
I. Ideální učitel z pohledu PRACOVNÍ SKUPINY 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Profesní kompetence 

Jádro profesního standardu učitele tvoří sedm kompetencí:  

 

1. oborově předmětová 

2. psycho-didaktická 

3. obecně pedagogická 

4. diagnostická a intervenční 

5. sociální, psychosociální a komunikativní 

6. manažerská a normativní 

7. profesně a osobnostně kultivující 

 

Požadavky na osobnostní vlastnosti učitele 
  
Požadavky na osobnostní vlastnosti učitele a jeho chování lze rozdělit na: 

 

Vlastnosti charakteru a vůle: např. čestnost, upřímnost, statečnost spravedlnost, zásadovost, 

cílevědomost, vytrvalost, rozhodnost, samostatnost apod.  

Vlastnosti pracovní: např. láska a vztah k dětem a pedagogické práci, důslednost, svědomitost.  

Vlastnosti intelektuální: např. logičnost, tvořivé myšlení, konkrétnost.  

Vlastnosti citově – temperamentní: např. optimismus, trpělivost, sebeovládání.  

Vlastnosti společensky - charakterové: např. vlídnost, srdečnost, laskavost, slušnost, 

ohleduplnost, uctivost, porozumění.  

 

Učitel se musí vyvarovat všech vlastností, které narušují objektivitu jeho rozhodování (např. 

vztahovačnosti nebo sentimentality). Žáci jsou schopni některé záporné vlastnosti učiteli odpustit, 

pokud jsou vyváženy jinými kladnými rysy. 

 
.  

Profesionální kvalifikace učitele 

  
Patří sem např.: 

  
Diagnostické schopnosti (dovednosti) umožňující stanovit diagnózu žáka a žákovské skupiny.  

ANALYTICKO-SYNTETICKÉ SCHOPNOSTI - SCHOPNOST 

ŘEŠIT PROBLÉM ROZBOREM, ROZEBRÁNÍM  JEHO ČÁSTÍ, ODDĚLOVAT 

PODSTATNÉ OD NEPODSTATNÉHO 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/problem


Didaktické schopnosti učitele, např. schopnost žákům jasně a srozumitelně vysvětlit učivo, 

vzbudit u žáků zájem o učivo, probouzet v žácích aktivní, tvořivé myšlení, provést analýzu učiva, 
dovednost vytýčit cíle výchovy, regulovat učení žáka.  

Schopnost neustále rozšiřovat obzor svých studiem získaných teoretických a praktických 
vědomostí na základě neustálého dalšího studia.  

Schopnost pronikat do vnitřního světa žáka (empatie), rozumět mu tak, jako by byl „v jeho 
kůži“, vidět svět jeho očima.  

Pedagogická expresívnost, tj. schopnost tlumočit žákům vlastní myšlenky, pocity, tužby a 
pedagogický postřeh jako schopnost vnímat tyto expresivní projevy u druhých.  

Konstruktivní schopnost jako schopnost projektovat osobnost žáka, vybrat a uspořádat učivo s 

ohledem na věk a individuální zvláštnosti žáka.  

Výrazové schopnosti - schopnost jasně a přesně vyjadřovat své myšlenky a city nejen pomocí 

řeči, ale i mimiky a pantomimiky.  

Organizační schopnosti - schopnost organizování žákovského kolektivu i organizování práce 
žáků i vlastní práce.  

Schopnost získat autoritu. Autorita jako přirozený důsledek mezilidských vztahů se ve 

výchovném procesu objevuje obvykle bez zvláštního úsilí učitele. Je tomu obvykle tehdy, když 

učitelovy odborné, povahové a charakterové vlastnosti převyšují všeobecné představy o tom, jak 

má výchovný pracovník vypadat. Jakmile tyto vlastnosti nemá, je prakticky nemožné, aby si 

získal autoritu žáků. Autorita se váže nejen na osobní vlastnosti, ale závisí i na vážnosti a 

společenském poslání instituce, kterou reprezentuje. Věk učitele přitom nehraje žádnou roli. 

Autoritu učitelé podmiňují i věkové zvláštnosti žáků. U mladšího a středního školního věku je 

mnohem snazší získat autoritu než u starších žáků, u kterých se v důsledku rozvoje poznání a 

životních zkušeností zvyšují kritéria na hodnocení a posuzování dospělých.  

