxí. Čtvrtá kapitola představuje tento dokument a 

jeho jednotlivé části v obecné, pro všechny studující závazné podobě a zároveň odkazuje na 

jejich konkrétní formy v rámci jednotlivých kateder a jejich oborových didaktik. 

Pátá a šestá kapitola informují o cílech, obsahu a podmínkách absolvování jednotlivých 

pedagogických praxí, uvádějí odkazy na odpovídající části Studentského portfolia, které se 

k jednotlivým pedagogickým praxím vztahují. 
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1. PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ  

Nová příprava budoucích učitelů je zaměřena na bezprostřední propojení znalostí získávaných 

v obecně pedagogickém a psychologickém modulu, v modulu oborově didaktickém a 

v modulech oborových předmětů. Zároveň větší integrací teoretické a praktické složky vašeho 

studia vychází vstříc požadavkům na vaši systematičtější a reflektovanější přípravu v roli 

učitelů. Byl vytvořen komplexně pojatý systém pedagogických praxí a doprovodných 

přípravných a reflektivních seminářů, v němž mohou být uvedené snahy naplňovány. 

Stanislav Bendl uvádí celkem 9 základních funkcí, které nový systém pedagogických praxí 

umožňuje studujícím: 

Funkce pedagogické praxe1 

• motivační, 

• postojově – transformační (měnit postoj studenta v postoj učitele; během praxe 
probíhá proces formování základních profesionálních dovedností a návyků), 

• reflektivní (cílem je vést studenty k sebereflexi a sebehodnocení), 

• syntetická (praxe umožňuje syntézu znalostí získaných v ostatních studijních 
předmětech), 

• orientační (orientovat se ve školním životě, v pedagogických situacích, seznámení 
se s chodem školy, s organizací výuky, se školskou legislativou, vzdělávacími 
programy přímo v praxi), 

• integrační (spojování teorie a praxe složek vysokoškolské přípravy), 

• aplikační (pedagogická praxe jako aplikace pedagogické teorie; student má možnost 
využít a ověřit si své teoretické poznatky, vědomosti a dovednosti získané ve studiu 
na vysoké škole; praxe poskytuje možnost k upevnění získaných vědomostí), 

• diagnostická (student diagnostikuje sám sebe, své silné a slabé stránky plus 
„ukazuje“ fakultním učitelům i učitelům z fakulty, jak je na tom v určitých 
oblastech), 

• poznávací (poznání věkových zvláštností žáků, odhalení problémů, které na žáky 
doléhají). 

 

Nový systém pedagogických prací vám má umožnit, abyste poznávali školu postupně a 

systematicky, aby vaše poznávání v kombinaci se získávanými praktickými zkušenostmi 

probíhalo co nejkomplexněji. Tedy od prvotního, zatím spíše intuitivního nahlížení na život 

školy v obecných rysech až po stále konkrétnější a fundovanější spolupráci s vašimi mentory, 

po pronikání do osobnostních, sociálních a institucionálních vazeb školního prostředí.  

Postupnou kumulací vašich školních aktivit od jedné praxe ke druhé získáte obecně 

pedagogické, psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti potřebné pro vaši 

profilaci v roli pedagoga na základní a střední škole. 

Důležitou součástí v systému pedagogických praxí, které vás čekají, je rozvoj schopnosti 

reflektovat konkrétní pedagogické situace a rozvoj schopnosti sebereflexe vašich vlastních 

pedagogických znalostí a dovedností. Při realizaci každé praxe bude tedy významným úkolem 

 
11 Bendl, S. Příprava budoucích učitelů. In: Stanislav Bendl, Anna Kucharská (ed.) a kol. Kapitoly ze školní 
pedagogiky a školní psychologie. Praha: UK, 2008. s. 16 
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rozvoj dovednosti vyhodnocovat mentorovy i vlastní pedagogické aktivity, jednotlivé 

pedagogické situace a promýšlet způsoby jejich účinnějších podob. Aby se podařilo v co 

největší míře naplnit cíle vaší systematické praktické přípravy v rámci studia učitelství, budete 

si v průběhu jednotlivých praxí vést portfolia. Jejich soubor bude v závěru vašeho studia 

reflektovaným profilem vaší pedagogické osobnosti.  Blíže o roli portfolia ve vaší pedagogické 

přípravě v další kapitole. Dříve se ale seznamte se systémem pedagogických praxí na 

Filozofické fakultě UJEP a obecnými pokyny k nim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. NEŽ VSTOUPÍTE DO TŘÍDY 

2.1     Přehled pedagogických praxí na Filozofické fakultě UJEP 

 
Bakalářský program Bakalářský program 

1/ZS  1/LS ---------- 

 
 
2/ZS 

Observační pedagogická praxe 
PS, KS: 1 týden (13 hodin) / 2 KB 

 
 
2/LS 

Přípravný seminář k pedagogické 
praxi 
PS: 1 hodina týdně / 1 KB 
KS: 4 hodiny prezenčně / 1 KB 

