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Struktura kurzu
NA CO SE ZAMĚŘÍME

Přístupy k pedagogickým kompetencím

Cílové skupiny vzdělávacího procesu

Edukační paradigmata

Transversální kompetence a jejich rozvoj

Tvorba vzdělávací akce

Výukové cíle

Formy výuky 

Metody výuky
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Profesionální činnosti VŠ učitele

FKO Léto 2020

Expertní činnost

Znalost vědního oboru

Metodologie výzkumné

práce

VĚDECKO-
VÝZKUMNÁ Souhrn předpokladů VŠ

učitele k účinné

pedagogické činnosti při

přípravě, realizaci a

hodnocení výuky i další

kominikaci se studenty

PEDAGOGICKÁ 

Souvisí s koncepční,

evaluační a administrativní

prací

ŘÍDÍCÍ



K diskuzi:: Jaký je váš názor na následující
tvrzení?

Kvalita vysokoškolské
výuky

"NÍZKÝ ZÁJEM O KVALITU
VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY JE SPOJOVÁN
PŘEDEVŠÍM S AKCENTEM NA TO, CO SE

VÍC POČÍTÁ – A MNOHEM VÍCE NEŽ
REFLEXE PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

VYSOKÝCH ŠKOL SE POČÍTÁ JEJICH
VÝZKUMNÁ PRODUKTIVITA."

KASÍKOVÁ (2015)



Pedagogická
kompetence
(VŠ) učitele  

PEDAGOGICKÉ (DIDAKTICKÉ) VĚDOMOSTI A
ZKUŠENOSTI,  STYL VÝUKY

PSYCHOLOGIE UČENÍ,  SOCIOLOGIE

RÍDÍCI A ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI

REFLEKTIVNÍ DOVEDNOSTI,  SEBEREFLEXE



Pedagogické
mistrovství
 

(Bednaříková 2015)

ROZUMÍME TÍM HLUBOKOU ÚROVEŇ:

A) TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ,
B) PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ,
C) PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ,  MEZI KTERÉ ZAHRNUJEME:
– PEDAGOGICKÉ (ANDRAGOGICKÉ) SCHOPNOSTI,
– ZNALOST PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI,
– SCHOPNOSTI MOTIVAČNÍ,
– ORGANIZAČNÍ,
– RÉTORICKÉ,
– KOMUNIKATIVNÍ,
– DIDAKTICKÉ,
– KREATIVNÍ.



objasnit základní pedagogické pojmy, charakterizovat jejich ukotvení ve
struktuře pedagogických věd a identifikovat vzájemné vztahy mezi
klíčovými kategoriemi pedagogiky,
popsat strukturu lidské psychiky v jednotlivých paradigmatech
psychologie,
charakterizovat jednotlivá vývojová stádia jedince z hlediska
kognitivního, emočního, morálního a sociálního vývoje,
vytvořit optimální modely skupinové činnosti účastníků edukačního
procesu a individuální činnosti účastníků edukačního procesu se
speciálními potřebami v rámci skupinového modelu,
plánovat, organizovat, řídit a hodnotit činnosti účastníků edukačního
procesu, definovat a dodržovat zásady efektivní komunikace v
edukačním procesu a optimálně komunikovat s účastníky edukačního
procesu

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:
1.

2.

3.

4.

5.

(

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - Centrum celoživotního vzdělávání - UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI – PEDAGOGICKÁ FAKULTA

(upol.cz)

Doplňující
pedagogické
studium zaměřené
na přípravu učitelů
2. stupně ZŠ a SŠ

 

https://ccv.upol.cz/studijni-programy-czv-detail/1/doplujc-pedagogick-studium-zamen-na-ppravu-uitel-2.-stupn-z-a-s


Excelence ve výuce
RŮZNÁ POJETÍ (VAŠUTOVÁ 2002)

1. Tradiční pojetí excelence spočívá v dokonalém,

mistrovském ovládání vědní disciplíny, v akumulaci

osvědčených znalostí a jejich kritickém užití, výuka bývá

vedena výzkumně. 