Autorita je součástí učitelské profese. Neustále se proměňuje a obnovuje nejen s novými žáky, ale 

i s věkem učitele. Učitel, který nemá autoritu, ničemu své žáky nenaučí.  

Komunikativní schopnosti. Označuje se tak schopnost navazovat správné vzájemné vztahy s 

žáky. Tato problematika mezilidských vztahů mezi učitelem a žákem obsahuje schopnosti 

(dovednosti) verbální i nonverbální.  
 

Flexibilita myšlení – schopnost reagovat na měnící se podmínky ve školním prostředí 
 

Odvaha – nebát se v rámci právního prostředí realizovat netradiční výchovně-vzdělávací aktivity 

pro žáky  

 

Tvořivost učitele 

  
Součástí profesionální kvalifikace učitele je i míra jeho tvořivosti. Tvořivost učitele má základ v 

jeho schopnosti pedagogicky interpretovat všechny okolnosti vyučování a uvádět do souladu cíle, 

prostředky, obsah a podmínky. Učitel by měl znát metody, jak rozvíjet tvořivost žáků. Tvořivost 

je třeba podněcovat nejen přípravou učitele, ale i atmosférou školy, na které vyučuje.  

 

Formování učitelovy osobnosti 

 
 Učitelova osobnost prochází vývojem po celý život, a to od rodinné výchovy, přes výchovu na 

základní, střední a výchovu na vysoké škole. Největší význam pro formování učitelské osobnosti 



však má jeho samostatná pedagogická činnost. Na základě dalšího sebevzdělávání si učitel vytváří 

soubor vypěstovaných pedagogických a metodických návyků a dovedností, které mu pomáhají 

přenášet teoretické poznatky do praxe. 
  

K úspěšné učitelské činnosti patří: 

  

1. Pedagogický talent  

2. Pedagogické mistrovství  

3. Pedagogický takt  

  

Pedagogovy rysy osobnosti ovlivňující průběh i výsledky pedagogického procesu jsou tyto: 

 

Tvořivost, tj. schopnost neustále hledat nové, neuspokojovat se s dosavadní úrovní, ale 

překonávat ji, přetvářet a měnit stav věcí. Jedině tvořivý pedagog má předpoklady vychovávat 

tvořivého jedince, který pouze nenapodobuje, ale hledá a nalézá nové, lepší, pokrokovější.  

Zásadový morální postoj, tj. pedagogovo myšlení, cítění i chování v duchu humanismu, 

demokratismu a vlastenectví, jeho kladný vztah k práci, jeho ukázněnost a pevná vůle.  

Pedagogický optimismus, tj. pevné přesvědčení o účinnosti pedagogického působení (důvěra ve 

výchovu), důvěra v žákovy síly (která posiluje žákovu zdravou sebedůvěru) a radostný přístup k 

práci.  

Pedagogický takt, tj. ukázněnost v jednání se žáky, schopnost sebeovládání, spojení náročnosti 

na žáky s kulturními formami jejich vedení.  

Pedagogický klid, tj. schopnost pracovat soustředěně, nespěchat, trpělivě žákům vysvětlovat 

problematiku tak, až ji pochopí.  

Pedagogické zaujetí (pedagogická angažovanost), které se odráží v citově kladném a aktivním 

pedagogově přístupu k látce i k pedagogické práci.  

Hluboký přístup k žákům, láska k žákům, která se neprojevuje v patetických formách, nýbrž v 

kvalitě pedagogické práce, ve snaze co nejvíce poznat žáky, pochopit je a pracovat s nimi ve 

shodě s jejich individualitou. Pedagogův přístup žáci velmi brzy postihnou a jeho odměřenost, 

chlad a lhostejnost se ihned odráží v kvalitě jejich práce, v jejich poměru ke studiu.  

Přísná spravedlnost, tj. požadavek nenechat nedostatky nebo přestupky bez povšimnutí, 

nepreferovat některé žáky, postupovat jednotně při hodnocení a klasifikaci, nepodléhat 

subjektivním náladám a především cizím vlivům (například intervencím). 

 

  

Ideální učitel  

 
Na otázku kdo je ideální učitel je velmi těžké odpovědět, jelikož každý z nás si takového učitele 

představuje jinak.  

