
 

 

 

 

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů 

na UHK v rámci projektu CIVIS 
 

Analytická studie pro tvorbu monografie „Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí pro chování 

odpovědné k lidem a přírodě“ v rámci Klíčové aktivity KA5 Oborové didaktiky 

 

Martin Bílek, vedoucí týmu, PřF UHK 

Ivo Králíček, Veronika Machková, Michal Musílek a Lukáš Vízek, PřF UHK 

Irena Loudová, Eva Švarcová a Přemysl Štindl, PdF UHK 

 

Hradec Králové | 01/2017 – 08/2018 | www.lipka.cz/civis 

 

 

http://www.lipka.cz/civis


  Rámec pro zpracování analýzy učitelských studijních programů 

2 

OBSAH 

1. Rámec pro zpracování analýzy učitelských studijních programů ................................................................................................................................3 

2. Nástroj pro záznam výsledků provedené analýzy konkrétního učitelského studijního programu/oboru ......................................................................3 

3. Analýzy studijních programů/oborů .........................................................................................................................................................................5 

3.1. Společný základ ................................................................................................................................................................................................................. 5 

3.2. Anglický jazyk................................................................................................................................................................................................................... 12 

3.3. Biologie ............................................................................................................................................................................................................................ 16 

3.4. Český jazyk ....................................................................................................................................................................................................................... 28 

3.5. Dějepis ............................................................................................................................................................................................................................. 36 

3.6. Etická výchova ................................................................................................................................................................................................................. 57 

3.7. Francouzský jazyk ............................................................................................................................................................................................................ 64 

3.8. Fyzika ............................................................................................................................................................................................................................... 66 

3.9. Geografie ......................................................................................................................................................................................................................... 68 

3.10. Hudební výchova ......................................................................................................................................................................................................... 70 

3.11. Chemie ......................................................................................................................................................................................................................... 72 

3.12. Informatika .................................................................................................................................................................................................................. 73 

3.13. Matematika ................................................................................................................................................................................................................. 76 

3.14. Německý jazyk ............................................................................................................................................................................................................. 78 

3.15. Ruský jazyk................................................................................................................................................................................................................... 90 

3.16. Tělesná výchova .......................................................................................................................................................................................................... 96 

3.17. Výchova k občanství .................................................................................................................................................................................................... 98 

3.18. Výtvarná výchova ...................................................................................................................................................................................................... 110 

4. Východiska pro zpracování esejí pro monografii o formování občanských a sociálních kompetencí v učitelských studijních programech ................. 114 

3.19. Návrh struktury a „návodné“ otázky pro zpracování eseje za konkrétní učitelský studijní program/obor (5–10 stran) ......................................... 114 

3.20. Návrh struktury monografie o formování občanských a sociálních kompetencí napříč učitelskými studijními obory ............................................ 116 



  Rámec pro zpracování analýzy učitelských studijních programů 

3 

 

1. RÁMEC PRO ZPRACOVÁNÍ  ANALÝZY UČITELSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  

- analýza vybraných učitelských studijních programů/oborů na Univerzitě Hradec Králové, 

- zaměření na oborově-didaktickou, oborovou a společnou část kurikula učitelských studijních programů/oborů, 

- analýza stavu k akademickému roku 2018/19, 

- pro přehlednost tabulková forma výstupu, 

- závěry pro tvorbu esejí k jednotlivým oborům formulovány jako instrukce pro tvorbu textů finální monografie. 

 

2. NÁSTROJ PRO ZÁZNAM VÝSLEDKŮ PROVEDENÉ ANALÝZY KONKRÉTNÍHO UČITELSKÉHO STUDIJNÍHO  PROGRAMU/OBORU 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný):  

Název programu: 

Název oboru: 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 

implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 

implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

    

    

 

III. Společný základ 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 

implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

    

    

 



  Analýzy studijních programů/oborů 

5 

 

3. ANALÝZY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ/OBORŮ 

3.1. SPOLEČNÝ ZÁKLAD  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc., Mgr. 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

Název oboru: Společný základ/Etická výchova 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)  

 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

8. Český učitel z pohledu vybraných srovnávacích 
ukazatelů a praktická aplikace výstupů srovnávací 
pedagogiky: třídní učitel, učitel jako spolutvůrce 
kurikula, změny v pojetí rolí a funkcí učitele, 
kompetence učitele, vzdělávání učitelů, kariérní 
systém, standardy. 