 
---------- 

Klinická pedagogická praxe 
PS: 1 hodina týdně / 1 KB 
KS: 5 hodin prezenčně / 1 KB 

3/ZS Asistentská pedagogická praxe 
PS, KS: 1 týden (26 hodin) / 2 KB 
 

3/LS Reflektivní seminář pedagogické 
praxe 
PS, KS: 5 hodin / 1 KB 

Magisterský program Magisterský program 

1/ZS Přípravný seminář k pedagogické 
praxi 
PS: 1 hodina týdně / 1 KB 
KS: 4 hodiny prezenčně / 1 KB 

1/LS Souvislá pedagogická praxe na ZŠ 
PS, KS: 3 týdny / 3 KB 

Průběžná pedagogická praxe 
PS, KS: 6 hodin / 1 KB 
 

 
---------- 

2/ZS Souvislá pedagogická praxe na SŠ 
PS, KS: 3 týdny / 3 KB 

2/LS Komplexní reflektivní seminář praxe 
PS: 1 hodina týdně / 1 KB 
KS: 4 hodiny prezenčně / 1 KB 

 

2.2     Pokyny k pedagogickým praxím na FF UJEP 

Obecné pokyny k pedagogickým praxím na FF UJEP 
 
Studující 
 

- zapisují se v předzápisu prostřednictvím systému STAG na předmět příslušné praxe 
- navštíví vedení vybrané a oborovým didaktikem odsouhlasené cvičné školy, kam 

předkládají Dohodu o realizaci praxe (formulář dostupný na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe). Pokud vedení školy souhlasí s konáním 
praxe, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který 
scan nahrává do systému STAG - modul praxe k předmětu praxe. Vedení školy po 
dohodě se studujícím přiřazuje mentora praxe.  

Upozornění: bez podepsané a odevzdané dohody o realizaci praxe nelze na praxi nastoupit. 

- kontaktují mentora praxe a domluví nástup na praxi. 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
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- předávají mentorovi praxe požadavky konkrétní praxe, dohodou o provedení práce 
mentora a výkazy práce (formuláře dostupné na http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-
praxe)  

- nejdéle do tří dnů odevzdají svému oborovému didaktikovi rozvrh praxe a v průběhu 
praxe mu neprodleně hlásí jakékoli změny v rozvrhu. 

- po ukončení praxe odevzdají oborovému didaktikovi portfolio vyplněné dle jeho 
pokynů před praxí. 

Mentor praxe: 

- vyplní elektronicky dohodu dle pokynů, podepíše jako zaměstnanec a odesílá dle 
instrukcí na CODP FF UJEP k zaevidování a proplacení (formulář dostupný na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe).  
 

Upozornění: Dohoda musí být odeslána nejpozději týden před započetím praxe studenta. 

PDF dokument stáhněte a uložte do zařízení, poté otevřete jako PDF dokument (např. 
v programu Adobe Reader) a můžete vyplnit. Dokument nelze vyplnit či upravovat pouze 
v prohlížeči (Chrome, Opera, Edge apod.).“ 

- po ukončení praxe vyplní hodnocení studenta – studentky na praxi a předají ho 
praktikantům. Formuláře hodnocení studenta – studentky na praxi doručí mentorovi 
studující, neboť ke každé praxi se nutně bude vztahovat jiný formulář sledující 
specifické aspekty studentova – studentčina pedagogického působení v rámci 
konkrétní praxe. Formuláře se budou takto lišit podle oborů, ve kterých studující praxi 
vykonávají. Za jejich podobu odpovídají jednotliví oboroví didaktici FF UJEP.  

- následně vyplní VÝKAZ PRÁCE a dle pokynů odešlou na CODP FF UJEP (dostupný na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe)  
 

Shrnutí: 
 
Studenti FF UJEP:  

- dle pokynů vyhledají cvičnou fakultní nebo spolupracující školu; 
- konají příslušnou praxi dle pokynů oborového didaktika; 
- průběžně zpracovávají elektronickou část portfolia v systému MOODLE 
- finální portfolio odevzdávají včetně hodnocení oborovému didaktikovi. 

 
Oboroví didaktici FF UJEP:  

- vedou přípravné a reflektivní semináře; 
- určují konkrétní podmínky udělení zápočtu a po příslušné praxi udělují zápočet;  
- sledují průběh praxe prostřednictvím elektronického portfolia studujících v systému 

MOODLE a při hospitacích výstupů studujících u vybraných praxí; 
- určují konkrétní podmínky zápočtu a po praxi udělují zápočet. 

 
CODP FF UJEP: 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe


11 
 

- eviduje dohody o realizaci v systému STAG; 
- administruje dohody o provedení práce, výkazy práce. 

Link na CODP FF UJEP: 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe  

 
Fakultní či spolupracující škola: 

- určuje studujícím mentory praxí; 
- zajištuje podmínky pro vykonání praxe studujícími. 

 
Mentoři praxe:  

- vyplňují dohodu o provedení práce a výkaz práce; 
- provádějí mentoring; 
- vyplňují studujícím hodnocení praxe. 