V každé historické době vytyčuje společnost určité představy o tom, jaké charakteristiky by měli 

mít učitelé, a pedagogové-teoretici tyto představy ztvárňují do souborů požadovaných vlastností. 
  
Z pohledu sociologického by měl ideální učitel disponovat takovým souhrnem vlastností, které by 

mu umožnily maximálně efektivně vykonávat výchovně vzdělávací činnost: 

  

• Učitel by měl mít rád děti, akceptovat je a umět s nimi komunikovat  



• Učitel by měl být svými žáky vnímán jako vyrovnaný a věrohodný  

• Učitel by měl mít velmi dobré znalosti a praktické dovednosti ve svém oboru získané již  

pedagogickým studiem  

• Učitel by měl být flexibilní  

• Učitel by měl být optimistický a schopný prožívat radosti ze své práce  

• Učitel by měl být vzorem pro své žáky  

• Učitel by měl být schopný uvádět teoretické poznání do praxe  

• Učitel by měl být důsledný a nároky na studenty by měl vyjadřovat srozumitelně  

• Učitel by měl vždy provádět důslednou kontrolu své práce a práce svých žáků  

• Ústní a písemný projev učitele by měl být jasný a stručný  

• Učitel by měl být otevřený vůči druhým a světu, aby se dokázal vžít do pocitů svých žáků  

• Učitel by měl být trpělivý  

 

II. Ideální učitel z pohledu PRACOVNÍ SKUPINY Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Profil začínajícího učitele 

Začínající učitel se ve třídě zaměřuje na okamžité „přežití“ pomocí jednoduchých technik. 

Hledá spíše návody a soustřeďuje se zejména na obsah vzdělávání, krátkodobé plánování a 

okamžité reakce v pedagogických situacích. Většina profesního učení probíhá na základě 

imitace či rad od druhých. Časem se postupně postupy začínají automatizovat, nabývají 

rutinní povahy. Na základě získání určitého objemu epizodických zkušeností začínající učitel 

postupně postihuje podobnosti, vynořují se určité schémata. Od jednotlivých reakcí na 

pedagogické situace postupně si vytváří strategií. Jeho pozornost od vlastního výkonu se 

začíná přesouvat k celkovému vnímání procesů vyučování. 

Ve své podstatě je profil začínajícího učitele považován za soubor vědomostí a dovedností, 

které si začínající učitel přináší do praxe a stanovuje kvality, jimiž by se měl vyznačovat. 

Začínající učitel by měl ovládat: 

 svou odbornost 

 základní druhy, formy, mechanismy, zákonitosti a styly lidského učení s ohledem na 

individuální a věkové zvláštnosti 

 orientaci v problematice sociálně patologických jevů žáků a mít povědomí o 

spoluzodpovědnosti za jejich prevenci 

 základy speciální a sociální pedagogiky a psychologie 

 schopnost komunikace – s kolegy, se žáky, s rodiči, s problémovými jedinci 

 schopnost získat si respekt u žáků 

 práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchami učení a chování, se 

žáky nadanými,…) 

 práci s informačními zdroji 

 práci s technikou a technickými pomůckami 

 práci se základní dokumentací (deníky, třídní knihy, projektová dokumentace) 



 spolupráci s organizacemi (školské, neziskové, ostatní) v okolí a ve městě 

 principy a strategii řešení problémů 

 schopnost potřebné sebereflexe, seberegulace a sebehodnocení 

 prosociální jednání  - osobnostní a sociální rozvoj dítěte, jeho vedení k pozitivnímu 

sebepřijetí a sebeúctě a k sociálnímu chování 

 

Návrhy ke studiu: 

 návrat k nedělenému magisterskému studiu v přípravě učitelů pro II. stupeň 

 snížit nároky u studia pro I. stupeň v matematice a českém jazyce v prvních dvou 

letech studia – spousta zbytečných informací a učiva, která se na I. stupni vůbec 

nevyužijí 

 rozšířit počet hodin praxe na školách – průběžná praxe od prvního ročníku 

 praxe ve speciálních školách či ve školách v sociálně vyloučených lokalitách  

 více samostatných výstupů studentů v hodinách – získání větší sebejistoty i zjištění, 

zda se na to hodí 

 více práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 vzdělávání v oblasti prožitkové pedagogiky 

 mnohem více didaktiky – místo teorie praktické výstupy z praxe 

 vzdělávání v oblasti speciální, sociální pedagogiky a psychologie 

 