9. Škola jako předmět a místo vzdělávacích změn: 
základní poznatky z teorie vzdělávacích změn, 
praktická aplikace a příklady ze školní praxe. 

11. Pedagogické projekty, mobilita, žádosti 
o dotace apod.: vhled do problematiky, základní 
doporučení, praktická aplikace. 

Prostor pro implementaci všech kategorií: EV, GRV 
i VUR 

Aktuální otázky školní 
a srovnávací pedagogiky 
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Vztahová a obsahová rovina komunikace  
Emoční inteligence  
Techniky aktivního naslouchání  
Základy asertivity  
Zpětná vazba  

Prostor pro implementaci všech kategorií: EV, GRV 
i VUR 

Sociální dovednosti 1  

Teorie kvalitativního výzkumu, etnografie, školní 
etnografie, osobnost výzkumníka 

Nutnost implementace EV Praktická metodologie 
pro učitele 2 

 

4. Duševní poruchy vyvolané účinkem 
psychoaktivních látek.  

Možnost implementace GRV Psychopatologie  

Autodiagnostika učitele: cíle, význam, obsah, 
způsoby. Metody a postupy autodiagnostiky podle 
zdroje zpětné informace: učitel sám, kolegové, 
žáci (studenti) a video, audio záznamy.  

Prostor pro implementaci EV, GRV i VUR Pedagogická diagnostika 
a autodiagnostika 

 

Psychologie rodinné výchovy 

Vrstevnická skupina a její formativní vliv 

Psychologické aspekty morálního vývoje a mravní 
výchovy 

Psychologická analýza metod mravní výchovy 

Náročné situace z pohledu vychovávaného 

Prostor pro implementaci EV, GRV i VUR Pedagogická 
psychologie 

 

Socializace a integrace - hlavní problémy 
a možnosti integrace žáků ze socio-kulturně 
znevýhodněného prostředí 

Prostor pro implementaci EV, GRV i VUR Základy speciální 
pedagogiky 
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Soudobé trendy v sociologii, návaznost na 
sociologické školy a směry 

Metodologie sociologického výzkumu  

Charakteristika základních společenských jevů 
(společenská struktura, společenské procesy)  

Společenské souvislosti výchovy a vzdělání 

Sociologie školy 

Prostor pro implementaci EV, GRV i VUR Úvod do sociologie  

7. Pedagogická komunikace  
Obsah: pedagogická komunikace jako případ 
komunikace sociální. Efektivní pedagogická 
komunikace ve škole.  
8. Metody komunikační reflexe a hodnocení. 

Možnost implementace EV a GRV Efektivní komunikace ve 
škole 

 

Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, 
sociologie, psychologie. Objasňuje základní pojmy, 
kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako 
vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním 
pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace 
a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli 
prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti. 
Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických 
funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí, 
o kultuře společnosti, zahrnuje aktuální problémy 
multikulturní výchovy.  

Prostor pro implementaci EV, GRV i VUR Sociální pedagogika  

1–2. Věda a její paradigmata; věda a zdravý 
rozum; vědecký přístup, vědecký jazyk, kritérium 
zdravého; kvantitativní versus kvalitativní výzkum.  

12–13. Interpretace dat a závěrečná zpráva.  

Možno implementovat EV, GRV i VUR Praktická metodologie 
pro učitele 1 

 

3. PODSTATA VYUČOVÁNÍ: Cílové zaměření 

4. PODSTATA VYUČOVÁNÍ: Obsah – učivo – 

Nutnost implementace EV, GRV i VUR Obecná didaktika  
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kurikulum 