 
Uznání praxe 

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu. 
Formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkanky č. xx/2021 (dostupné na 
http://ff.ujep.cz/ff/dokumenty/smernice). Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CODP FF 
UJEP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, 
jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se 
o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru). Podání žádosti v jiném termínu je 
možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Studenti jsou 
v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, 
v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající 
nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze 
podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti. 

Formulář žádosti o uznání praxe je dostupný na: 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe  
 
Změna termínu konání praxe 
 
Jako studující jste povinni vykonat praxi garantovanou CODP v termínu stanoveném 

harmonogramem FF. Mimo předepsaný termín vám může být povoleno vykonávat praxi 

pouze ze závažných důvodů a na základě žádosti uznané příslušným oborovým didaktikem. 

Žádost o změnu termínu konání praxe je nutno předložit na písemném formuláři, který je 

přílohou č. 2 Směrnice děkanky č. xx/2021 (dostupné na 

http://ff.ujep.cz/ff/dokumenty/smernice (k dispozici také na webových stránkách CODP). 

Studující žádost řádně vyplní a zdůvodní. 

Žádost o změnu termínu konání praxe v rámci zimního semestru je nutno doručit na CODP do 

31. srpna, žádost o změnu termínu konání praxe v rámci letního semestru pak do 31. ledna. 

V jiných termínech nelze žádosti podávat. 

 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/ff/dokumenty/smernice
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/ff/dokumenty/smernice


12 
 

 

Seznam fakultních a spolupracujících škol 
 
Na webových stránkách Centra oborových didaktik a praxí najdete seznam fakultních a 
spolupracujících škol, který je před každým novým semestrem aktualizován (dostupné na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe ). Z tohoto seznamu si budete vybírat školu pro vaši 
konkrétní pedagogickou praxi. Doporučujeme, abyste si vybrali školu, na níž budete moci 
působit v rámci několika po sobě jdoucích praxí. Mnohem lépe poznáte konkrétní prostředí 
školy, pedagogy i žáky, se kterými budete pracovat. I pro ně bude přínosnější, když se nebudou 
každý měsíc a rok setkávat se stále novými, a proto spíše anonymními praktikanty, ale poznají 
vás blíže, poznají možná i své budoucí stálé učitele. 
Studijní plán navazujícího magisterského studia ovšem předpokládá, že absolvujete souvislou 
pedagogickou praxi na základní i na střední škole nebo na gymnáziu. Rozhodně se nevyhýbejte 
zkušenosti s odbornými středními školami, které navštěvuje zhruba 70 % středoškolské 
mládeže.  
Výběr školy zkonzultujte s příslušným oborovým didaktikem. Budete tak mít možnost vyřešit 
některé dílčí organizační a aktuální problémy. 
 
Upozornění: Nebude vám uznána praxe, kterou si domluvíte bez vědomí příslušného 
oborového didaktika a bez konzultace s ním před nástupem na praxi. 
 
Terminy konání jednotlivých praxí 
 
Informace o konkrétních termínech pedagogických praxí najdete vždy v aktuálním semestru 
na webových stránkách CODP FF UJEP (http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe) nebo 
v Harmonogramu FF UJEP (dostupné na http://ff.ujep.cz/ff/studium/harmonogram).  

Obecné pokyny pro mentory 

Vážení mentoři, 

poté co naši studující kontaktovali vedení Vaší školy a Vy jste jim byli přiřazeni  jako mentoři, 
domluvte se  prosím společně se studentem na konkrétním průběhu praxe v rámci obecných 
pokynů (viz pokyny k praxím http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe) i konkrétních 
požadavků oborových didaktiků pro daný typ pedagogické praxe. 

Vyplňte prosím dohodu o provedení práce, kterou Vám student přinese, oskenujte a posílejte 
na email tamara.sitnerova@ujep.cz . Datum na druhé straně dohody – V Ústí nad Labem dne,    
vedle podpisu – zde uveďte aktuální datum. 

Po ukončení praxe studenta vyplňte prosím výkaz práce tak, aby odpovídal počtu hodin 
uvedených na dohodě Po vyplnění a podepsání oskenujte a posílejte opět na 
tamara.sitnerova@ujep.cz. Ani zde nezapomeňte na aktuální datum a Váš podpis. 

Studentovi prosím vyplňte Hodnocení praxe mentorem a odevzdejte mu je. Příslušný formulář 
najdete na http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe u aktuální praxe. Každý typ pedagogické 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/ff/studium/harmonogram
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
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praxe znamená zároveň i jinou podobu hodnocení studujících. Je na jejich odpovědnosti, aby 
si zkontrolovali, že jim vyplňujete odpovídající formulář hodnocení. 

PDF soubory nemusí jít otevřít ve webovém prohlížeči, neb se jedná o formuláře, vyvolejte 
kontextové menu na hypertextovém odkazu (pravým tlačítkem myši) a volbu ULOŽIT ODKAZ 
JAKO…, pak jej z PC otevřete a vyplníte. 