 

III. Ideální učitel z pohledu PRACOVNÍ SKUPINY 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním 

vzdělávání 

Jak by měl vypadat ideální učitel 

Vztah učitel  -  žák  

 Vlastním příkladem by měl učitel motivovat žáka ke vztahům k ostatním lidem a 

hodnotám 

 Schopnost navodit atmosféru důvěry a rozpoznat problémy v domácím i školním 

prostředí dítěte a umět o nich vhodně komunikovat 

 Schopnost motivovat žáky ke vzdělávání, ukázat vlastní radost z učení 

 Být schopen rozpoznat talent, vývojovou poruchu, specifické potřeby žáka, umět o 

nich komunikovat 

 Měl by být psychologem a speciálním pedagogem – znát zákonitosti vývojové  

 Mít partnerský vztah k dětem  

 Schopnost řešení různých (i konfliktních) situací s žáky a vhodné komunikace  

 Mít přirozenou autoritu 

 Být osobnost 

 Schopnost obhájit individuální přístup ke spolužákům se specifickými potřebami a 



vysvětlit způsob hodnocení těchto žáků 

 Být schopen vybrat adekvátní didaktické postupy vzhledem k úrovni žáků   

Vztah učitel  -  rodič 

 Vlastním příkladem by měl učitel motivovat rodiče ke vztahům k ostatním lidem a 

hodnotám 

 Schopnost motivovat rodiče ke spolupráci se školou a motivovat je k tomu, aby se 

zajímali o dění ve škole a o školní starosti dítěte (šikana ze strany spolužáků, učitele 

aj.) 

 Schopnost komunikovat  s rodiči o problémech  a specifických potřebách žáka a umět 

mu doporučit pomoc 

 Schopnost řešení různých (i konfliktních) situací s rodiči a vhodné komunikace 

 Mít partnerský  vztah k rodičům 

Vztah učitel  -  učitel 

 Vlastním příkladem by měl učitel motivovat kolegy ke vztahům k ostatním lidem a 

hodnotám 

 Umět kooperovat s ostatními pedagogy, předávat zkušenosti, pracovat  v týmu 

 Být ochoten (schopen) přijímat názory a nápady kolegů 

 Schopnost navázat s ostatními kolegy příznivé vzájemné vztahy 

 Respektovat názory jiných kolegů  

 Sdílet postupy ve výuce, řešení výchovných a vzdělávacích obtíží žáků 

 

Vlastnosti, schopnosti, předpoklady 

 Mít předpoklady pro učitelské povolání – umět pracovat se všemi skupinami žáků – 

nadaní, poruchy učení, chování, atd. 

 Ovládat vnější projevy nálad a jejich časté střídání 

 Kritický, pružný, přesný, spolehlivý, důsledný, spravedlivý 

 Být  empatický, umět naslouchat, diskutovat 

 Tvořivý, pohotový, mít kreativní myšlení 

 Psychicky vyrovnaný 

 Umět přijmout kritiku 

 Být loajální vůči škole, kde pracuje 

 Být morálním vzorem bez ohledu na případné nepříznivé osobní důsledky morálního 

jednání  

 Umět přiznat chybu nebo přiznat, že něco neví 

 Schopen vysvětlit učivo tak, aby ho pochopili všechny skupiny žáků na různých 

úrovních jejich schopností – individuální práce 

 Být schopen adekvátně reagovat na změny ve společnosti a umět o nich s žáky 

diskutovat  

 Výborné vyjadřovací schopnosti, přiměřenou sílu a výšku hlasu 

 Dokázat zaujmout, nadchnout, motivovat žáky – být tak trochu herec 

 Měl by mít nadhled 

 Kladný vztah k učitelskému povolání (učení mít jako koníček 

 Být schopen předcházet syndromu vyhoření a uplatňovat zásady duševní hygieny 

 Být motivován se vzdělávat  a hledat stále něco nového 



 Mít smysl pro humor 

 Být spravedlivý 

 Mít dostatečnou tělesnou zdatnost a umět ji rozvíjet  

 