5. PODSTATA VYUČOVÁNÍ: Vyučovací metody 
a prostředky 

6. PODSTATA VYUČOVÁNÍ: Organizační formy  

9. PODSTATA VYUČOVÁNÍ: Pedagogická interakce 
a komunikace 

10. ČINITELÉ EDUKACE: Učitel – vychovatel 

11. ČINITELÉ EDUKACE: Dítě – žák – student – 
vychovávaný 

12. UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VÝVOJ 

13. VYUČOVACÍ HODINA: Technologie výuky 

14. VYUČOVACÍ HODINA: Příprava na vyučování  

16. DIDAKTICKÉ PROCEDURY: Aktivizující metody – 
kreativita 

17. PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI UČITELE 

18. VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE: Tradiční  

21. VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE: Reformní v ČSR 

22. VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE: Moderní teorie 
vzdělávání 

23. AKTUÁLNÍ ČESKÁ VZDĚLÁVACÍ TÉMATA: 
Rámcové vzdělávací programy 

24. AKTUÁLNÍ ČESKÁ VZDĚLÁVACÍ TÉMATA: 
Inovativní přístupy 

Předmět psychologie osobnosti, definice 
osobnosti, dědičnost a osobnost; kultura, vývoj 
osobnosti; socializace, utváření osobnosti ve 
stádiích ontogeneze.  

Kultura, způsob života, modální osobnost, kulturní 
hodnoty a normy, reciprocita jedince  

Prostor pro implementaci EV, GRV a především 
VUR 

Psychologie sociální 
a osobnosti 
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a kultury. 

Normy. Kulturně hodnotové vzorce, hodnotový 
systém, normy konvenční, institucionální, ideální. 
Internalizace norem, konformita. 

Postoje. Hodnoty a hodnocení, potřeby, tvorba 
postojů a změna, vliv skupiny na postoje jedince. 
Předsudky a stereotypy. Tolerance. Postojová 
změna. 

Socializace, její fáze; zralá osobnost. Skupiny. Malá 
skupina, sebeidentita, vůdce, moc, status, role, 
statusová úzkost. 

Sociální percepce a chyby v ní. Kognitivní mapa, 
implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, 
kauzalita, vztahový rámec. Stereotypy, výběrové 
zkreslení. 

Prosociální chování; sociální opora. 

Veřejné mínění.  

Sebereflexe, profesní vývoj/sebevývoj 

Organizační struktura školy 

Volnočasové aktivity 

Výzkumné metody, průzkumné šetření 

Mikrovýstupy a osobnostní rozvoj 

Mikrovyučování a učitelská příprava 

Prostor pro implementaci všech kategorií Pedagogické praktikum  

3. Poznávací (kognitivní) procesy, jejich 
charakteristika a fyziologický základ. Čití a počitky. 
Vnímání a vjemy. Paměť, mnemické procesy. 
Představy a fantazie. Myšlení a řeč. 
Charakteristika, druhy a formy myšlení. Piagetova 
teorie kognitivního vývoje. Funkce a vývoj řeči. 

Možnost především pro VUR Psychologie obecná 
a vývojová 
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Komunikace, jazyk, řeč. Pozornost.  

6. Základní teorie vývoje. Periodizace psychického 
vývoje. 

8. Předškolní dětství. Rozvoj poznávacích procesů. 
Socializace předškoláka. Školní zralost 
a připravenost. 

9. Školní dětství. Rozvoj poznávacích procesů. 
Socializace dítěte školního věku. 

10. Období dospívání, pubescence. Subjektivní 
význam tělesné proměny na rozvoj osobnosti 
pubescenta. Rozvoj poznávacích procesů 
a socializace. Období adolescence. Rozvoj identity 
adolescenta. 

11. Mladá, střední a starší dospělost. Rozvoj 
poznávacích procesů. Socializace a identita 
dospělých. 

12. Stáří. Involuce psychiky ve stáří. Sociální 
chování. Identita starého člověka. Umírání a smrt.  

2. Vysokoškolské studium, jeho zvláštnosti. 
Racionální studium, organizace duševní práce.  

10. Sociometrie. Experiment.  

11. Zpracování a prezentace dat. 

Možnost implementace GRV Úvod do studia 
a metodologie spol. věd 

 

1. Předmět pedagogiky. Struktura pedagogiky 
a vztah k jiným vědám.  

3. Cíle výchovy, funkce a struktura výchovných 
cílů. Obsah výchovy.  

4. Podmínky výchovy: vnitřní a vnější, biologické, 
psychické a sociální (mikroprostředí, 
makroprostředí, lokální prostředí) a jejich 
důsledky. Pojetí výchovy na základě preference 

Prostor pro implementaci všech kategorií Pedagogická 
propedeutika 
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určitých podmínek.  

5. Vychovatel. Funkce vychovatele, požadavky na 
výkon profese, kompetence, dovednosti. 
Podmínky úspěšné práce vychovatele. Zvláštnosti 
a rozpory pedagogické profese. Pedeutologie. 
Výchovné styly.  