Důležité kontaktní údaje 

Obecné informace o pedagogických praxích na FF UJEP: 
- Mgr. Rudolf Kardoš, Ph.D. – rudolf.kardos@ujep.cz, tel. 475 286 514 

vedoucí sekce praxí - Centrum pedagogických praxí FF UJEP 
- Tamara Šitnerová – sekretářka, tamara.sitnerova@ujep.cz, tel. 475 286 500 

úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 11:30; 12:30 – 15:00 
 

Oboroví didaktici na FF UJEP:  
  
Katedra filozofie a humanitních studií: 

- Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
- Mgr. Rudolf Kardoš, P.D.  – rudolf.kardos@ujep.cz, tel. 475 286 514 

 
Katedra germanistiky  

- Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz, tel. 475 286 484 
             Mgr. Petra Fuková – petra.fukova@ujep.cz, tel. 475 286 477 
 
Katedra historie:  

- Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz, tel. 475 286 452 
- PhDr. Anna Šerberová, CSc. – anna.serberova@ujep.cz, tel. 475 286 433 

 
Korespondenční adresa: 
CODP – sekretariát KFHS FF UJEP 
Filozofická fakulta UJEP 
Pasteurova 13 
40096 Ústí nad Labem  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:rudolf.kardos@ujep.cz
mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
mailto:ivana.havlinova@ujep.cz
mailto:rudolf.kardos@ujep.cz
mailto:jarmila.jehlickova@ujep.cz
mailto:petra.fukova@ujep.cz
mailto:cram@volny.cz
mailto:anna.serberova@ujep.cz
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3    STÁLE JEŠTĚ NEJSTE VE VÝUCE  

 
3.3 KODEX STUDENTA – STUDENTKY NA PEDAGOGICKÉ PRAXI 

3.4  CO, KDY A JAK? – ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ 

 

3.1     Kodex studenta – studentky na pedagogické praxi 

 
Studující v průběhu praxe 

- svou prací a chováním reprezentují Filozofickou fakultu UJEP, dbají proto o její dobré 
jméno; 

- řídí se pokyny vedení fakultní či spolupracující cvičné školy a mentorů praxe; 
- dodržují vnitřní řád příslušné fakultní a spolupracující cvičné školy a pravidla 

bezpečnosti práce, se kterými jsou povinni se seznámit; 
- řídí se odpovídajícími právními předpisy, zákony a vyhláškami z oblasti školské 

legislativy, se kterými jsou povinni se seznámit; 
- dodržují povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů; 
- svědomitě plní povinnosti (tedy i suplování, účast na mimoškolních aktivitách apod.) 

stanovené mentorem a oborovým didaktikem 

 

3.2     Co, kdy a jak? – Řešení konkrétních situací 

Před nástupem na pedagogickou praxi 

- spolu s oborovým didaktikem si vyberte vhodnou fakultní nebo spolupracující cvičnou 

školu ze seznamu; 

- navštivte vedení fakultní nebo spolupracující cvičné školy a zjistěte, zda je možné 

absolvovat v konkrétním termínu praxi; požádejte o podpis Dohody o realizaci praxe 

(dostupné na http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe); 

- domluvte si pohovor s přiděleným mentorem fakultní nebo spolupracující cvičné 

školy, na kterém se oba seznámíte s konkrétními požadavky pro absolvování určité 

praxe, s detaily odpovídajícího portfolia a s podmínkami, které pro vaše působení na 

škole nastaví mentor; odevzdejte mentorovi Dohodu o provedení práce (dostupné na 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe), aby ji vyplnil, naskenoval a odeslal na 

email tamara.sitnerova@ujep.cz  

- snažte se dokončit všechny povinnosti spojené s předešlými praxemi v předcházejících 

semestrech studia, všechny zápočtové a zkouškové požadavky oborových didaktiků; 

- projděte si detailně formuláře portfolia odpovídajícího vždy příslušné praxi a dopředu 

zkonzultujte s oborovým didaktikem případné nejasnosti; 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe
mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
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- v případě nenadálých komplikací, které vám zabrání nastoupit ve stanoveném termínu 

na praxi, neprodleně informujte mentora praxe na fakultní nebo spolupracující cvičné 

škole, oborového didaktika a prostřednictvím sekretářky (tamara.sitnerova@ujep.cz) 

vedoucímu sekce praxí Centra oborových didaktik a praxí. 