Znalosti, vědomosti 

 Schopnost vytvářet si vlastní učební prostor a učit se ze zkušeností kolegů 

 Sledovat trendy ve vzdělávání 

 Umět pracovat  s technikou 

 Mít všeobecný přehled o právních předpisech ve školství 

 Znát svoje práva i povinnosti  

 Být odborníkem v oboru – disponovat odpovídajícím rozsahem znalostí  a dovedností  

získaných při vysokoškolském studiu a rozvíjet je v celoživotním vzdělávání 

 Umět pracovat s pedagogickou dokumentací 

 Ochota se dále vzdělávat 

 Mít nejnovější informace z věrohodných zdrojů a umět je aplikovat ve výuce  

 Mít dostatečné znalosti i z jiných oborů souvisejících s jeho specializací (možnost 

zastupování jiného učitele)  

Dovednosti 

 Aplikovat teoretické pedagogické postupy v praxi  

 Ovládat výpočetní a zobrazovací techniku  

 Ovládat komunikativní dovednosti  

 

 

IV. Ideální učitel (absolvent) z pohledu PRACOVNÍ 

SKUPINY Předškolní vzdělávání a péče (dostupnost – 

kvalita – inkluze) 

 

Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

1) KOMPETENCE UCHAZEČE: 

 hudební výchova 

 tělesná výchova 

 výtvarná výchova 

 dramatická výchova 

 komunikativní dovednosti – vztahující se ke všem jazykovým rovinám 

 osobnostní předpoklady k výkonu profese 

 opravdový a hluboký zájem o profesi 



 

Možnosti naplnění: 

a) přijímací řízení ke studiu 

- potvrzení z logopedického a foniatrického vyšetření 

- talentové zkoušky 

- pohovor 

- přijímací řízení záměrně strukturované směrem k výše zmíněným kompetencím  

  uchazeče 

Př.: 

Univerzita Karlova 

 Studium je zaměřeno na přípravu učitelů mateřských škol s prohloubenou zájmovou 

specializací Systematické studium zvolené specializace je zaměřené na jednu z výchov 

(hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou). Náplní studia jsou pedagogika, psychologie 

a jim příbuzné vědní disciplíny a esteticko-výchovné předměty s didaktikou ve vazbě na dítě 

předškolního věku. Vedle přednášek a seminářů jsou do studia zahrnuty praktické formy 

výuky, reflektovaná pedagogická praxe a osobní výcvik.  

 

 Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení 

1. Talentová zkouška max. 45 b.  

2. Ústní zkouška max. 40 b.  

3. Souvislá učitelská nebo vychovatelská praxe v předškolním zařízení včetně praxe na pozici 

asistent pedagoga max. 10 b.  

4. Mimořádné kurzy a stáže max. 5 b. 

Celkem max. 100 b. 

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči, kteří u nejméně dvou talentových zkoušek obdrží 

0 b., nepostupují k ústní části zkoušky.  

Hlásí-li se uchazeč na obě formy studia, vykoná talentovou i ústní zkoušku pouze pro jednu 

formu studia.  

 

Ad 1) Talentová zkouška  

a) Hudební výchova max. 15 b.  

b) Tělesná výchova max. 15 b.  

c) Výtvarná výchova max. 15 b. 

Celkem max. 45 b.  

 

Ad 2) Ústní zkouška  

Pohovor z českého jazyka a literatury – orientace v literatuře pro děti a mládež, všeobecný 

kulturní přehled včetně posouzení mluveného projevu (bez vady řeči a výslovnosti) max. 10 

b.  

Pohovor z předškolní pedagogiky a motivace pro studium max. 30 b.  

 

V ústním pohovoru má uchazeč prokázat všeobecný kulturní rozhled, osobnostní předpoklady 



pro učitelství, zejména schopnost kultivovaného jazykového projevu, dovednost interpretovat 

text a orientovanost v dětské literatuře. U uchazeče je ověřován zájem o současné školské 

problémy a zájem o práci s dětmi, podle možnosti podložený vlastními zkušenostmi. Uchazeč 

nesmí trpět vadou řeči. Výchozí pro ústní pohovor je předložený seznam odborné 

pedagogicko-psychologické literatury a literatury pro děti.  

 

Doplňující bonifikace  

Ad 3)  

Souvislá učitelská nebo vychovatelská praxe v předškolním zařízení včetně praxe na pozici 

učitel/asistent pedagoga ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

(zaměstnanecký poměr, ne praxe v průběhu studia), v rozsahu minimálně 1 rok do data podání 

přihlášky ke studiu:  

min. 1 rok 5 b.  