6. Pedagogická komunikace a interakce. Význam 
profesního vystupování v profesi učitele 
(vychovatele).  

7. Vychovávaný. Charakteristika, kompetence. 
Různá pojetí vychovávaného.  

8. Pojetí dítěte v historickém přehledu. Akcenty 
a směry.  

9. Výchovný proces. Etapy výchovného procesu 
z hlediska ontogenetického, metodického, 
komplexního pojetí.  

10. Prostředky výchovy (širší a užší vymezení). 
Charakteristika vybraných prostředků. Principy 
výchovy. Pedagogické zásady.  

11. Formy výchovy. Charakteristika jednotlivých 
forem.  

12. Metody výchovy.  

13. Přehled mimoškolních vzdělávacích, kulturních 
a osvětových institucí. Média.  

14. Rodina jako výchovný činitel. Odraz problémů 
současné rodiny ve výchově dětí a v práci 
výchovně-vzdělávacích institucí.  

21. Soudobé alternativní výchovné systémy. 
Antiautoritativní pedagogika, antipedagogika, 
humanisticky orientované směry, ITV, globální 
výchova, Začít spolu, Otevřené vyučování, 
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angažované učení. Shodné a odlišné rysy. 
Pojednání o vybraném systému.  

22. Vzdělávání v českých zemích od tereziánských 
reforem do 1918. Vývoj systému vzdělávání 
a základní reformy školství. Zhodnocení 
z dnešního hlediska.  

23. Reformní pedagogické pokusy 
v Československu v letech 1918–1939. Desetiletí 
pedagogických pokusů a Příhodovská reforma.  

24. Vzdělávací systém. Současná školská soustava 
u nás, její vývoj a kurikulární reforma školství, 
základní dokumenty (RVP, Bílá kniha, Vzdělávací 
standardy pro základní a střední školy, Standardy 
kvality učitelské profese). 

 

3.2. ANGLICKÝ JAZYK  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro základní školy (2. stupeň) 

Název oboru: Učitelství pro 2. stupeň základních škol – anglický jazyk a literatura 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 
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 Druhy skupinových činností v ústním projevu, 
role-play, situace, simulace, debata, diskuze.  
Psaní zaměřené na produkt a na proces. Psaní 
jako proces. 

Metodika anglického 
jazyka 2 

 

 Projektová práce Metodika anglického 
jazyka 3 

 

 Community language learning Didaktika anglického 
jazyka 2 

 

 Komunikace na síti, formální a neformální 
vyjadřování 

Spolupráce a vzdělávání učitelů na internetu, 
spolupráce škol, e-twinning, projekty 

Soutěže, hry, webquest 

E-learning, virtuální světy, weby o školství 
a vzdělávání 

Multimédia ve výuce 
angličtiny 

 

 Seznamovací cvičení, cvičení na budování 
prostředí důvěry a spolupráce (ice-breakers, 
group trust-building activities) 

Zhřívací cvičení, zklidňující hry (warming-up, 
chilling out – cooling down activities) 

Improvizace, fyzická cvičení  

Kreativní přístupy ve 
výuce angličtiny 

 

 Dějepis a zeměpis v angličtině 

Biologie a chemie v angličtině 

Společenské vědy v angličtině  

CLIL – výuka jiných 
předmětů v angličtině 
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Jak bude vypadat svět za 10 let (užití budoucích 
časů) 

Role-play 

Tabu témata 

Řečové dovednosti 
v angličtině 

 

 1. Východ USA – geografie a klima 
2. Středozápad USA – geografie a klima  
3. Západ USA – geografie a klima  
4. Hospodářství, průmysl, zemědělství, nerostné 
zdroje  
5. Původní obyvatelé USA  
6. Politický systém a politické strany USA  
7. Moc zákonodárná  
8. Moc výkonná  
9. Moc soudní  
10. Systém vzdělávání  
11. Náboženství a jeho role v USA  
12. Sociální systém  
13. Média 

Reálie anglicky 
mluvících zemí 2 

 

 1. USA – Svátky a významné dny  
2. USA – minority, původní obyvatelé  
3. USA – významní Američané I.  
4. USA – významní Američané II.  
5. Západ Kanady – geografie  
6. Východ Kanady – geografie  
7. Kanada – Velká jezera  
8. Kanada – fauna a flóra  
9. Kanada – politický systém  

Reálie anglicky 
mluvících zemí 3 
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10. Kanada – hospodářství  
11. Kanada – systém vzdělávání  
12. Významní Kanaďané I.  
13. Významní Kanaďané II. 