 

V průběhu pedagogické praxe 

- bezprostředně po nástupu na pedagogickou praxi zašlete příslušnému oborovému 

didaktikovi rozvrh vašich hospitačních a náslechových hodin a vašich výstupů; 

- v případě jakékoli změny na škole týkající se vaší praxe bezprostředně informujte 

příslušného oborového didaktika a prostřednictvím sekretářky 

(tamara.sitnerova@ujep.cz) vedoucího sekce praxí Centra oborových didaktik a praxí; 

- v případě nenadálých překážek výkonu praxe (nemoc, závažné důvody) se 

bezprostředně omluvte (osobně, telefonicky, písemně) mentorovi, oborovému 

didaktikovi a prostřednictvím sekretářky (tamara.sitnerova@ujep.cz) vedoucímu 

sekce praxí Centra oborových didaktik a praxí; 

- případnou neúčast na praxi (pouze ze závažných důvodů) jste povinni si po domluvě 

s mentorem a oborovým didaktikem nahradit; 

- objeví-li se problémy, které budou narušovat úspěšný průběh praxe, neprodleně o 

nich informujte oborového didaktika, případně vedoucího sekce praxí Centra 

oborových didaktik a praxí; 

- jste povinni svědomitě plnit veškeré povinnosti zadané mentorem a borovým 

didaktikem, s ním jste povinni průběžně komunikovat prostřednictvím elektronické 

části příslušného portfolia, pokud oborový didaktik nestanoví jinak. 

 

Na konci a po absolvování pedagogické praxe 

- požádejte mentora o vypracování hodnocení vaší praxe (viz odpovídající formulář 

hodnocení příslušné praxe); 

- dopracujte veškeré úkoly stanovené oborovým didaktikem, dopracujte a v zadaném 

termínu odevzdejte portfolio z příslušné praxe; 

- řiďte se dalšími pokyny oborového didaktika tak, abyste včas a úspěšně splnili veškeré 

podmínky pro získání zápočtu za absolvovanou praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
mailto:tamara.sitnerova@ujep.cz
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4     PORTFOLIO PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ  

Portfolio žáka a studenta - osobní dokumentace vzorků vlastních prezentací, kreací, 

konspektů, písemných prací a úkolů, projektů, průzkumů a esejí i posudků 

(certifikací)nashromážděných během povinné školní docházky nebo studia na střední či 

vysoké škole.2  

Studentské portfolio pedagogické praxe – strukturovaný, selektivní a reprezentativní soubor 

všech produktů studenta a žáků pod jeho pedagogickým vedením, který dokumentuje jeho 

činnosti v průběhu všech předepsaných pedagogických praxí. Jeho součástí jsou také 

evaluační, autoevaluační a reflektivní dokumenty. Základním účelem portfolia, které si 

povedete v průběhu svého studia, je pomoc při utváření vašeho portrétu v roli učitele – 

učitelky, reflexe vašeho přístupy k výchově a vzdělávání v rámci vámi studovaných oborů a 

reflexe vašeho pedagogického stylu. 

„Síla konceptu portfolia je v tom, že představuje komplexní, celkové prostředí pro procesy 

učení (total learning environment), které zahrnuje hodnocení jako pouze jeden, i když někdy 

centrální, aspekt. V kontextu studentského portfolia výuka a hodnocení koexistují 

v mimořádně kompatibilní podobě.“3 

To je několik pohledů na smysl, obsah a cíle významného podkladu všech vašich 

pedagogických aktivit, který by měl vám a vašim oborovým didaktikům sloužit nejenom jako 

komplexní dokumentace vašich činností v rámci jednotlivých praxí, ale také jako evaluační a 

autoevaluační nástroj pro rozvoj vašeho pedagogického profilu. Pro každou pedagogickou 

praxi budete vytvářet jiné portfolio s jinými úkoly, výzkumnými šetřeními, s jinou 

dokumentací a jinými hodnotícími a sebehodnotícími nástroji. 

Portfolia k jednotlivým pedagogickým praxím v jednotlivých studovaných oborech se vám 

vždy zpřístupní v systému Moodle automaticky po vašem zápisu na příslušný předmět praxe. 

Na přípravných seminářích se pod vedením jednotlivých oborových didaktiků seznámíte 

s jejich obsahem a základními cíli. Projdete si jednotlivé pokyny a úkoly, které budete 

v průběhu praxe plnit.  

Součástí portfolií jsou také hodnotící a sebehodnotící formuláře. Hodnotící formulář vám 

vyplní mentoři vaší praxe, sebehodnotící formuláře jsou připraveny pro vaši sebereflexi a vaše 

sebehodnocení v rámci praxe. 

 

 

 
2 https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=portfolio&typ_hledani=prefix)  
3 Paulson, F. L., Paulson, P. R. Assesing Portfolio Using the Constructivist Paradigm. In: kolektiv autorů. Student 
Portfolios. A Collection of Articles. Arlington Heights: IRI/SkyLight Training and Publishing, 1996, s. 27-46. ISBN 
1-57517-011-6. Překlad do češtiny: Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele – otazníky, naděje, 
nebezpečí. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: UP, 2007, s. 41. ISBN 978-80-7395-024-8. 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dokumentace
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prezentace-presentace
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kreace
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konspekt
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/projekt
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/esej-essay-esej
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/certifikace
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/skolni-pracovni-a-prirodni-prostredi
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=studi
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=portfolio&typ_hledani=prefix
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5     PEDAGOGICKÉ PRAXE V BAKALÁŘSKÉM STUDIU 

 
5.1     PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K PEDAGOGICKÉ PRAXI  

5.2    OBSERVAČNÍ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

5.3    KLINICKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

5.4    AISTENTSKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

5.5    REFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÉ PRAXE – BAKALÁŘSKÉ     

    STUDIUM 

 

5.1     PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K PEDAGOGICKÉ PRAXI  

Povinný předmět s dotací 1 hodiny přednášky v zimním semestru prvního ročníku pro prezenční 
studium a 4 hodin prezenčně pro kombinované studium. Jeho absolvováním získáte za udělený 
zápočet 1 kreditní bod. 