2 roky 8 b.  

3 a více let 10 b.  

Uchazeč doloží souvislou pedagogickou praxi na doporučeném formuláři „Potvrzení o 

pedagogické praxi", který je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové 

adrese https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci 

pro uchazeče nejpozději do 28. 2. 2017. 

Ad 4) Mimořádné kurzy, stáže  

Maturita na bilingvním gymnáziu 1 b.  

Státní a mezinárodní zkoušky z cizích jazyků: 2 b.  

Ukončené studium nebo stáž v zahraničí: 2 b.  

Celkem max. 5 b.  

Veškerá potvrzení k doplňujícím bonifikacím uchazeč doloží nejpozději do 28. 2. 2017. 

Doklady doručené po 28. 2. 2017 nebudou bonifikovány. 

a) Hudební výchova max. 15 b. 

Pří úvodním rozhovoru komise písemně zaznamená absolvovanou školu uchazeče a jeho 

dosavadní hudební zkušenosti.  Zkouška se skládá ze tří částí: 

1. Hra na klavír – maximálně lze získat 5 bodů 

Uchazeč o studium může, ale nemusí zahrát na klavír jednu klavírní skladbu nebo píseň. 

Komise posoudí kvalitu jeho hry v bodovém rozpětí od 0 do 5 bodů. Uchazeč si může vylepšit 

bodový zisk tím, že předvede hru na další jeden nebo dva hudební nástroje. Komise může 

ohodnotit jeho dovednost maximálně dalšími dvěma body navíc. 

2. Zpěv připravené písně - maximálně lze získat 5 bodů 

Komise při svém hodnocení přihlíží k náročnosti písně, k jejímu rytmicko intonačnímu 

provedení a také k výrazu.  

3. Hudebnost – maximálně lze získat 5 bodů 

Zkoušející prověří pěveckou reprodukci zahraných tónů, zpěv jednotlivých tónů z dvoj a 

trojzvuků, rytmické cítění (pravidelné dělení rytmické pulzace na poloviční, třetinové a 

čtvrtinové hodnoty), hudební paměť melodickou a rytmickou (opakování modelu zpěvem 

nebo tleskáním) a tvořivé schopnosti (k zadanému rytmicko-melodickému předvětí dotvořit 

závětí a zmelodizovat a zrytmizovat zadané dětské říkadlo). 

https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska
http://www.pedf.cuni.cz/


b) Tělesná výchova max. 15 b. 

GYMNASTIKA: 

Stoj spatný – připažit – kotoul (vpřed) do dřepu  – předpažit – kotoul vzad do vzporu dřepmo 

a kotoul vzad do vzporu stojmo – výkrokem pravé/levé přemet stranou vpravo/vlevo do stoje 

spatného – připažit.Stejné pro ženy i muže, bez úlev pro věkové kategorie. Hodnotí se dle 

pravidel sportovní gymnastiky - technické provedení 0-4 body(0 bodů = nevyhovující) 

TEST AEROBNÍ ZDATNOSTI 

Běh na 1000 m. 

Věková kategorie:            časový limit: 

do 29 let                                 5:45 

30 – 39                                   6:00 

40 a více                                 6:30 

Splnění limitu = 3 body, nesplnění limitu = 0 bodů. Běží se venku v terénu, po zpevněné 

cestě. 

SPORTOVNÍ HRY: 

1) Driblink v běhu po ležaté osmičce mezi kužely, střídat pravou a levou ruku. Správné 

provedení =  2 body, nesprávně - 0 bodů.                                    

2) Přihrávky trčením obouruč basketbalovým míčem o stěnu, ze vzdálenosti 3m, po dobu 30 

sec. Správné provedení házení a chytání = 2 body, nesprávně = 0 bodů. Hodnotí se způsob a 

technika provedení v souladu s pravidly a taktikou sportovních her. 

PLAVÁNÍ: 

Po skoku do vody uplavat 100 m  v limitu do  2:20 min. Uchazeč plave jedním z plaveckých 

způsobů stanoveným pravidly plavání. Lze jej měnit pouze na konci bazénu po uplavání 25 

m. Skok je součástí plavecké trati, je proveden z bloku po hlavě nebo po nohou a to i při 

zvoleném plaveckém způsobu znak. Během plavání není možné stoupnout na dno bazénu či 

chodit, chytat se plaveckých drah, nebo okrajů bazénu. 