 Přítomný čas, aktivity ve volném čase 

Minulé časy, události ve zprávách 

Předpřítomné časy, místa na zemi 

Trpný rod, média a reklama 
Trpný rod, svět přírody 

Kondicionály, vzdělání a práce 

Nereálnost a subjunktiv, svět peněz 

Test, lidé a vztahy 

Modální slovesa v přítomnosti, sociální problémy 

Inverze, vláda a společnost 

Důraz, tělo a zdraví, světové problémy 

Pokročilý seminář 
z jazyka 

 

 1. Austrálie – geografie  
2. Austrálie – fauna a flóra  
3. Austrálie – původní obyvatelé  
4. Austrálie – politický systém  
5. Austrálie – hospodářství  
6. Austrálie – systém vzdělávání  
7. Významní Australané  
8. Nový Zéland – geografie  
9. Nový Zéland – fauna a flóra  
10. Nový Zéland – politický systém  
11. Nový Zéland – hospodářství  
12. Nový Zéland – systém vzdělávání  
13. Významné osobnosti Nového Zélandu 

 

Reálie anglicky 
mluvících zemí 4 
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 Konkrétní společensko-politická situace 
v anglicky mluvícím světě, příčiny, důsledky 

Hry a aktivity pro školní mládež v terénu 

Historické a přírodní krásy anglicky mluvícího 
světa 

Intenzivní kurz 
angličtiny 

 

 

3.3. BIOLOGIE 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro základní školy (2. Stupeň)  

Název oboru: Učitelství pro 2. Stupeň základních škol – biologie – 7503T064 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula – povinné předměty 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Seznámení studentů s prací učitele biologie, 
důležitými dokumenty, které jsou 
nepostradatelné pro výuku biologie. Seznámení 
s různými metodami výuky a způsoby motivace 
žáků. Předmět je přípravou pro pedagogickou 
praxi v následujícím ročníku.  

 

 

Obecná didaktika 
biologie 
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Správné stanovení výchovně vzdělávacích cílů se 
zřetelem k ekologické výchově 

Ekologické prvky 

 Didaktika biologie I.  

 Školní projekt 

Pěstitelství 

Mimoškolní aktivity  

Didaktika biologie II.  

 

II. Oborová část – povinné předměty 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Geneticky modifikované organismy 

Klonování živočichů a člověka, biologické 
základy, etické a legislativní problémy 

Základy genetiky  

 1. Úvod, ekologie jako biologická disciplína 
2. Ekosystémy, ekologické faktory v různém 
prostředí 
3.–4. Populace, vnitrodruhové vztahy 
5.–6. Mezidruhové vztahy – kompetice, 
herbivorie 
7.–8. Mezidruhové vztahy – predace, 
parasitismus 
8.–9. Biomy světa 
10.–12. Vývoj středoevropské přírody v průběhu 
kvartéru 

Obecná ekologie  

Základní ekologické vlastnosti demonstrovaných 
druhů, stupeň jejich ohrožení a možnosti využití 
terénní znalosti rostlin pro indikaci stavu 
přírodního prostředí.  

 Botanická exkurze jarní  
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Základní přehled diverzity a současných představ 
o fylogenetických vztazích ve skupině vyšších 
rostlin (Embryophyta). Představení 
morfologických, anatomických, 
embryologických, chorologických a ekologických 
vlastností hlavních taxonomických skupin vyšších 
rostlin, včetně zhodnocení evolučního významu 
těchto vlastností. Představení některých 
zástupců vyšších rostlin důležitých z hlediska 
vědy, kultury, hospodářství a ochrany přírody 
v kontextu fylogenetického systému. 

 Fylogeneze a systém 
vyšších rostlin 

 

Demonstrace souvislostí a ekologických vztahů 
mezi rostlinami, jejich společenstvy, biotickými 
a abiotickými podmínkami. Odvozování 
stanovištních poměrů prostřednictvím 
ekoelementů bioindikátorů. Posuzování rostlin 
v jejich životním prostředí z různých pohledů, 
např. populační biologie, životní strategie, 
synekologie, fytogeografie.  