 

Hlavním cílem předmětu je připravit vás na pedagogické praxe, které absolvujete v průběhu 

bakalářského studia: na observační pedagogickou praxi, na klinickou pedagogickou praxi a na 

praxi asistentskou. V průběhu semestru vás oboroví didaktici vybaví didaktickými znalostmi 

vzdělávacího obsahu oboru/oborů na základní škole, na školách středních a na gymnáziích, 

které studujete. 

Na seminářích budete také detailně seznámeni s požadavky jednotlivých oborových didaktiků 

na absolvování jednotlivých praxí, s požadovanými výstupy jako jsou Portfolio observační 

praxe, Portfolio klinické praxe a Portfolio asistentské praxe. 

Zatím jste poznávali školní prostředí pouze jako jeho žáci a studenti. Systém praxí 

v bakalářském studiu je nastaven tak, abyste se postupně seznámili se školním prostředím 

z druhé strany, tedy z pozic pedagogů, tvůrců a realizátorů konkrétní podoby pedagogického 

a výchovného procesu – vyučování. 

Konkrétní obsahy předmětů pro jednotlivé obory jsou k dispozici v systému IS STAG. 

V systému MOODLE pak vždy po zapsání se do předmětu praxe najdete formuláře portfolií 

pro jednotlivé praxe. 

 

5.2     OBSERVAČNÍ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Povinný předmět s dotací 1 týdne, tj. 13 hodin v zimním semestru prvního ročníku pro 
prezenční i kombinované studium. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 2 kreditní 
body. 

 

Cílem observační praxe je umožnit vám bližší seznámení se školským prostředím a životem 

školy, tj. se školskými zařízeními a se specifickými potřebami a zvláštnostmi jednotlivých 
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skupin žáků školských zařízení, včetně seznámení se s vyučovacími metodami a organizačními 

formami práce ve školských zařízeních.  

V průběhu jednoho týdne budete provádět rozborované stínování mentora praxe, v rámci 

svých oborů absolvujete přednášky odborníků z praxe k problematice výuky v konkrétních 

předmětech. Budete mít příležitost blíže se seznámit se školním prostředím fakultních a 

spolupracujících škol FF UJEP, kam byste se měli při následujících praxích vracet a hlouběji 

pronikat do jednotlivých aspektů školního života a zejména do problematiky výuky vámi 

vybraných společenskovědních oborů a předmětů. 

Výstupem z observační pedagogické praxe je elektronické Portfolio observační praxe, které 

najdete v systému Moodle FF UJEP. Každá katedra má specifické nároky na vedení tohoto 

portfolia, s nimiž vás seznámí jednotliví oboroví didaktici na přípravných seminářích 

k pedagogickým praxím. 

Školu si vybíráte ze seznamu fakultních a spolupracujících škol. Vybranou školu vám schválí 

oborový didaktik.  

 

5.3      KLINICKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Povinný předmět s dotací 14 hodin v letním semestru druhého ročníku. Jeho absolvováním 
získáte za udělený zápočet 1 kreditní bod. 

 

Klinická pedagogická praxe je obsahově zaměřena na pedagogickou práci s žáky na 2. stupni 

ZŠ a SŠ. Cílem praxe je postupné získávání praktických dovedností pod vedením mentora 

praxe, seznámení s úkoly, cíli a hlavními činnostmi pedagoga a školy. Seznámení se Školním 

vzdělávacím programem, se školskými dokumenty. Praxi budete vykonávat formou náslechů 

cvičného učitele (mentora), formou reflexe denních činností, osvojováním si praktických 

dovedností z oblasti pedagogiky a didaktiky. Budete hospitovat a vykonávat náslechové 

činnosti v předmětu odpovídajícím studijnímu programu (varianta studijního plánu MAIOR i 

MINOR). Celkový rozsah práce je 14 hodin s převahou hospitační a náslechové činnosti a 

postupným začleňováním činností asistentských podle pokynů mentorů praxe, kteří s vámi 

provedou i rozbory hospitovaných hodin. 

Rámec praxe tedy počty hodin a výstupy (portfolio z praxe + hodnocení mentorem praxe) jsou 

stejně jako obsahová náplň a konkrétní zápočtové požadavky stanoveny oborovým 

didaktikem, kterému výstupy odevzdáváte (týká se variant studijního plánu MAIOR i MINOR).   

Výstupem z klinické pedagogické praxe je elektronické Portfolio klinické praxe, které najdete 

v systému Moodle FF UJEP. Každá katedra má specifické nároky na vedení tohoto porfolia, 

s nimiž vás seznámí jednotliví oboroví didaktici na přípravných seminářích k pedagogickým 

praxím. 