Hodnocení: Splnění požadavků =  4 body, nesplnění = 0 bodů. Pro uchazeče nad 35 let je 

limit pro plavání zvýšen o 15 sekund. Pozn.: Uchazeči musí mít plaveckou čepici. Vezměte si 

s sebou zámeček na skříňku. 

Pokud uchazeč bude ohodnocen dvěma nulami, výsledek celé zkoušky z TV = 0 bodů, tedy 

požadavkům nevyhověl. 

Pro přijetí na studium učitelství pro mateřské školy se vyžaduje  I. nebo II. zdravotní 

skupina. Během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni. 

c) Výtvarná výchova max. 15 b. 



Talentová přijímací zkouška z Výtvarné výchovy má dvě části, v nichž bude prověřována 

vizuální gramotnost uchazeček/uchazečů, jejich orientace ve vývoji, proměnách a současnosti 

výtvarné kultury, včetně současné produkce knih pro děti – vydavatelů a uměleckých autorit. 

Budou zkoumány schopnosti využití výtvarných prostředků k vlastnímu zobrazení 

skutečnosti. Rozsah zkoušky: 50 minut. Maximální počet dosažených bodů celkem: 15 

Bodové rozpětí první části zkoušky bude 0 – 10 bodů. 

Bodové rozpětí druhé části zkoušky bude 0 – 5 bodů. 

Bodový zisk z žádné části zkoušky nesmí být nula. 

První část zkoušky bude mít podobu testu, který prověří základní znalosti z oblasti výtvarného 

umění a kultury, schopnost porozumět různým typům vizuálních sdělení a rozpoznat, jaké 

významy zprostředkovává konkrétní dílo v určitém kontextu. Předpokládá se úroveň znalostí 

a schopností, které by měl/a podle RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání) dosahovat absolvent/ka ZŠ a SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál této části 

zkoušky o deseti položkách budou čerpány z témat doporučené odborné literatury. Testové 

otázky budou doprovázeny data-projekcí obrazů, přičemž důležitým se stává kontext díla a 

jeho charakter, nikoli jeden konkrétní, často publikovaný obraz. Pro přípravu na první část 

zkoušky doporučujeme věnovat pozornost uvedené odborné literatuře, seznámit se s 

podobami současné knižní tvorby pro děti; dále doporučujeme opakovaně navštívit NG 

především Veletržní palác a významné regionální galerie moderního a současného umění. 

Uchazečky/uchazeči by měli rozvažovat o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a 

společensko-historického kontextu. 

Druhá část zkoušky bude obsahovat studijní kresbu podle prostorového modelu, který si buď 

uchazečky/uchazeči přinesou podle instrukce uvedené na pozvánce ke zkoušce, nebo jej dodá 

fakulta. K přípravě na druhou část zkoušky doporučujeme: soustředit se na kresbu drobných 

předmětů (např. papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, klíče) různými 

kreslicími materiály. Využijte předepsanou literaturu: doporučujeme (především zájemcům o 

studium specializace Výtvarná výchova) prostudovat a autorsky kresbou interpretovat 

například práce V. Hollara, G. Morandiho, J. Lindovského. Zkušenost lze získat studiem 

originálů vystavených v uvedených galeriích, případně reprodukcí z odborné literatury. 

Ideálem není fotografická podobnost, ale schopnost uvidět, sledovat a případně vystihnout 

podstatné vlastnosti zobrazované věci. Uchazečky/uchazeči si přinesou psací potřeby, 

obyčejnou měkkou tužku, případně gumu. 

Kritéria hodnocení druhé části zkoušky: kompoziční rozvržení kresby v ploše formátu, 

vyjádření prostorovosti grafickými prostředky, smysl pro kvalitu a rozmanitost linií a 

kontrastu.  

 Podmínky přijetí 

a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu min. u dvou talentových zkoušek a dosažení 

počtu bodů stanovených děkanem k přijetí, 

c) uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda, 

d) uchazeč je schopen absolvovat studijní obor z hlediska tělesné výchovy; tuto skutečnost 

dokládá potvrzením lékaře. 