2. Výkonové pojetí chápe excelenci v termínech přispění k

ekonomickému výkonu, v získávání schopnosti soutěžit v

„globálním vysokoškolském trhu“, v užívání inovativních

technologií pro vyšší akceschopnost studentů. Vede k

maximalizaci individuálního výkonu. 

3. V psychologizujícím pojetí je excelence nahlížena jako

jednání a vzájemný vztah mezi učitelem a studentem, cílem

je rozvoj studentova hlubokého přístupu k učení 

4. Kritické pojetí excelence má za cíl posílit studenty v

jejich emancipaci, podpořit kritické tázání po podstatě

znalostí a smyslu vzdělání.



Psychologizující
pojetí 

KONSTRUKTIVISTICKÉ TEORIE UČENÍ
Rozvoj zodpovědnosti za vlastní proces učení

VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA STUDENTA
Podstatou je podpora a usnadňování učení každého jednotlivého

studenta. Prakticky to znamená vytváření optimálních podmínek

pro efektivní učení studentů,

VÝUKOVÉ STRATEGIE
Založeny na aktivizaci, individualizaci, kooperaci, participaci.



Tradiční akademický pracovník inklinuje k
tradičnímu pojetí excelence. Vykonává svoji

profesi na bázi vědního oboru, který ve výuce
zprostředkovává studentům. Je převážně

přesvědčen, že je na samotných studentech, co
a jak se naučí. Výuku zakládá na tradičních

formách a metodách, s participací studenta na
procesu poznávání příliš nepočítá

Tradiční akademický
pracovník

. 
Koncept ukazuje na dynamiku profesionality
vysokoškolského učitele reflektujícího nové

dimenze cílů terciálního vzdělávání, měnící se
studenty, nové typy studijních programů a forem
studia, požadavek inovací, kurikulární změny a v

neposlední řadě využívání informační a
komunikační technologie.  V jeho výuce mají

význam hodnoty poznávání jako například
tvořivost, originalita, kritické myšlení, aktivní

zprostředkování znalostí a zkušeností.

 Akademický pracovník - 
 reflektivní profesionál



Úskalí
hodnocení
teaching
excellence

PŘÍKLAD VELKÉ BRITÁNIE



Cílová skupina
Zájem o druhého jako základ každého
dobrého vztahu



Učení zaměřené
na studenta

ZODPOVĚDNOST
Rozvoj zodpovědnosti za vlastní proces učení

MOTIVACE
Rozvoj vnitřní motivace k učení

INSTRUKTIVISMUS X KONSTRUKTIVISMUS

Prirucka_Vyuziti_vysledku_uceni_na_vysokych_skolach_Impuls.pdf

(msmt.cz)

https://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/Prirucka_Vyuziti_vysledku_uceni_na_vysokych_skolach_Impuls.pdf


EDUKAČNÍ VĚDY 

Pedagogika        Andragogika      Gerontagogika



CHARAKTERISTIKA
Online generace, nezažila dobu bez smartphonů, internetu

STRATEGGO - ANKETA NA UPOL (2021)
64% studentů si myslí, že pedagogové nevyužívají nástroje,

které jim umožní pracovat rychle a jednoduše

74% by chtělo takové nástroje ve výuce využívat častěji

Pro 65 % studentů je důležitější osobní výkon než být dobrý

týmový hráč (35 %) 

Nejvíce jim chybí kontakt s reálnou praxí, rozbor praktických

případů a setkání s absolventy oboru

,

 

Generace Z



Dospělí potřebují vědět,

proč se mají vzdělávat

Znát cíl znamená vědět,

kterým směrem regulovat

své učení.

JASNÝ CÍL A ÚČEL

Principy vzdělávání dospělých

Rádi si určí vlastní tempo,

nechte je řídit si učení po

svém.

VLASTNÍ TEMPO

Pracovní i soukromý život

jako bohatá studnice

zkušeností, na které lze

navázat.

ZKUŠENOSTI 

Pokud vzdělávání řeší

skutečné problémy,

dospělí budou mít větší

motivaci k učení.

PROBLÉMOVĚ
ZAMĚŘENÉ UČENÍ