Školu si vybíráte ze seznamu fakultních a spolupracujících škol. Vybranou školu vám schválí 

oborový didaktik.  
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5.4     ASISTENTSKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Povinný předmět s dotací 1týdne (26 hodin) v zimním semestru třetího ročníku 
prezenčního i kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 2 
kreditní body. 

 

Asistentská pedagogická praxe je obsahově zaměřena na pedagogickou práci s žáky na 2. 

stupni ZŠ a SŠ. Cílem praxe je spolupracovat s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací 

činnosti nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž pomáhat při 

komunikaci mezi žáky a mezi žáky a učitelem. Mezi další činnosti lze uvést pomoc učiteli s 

přípravami na vyučovací hodinu, práci s pomůckami, přípravu školních experimentů apod. 

Budete se podílet na individuální i skupinové podpoře žáků během edukačního procesu a při 

přípravě na výuku.  

Vykonáte 20 hodin praxe na plně organizované základní nebo střední škole. Na počátku praxe 

absolvujete 4 náslechové a hospitační hodiny a poté budou následovat aktivní hodiny 

asistentské v předmětu odpovídajícím studijnímu programu (varianta studijního plánu MAIOR 

i MINOR). Hodiny s vámi vaši mentoři praxe rozeberou. Povedete si pedagogický deník, který 

předložíte po skončení asistentské praxe oborovému didaktikovi (varianta studijního plánu 

MAIOR i MINOR).  

Rámec praxe tedy počty hodin a výstupy (portfolio z praxe + hodnocení mentorem praxe) jsou 

stejně jako, obsahová náplň a konkrétní zápočtové požadavky stanoveny oborovým 

didaktikem, kterému výstupy odevzdáváte (týká se variant studijního plánu MAIOR i MINOR).   

Výstupem z klinické pedagogické praxe je elektronické Portfolio asistentské praxe, které 

najdete v systému Moodle FF UJEP. Každá katedra má specifické nároky na vedení tohoto 

porfolia, s nimiž vás seznámí jednotliví oboroví didaktici na přípravných seminářích 

k pedagogickým praxím. 

Školu si vybíráte ze seznamu fakultních a spolupracujících škol. Vybranou školu vám schválí 

oborový didaktik.  

 

5.5     REFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÉ PRAXE  

Povinný předmět s dotací 5 hodin v letním semestru třetího ročníku prezenčního i 
kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 1 kreditní bod. 

 

Cílem předmětu je poskytnout prostor pro reflexi praxí konaných v rámci bakalářského studia. 

Prezentujete svá portfolia, reflektujete své schopnosti a dovednosti, které jste při praxi 

využívali, diskutujete a dostáváte zpětnou vazbu od vyučujících a odborníků z praxe, od 

oborových didaktiků. 
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Po ukončení předmětu budete schopni využívat teoretické znalosti v praxi, reflektovat své 

schopnosti a dovednosti a vytvářet činnosti vhodné pro vybranou věkovou skupinu žáků 

v rámci svých studovaných oborů. 

Konkrétní obsahovou náplň předmětu a konkrétní zápočtové požadavky stanovuje příslušný 

oborový didaktik. 
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6 PEDAGOGICKÉ PRAXE V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU 

 
6.1      PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K PEDAGOGICKÉ PRAXI 

6.2      PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

6.3      SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA 2 STUPNI ZŠ 

6.4      SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

6.5      KOMPLENÍ REFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ 

 

6.1     PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ K PEDAGOGICKÉ PRAXI  

Povinný předmět s dotací 14 hodin v zimním semestru prvního ročníku pro prezenční 
studium a 4 prezenční hodiny pro kombinované studium. Jeho absolvováním získáte za 
udělený zápočet 1 kreditní bod. 

 

Hlavním cílem předmětu je připravit vás na souvislou pedagogickou praxi, vybavit vás 

didaktickými znalostmi vzdělávacího obsahu vámi studovaných oborů, tedy Občanské 

výchovy, Dějepisu a Německého jazyka a literatury na základní škole a na středních odborných 

školách a Společenských věd, Historie a Německého jazyka a literatury na gymnáziu. 

Na seminářích budete také detailně seznámeni s požadavky jednotlivých oborových didaktiků 

na absolvování jednotlivých praxí, s požadovanými výstupy jako jsou Portfolio průběžné 

pedagogické praxe, Portfolio souvislé pedagogické praxe na 2. stupni ZŠ a Portfolio souvislé 

pedagogické praxe na SŠ. 

Konkrétní obsahy předmětů pro jednotlivé obory a konkrétní požadavky oborových didaktiků 

jsou k dispozici v systému IS STAG. V systému MOODLE pak najdete formuláře portfolií pro 

jednotlivé praxe. 

 

6.2     PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Povinný předmět s dotací 6 hodin semináře v zimním semestru prvního ročníku 
prezenčního i kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 1 
kreditní bod. 

 

Cílem průběžné pedagogické praxe je, abyste se seznámili na základě hospitační činnosti 

s prací učitele vámi studovaných oborů na různých typech škol a připravili se tak na vlastní 

pedagogickou praxi.  