Potvrzení logopeda a potvrzení lékaře o schopnosti absolvovat studijní obor z hlediska tělesné 

výchovy (během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni) je součástí přihlášky. 

Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce:        31 / 97 

Univerzita Hradec Králové 

Písemný test studijních předpokladů se všemi uchazeči. Test je zaměřen na verbální, 

symbolické a numerické myšlení, schopnost úsudku, analýzy a syntézy a dále na učivo SŠ z 

českého jazyka a matematiky (odpovídající obtížnosti státní maturity). V této části zkoušky je 

maximální počet bodů 100, hranice úspěšnosti je 60 bodů. Úspěšný uchazeč postupuje ke 

zkoušce ústní.  

• S úspěšnými uchazeči bude ve stejný den veden rozhovor zaměřený na jejich osobnostní 

a komunikativní předpoklady pro výkon učitelské profese. Uchazeč předloží u zkoušky 

seznam prostudované literatury z oboru pedagogika a psychologie, případně titulů příbuzných 

(dle vlastní volby). V této části zkoušky je maximální počet bodů 100, hranice úspěšnosti je 

50 bodů. 

• Uchazeč předloží u přijímací zkoušky doklad o odborném foniatrickém vyšetření a 

zároveň potvrzení od lékaře o způsobilosti absolvovat výuku tělesné výchovy v plném 

rozsahu bez jakýchkoliv omezení. Formulář je k dispozici na www PdF (u popisu studijního 

oboru). 

• Pozn. U uchazečů se předpokládají dovednosti zpěvu a základů hry na klavír nebo 

housle. Informační přehled požadavků, které budou na studentky kladeny v průběhu studia, 

najdete na www PdF (u popisu studijního oboru). 

Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Přírodovědecká a Ústav 

sociální práce 

Statistiky přijímacích řízení 

Statistiky PZ 2016 - Detail oboru  

obor: 490 - 7531R001 - 

Učitelství pro mateřské školy 

(Bakalářský program B7507) 

počet: 184 

zúčastnili se: 140 

splnili podmínky přijetí: 87 

nesplnili podmínky přijetí: 53 

přijatí rovnou: 40 

přijatí celkem: 41 

 

https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=23434
https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=23435


2) KOMPETENCE ABSOLVENTA - PROPOJENÍ S PRAXÍ A SOUČASNOU 

SITUACÍ  

 

 učitel s praktickými dovednostmi v práci s dětmi dané věkové kategorie 

 učitel odborně připravený na inkluzivní vzdělávání 

 učitel disponující kompetencemi potřebnými pro naplňování potřeb rozvoje 

dítěte předškolního věku 

Možnosti naplnění: 

a) praxe – větší rozsah praxe, v menších skupinách, v bližší vazbě s dětmi, s větším 

podílem účasti v praktickém životě školy 

b) v náplni studia se systematicky a do hloubky zaměřovat na rozvoj kompetencí 

požadovaných u uchazečů (méně formálních informací a větší zaměření na 

praktické vědomosti a dovednosti) 

c) v rámci potřeb inkluzivního vzdělávání poskytnout studentům základní informace 

a speciálně-pedagogické dovednosti - rozšířit odbornost studentů o základy 

speciální pedagogiky všech pedií 

 

  

 

Studijní obor: SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

 

1) KOMPETENCE UCHAZEČE + KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

ABSOLVENTA PRO PROFESI PŘEDŠKOLNÍHO PEDAGOGA 

(v rámci současné platné legislativy je absolvent studia speciální pedagogiky 

kvalifikovaným předškolním pedagogem, studiem však nemá možnost tuto 

odbornost získat)  

 

 komunikativní dovednosti – vztahující se ke všem jazykovým rovinám 

 osobnostní předpoklady k výkonu profese 

 opravdový a hluboký zájem o profesi 

 předškolní pedagog s kompetencemi pro výkon dané profese 

Možnosti naplnění: 

a) přijímací řízení – viz výše 

b) nahradit některé teoreticky zaměřené či irelevantní předměty (př. Kapitoly 

z národních dějin, Kapitoly z dějin filozofie apod.) předměty, prostřednictvím 

nichž budou absolventům poskytnuty potřebné vědomosti a dovednosti pro 

profesi předškolní pedagog 

c) poskytnout studentům praxi v předškolních zařízeních – speciálních i běžných 

třídách  

 