Obsah předmětu: 

1. Náslech v hodině příslušného oboru na základní škole 

2. Vyhodnocení náslechové hodiny, rozbor hospitačního protokolu 
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3. Návrhy dalších možných didaktických zpracování probírané látky z náslechové hodiny 

4. Náslech v hodině příslušného oboru na gymnáziu nebo na střední škole 

5. Vyhodnocení náslechové hodiny, rozbor hospitačního protokolu  

6. Návrhy dalších možných didaktických zpracování probírané látky z náslechové hodiny 

 

Rámec praxe tedy počty hodin a výstupy (portfolio z praxe + hodnocení mentorem praxe) jsou 

stejně jako, obsahová náplň a konkrétní zápočtové požadavky stanoveny oborovým 

didaktikem, kterému výstupy odevzdáváte (týká se variant studijního plánu MAIOR i MINOR).   

Výstupem z průběžné pedagogické praxe je elektronické Portfolio průběžné praxe, které 

najdete v systému Moodle FF UJEP. Každá katedra má specifické nároky na vedení tohoto 

potrfolia, s nimiž vás seznámí jednotliví oboroví didaktici na přípravných seminářích 

k pedagogickým praxím v magisterském studiu. 

Školské zařízení si vybíráte ze seznamu fakultních a spolupracujících škol. Vybranou školu vám 

schválí oborový didaktik.  

 

6.3     SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA 2 STUPNI ZŠ 

Povinný předmět s dotací 3 týdny v zimním semestru prvního ročníku prezenčního i 
kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 3 kreditní body. 

 

V rámci souvislé pedagogické praxe na 2. stupni základní školy absolvujete: 

- 4 náslechové hodiny v jednom předmětu, tedy 8 hodin v obou předmětech, jejichž 
obor studujete, 

- rozbory náslechových hodin s mentorem 
- 8 hodin přímé výuky v jednom oboru, tedy 16 hodin celkem v obou oborech a jejich 

rozbory s mentory 
-  

Zpracujete povinné úkoly do portfolia pedagogické praxe: 

- záznamy hospitovaných hodin 
- záznamy o odučených hodinách 
- přípravy 8 hodin příslušného předmětu a veškeré výukové podklady, testy, pracovní 

listy, atd. 
- záznamy o nepřímé pedagogické činnosti v rámci praxe 
- autoevaluaci 
- hodnocení vaší praxe vypracované mentorem 

 
Upozornění: V průběhu souvislé pedagogické praxe se na vás vztahuje pracovní doba stejná 
jako na pedagogy školy, v níž vykonáváte praxi.  
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6.4     SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

Povinný předmět s dotací 3 týdny v zimním semestru druhého ročníku prezenčního i 
kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 3 kreditní body. 

 

V rámci souvislé pedagogické praxe na 2. stupni základní školy absolvujete: 

- 4 náslechové hodiny v jednom předmětu, tedy 8 hodin v obou předmětech, jejichž 
obor studujete, 

- rozbory náslechových hodin s mentorem 
- 8 hodin přímé výuky v jednom oboru, tedy 16 hodin celkem v obou oborech a jejich 

rozbory s mentory 
-  

Zpracujete povinné úkoly do portfolia pedagogické praxe: 

- záznamy hospitovaných hodin 
- záznamy o odučených hodinách 
- přípravy 8 hodin příslušného předmětu a veškeré výukové podklady, testy, pracovní 

listy, atd. 
- záznamy o nepřímé pedagogické činnosti v rámci praxe 
- autoevaluaci 
- hodnocení vaší praxe vypracované mentorem 

 
Upozornění: V průběhu souvislé pedagogické praxe se na vás vztahuje pracovní doba stejná 
jako na pedagogy školy, v níž vykonáváte praxi.  
 

 

6.5     KOMPLENÍ REFLEKTIVNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ 

Povinný předmět s dotací 14 hodin v letním semestru druhého ročníku. Jeho absolvováním 
získáte za udělený zápočet 1 kreditní bod. 

 

Hlavním cílem předmětu je umožnit vám reflektovat vlastní pedagogickou praxi v průběhu 

studia na základě srovnání vlastní pedagogické zkušenosti s odbornou literaturou, 

identifikovat vlastní pedagogický styl, své silné i slabé stránky, provádět reflexi vlastní 

pedagogické činnosti. 

Získáte systematické znalosti pedagogického stylu, znalosti didaktického obsahu 

společenskovědního a občanského vzdělávání nebo výuky historie či německého jazyka a 

literatury na základní i střední škole a na gymnáziu – dovednosti pedagogické reflexe a 

sebereflexe 

Konkrétní obsahovou náplň předmětu a konkrétní zápočtové požadavky stanovuje příslušný 

oborový didaktik.  
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Velkým výstupem všech absolvovaných pedagogických praxí a odpovídajících seminářů vám 
bude kompletní portfolio, které se vám jistě stane důležitým výchozím podkladem pro vaši 
vlastní pedagogickou dráhu. 
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