Témata členěna dle odbornosti do 10 celků Ekologie rostlin  

 „Aby se budoucí učitelé biologie naučili 
rozeznávat základní zástupce naší fauny, 
zástupce světové fauny a hospodářsky významné 
druhy. Důraz je kladen na základní 
charakteristiky jednotlivých taxonů, především 
taxonů majících význam v přírodě a pro 
člověka.“  

Fylogeneze a systém 
bezestrunných 

Ekologické aspekty 

 Studenti se naučí poznávat základní druhy 
živočichů včetně informací o těchto druzích. 
Poznají i hlavní metody studia živočichů.  

Zoologická cvičení 
v terénu 

Ekologické aspekty 
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1.–4. Mezidruhové vztahy (mutualismus, 
predace, parasitismus, competice)  
5.–9. Adaptace (smysly, rozmnožování, získávání 
potravy, migrace etc.)  
10.–13. Ekofyziologie  

 Ekologie živočichů  

Agroekologie – zemědělství a životní prostředí   Agrobiologie   

 Exkurze v terénu Geologická cvičení 
v terénu 

 

Bakterie a prostředí, vztahy mezi bakteriemi 
a vyššími organismy 

Původ virů, ekologie a přehled systému virů 

 Mikrobiologie  

 1. Úvod do rostlinné výroby  
2.–3. Ovocnictví  
4.–5. Zelinářství 
6. Pěstování léčivých a kořeninových rostlin 
7.–8. Květinářství  
9. Sadovnictví  
10. Úvod do živočišné výroby, chov skotu, prasat 
a koní  
11. Chov drůbeže  
12. Chov ovcí a kožešinových zvířat  
13. Chov domácích a terarijních zvířat  

Pěstitelství 
a chovatelství 

Prostor pro zařazení 
sledovaných témat, 
podmínky chovu, … 

Právní normy týkající se toxických látek 

Ochrana životního prostředí člověka před jedy  

 Toxikologie 
a aplikovaná hygiena 
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Základní přehled biotopů (typů přírodních 
stanovišť ve smyslu kategorií využívaných státní 
správou a ochranou přírody) na území České 
republiky. Stručná charakteristika vegetace 
v těchto biotopech. Zdůraznění ekologických, ale 
i historických, hospodářských a kulturních 
souvislostí, které měly nebo mají zásadní vliv na 
formování biotopů a jejich dnešní strukturu, 
funkci a dynamiku.  

1. Vodní biotopy  
2. Mokřady  
3. Rašeliniště, prameniště, rašelinné lesy  
4. Mezofilní a vlhké louky  
5. Smilkové trávníky, vřesoviště, vegetace písčin 
a mělkých půd, vnitrozemská slaniska  
6. Stepní trávníky a bylinné lemy  
7. Křoviny  
8. Mokřadní olšiny a lužní lesy  
9. Doubravy a dubohabřiny  
10. Bučiny a jedliny, suťové lesy  
11. Bory, smrčiny  
12. Alpínské a subalpínské bezlesí  
13. Skály, sutě, jeskyně  
14. Ruderální společenstva, nálety pionýrských 
dřevin  
15. Segetální společenstva  

Biotopy ČR  

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): NMgr. 

Název programu: Učitelství pro střední školy – specializace biologie 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula – povinné předměty 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Správně stanovit výchovně vzdělávací cíle se 
zřetelem k ekologické výchově 

 Didaktika biologie I.  



  Analýzy studijních programů/oborů 

21 

Problémová, badatelsky orientovaná, projektová 
výuka 

Výchovy v biologii (estetická, ekologická, …)  

Školní projekt  
 

Didaktika biologie II.  

Experimenty ve výuce 

Virtuální pitva 

 Biologické pokusy ve 
škole 

 

Instituce a sdružení, které se zabývají ochranou 
přírody či environmentální výchovou, 
představení možné spolupráce mezi školou 
a těmito institucemi. Funkce a role koordinátora 
environmentální výchovy. Jedno ze cvičení 
probíhá v některém středisku ekologické 
výchovy nebo pracovníci střediska navštíví UHK.  

Témata: instituce zapojené do 
environmentálního vzdělávání, koordinátor 
EVVO, práce středisek EVVO  

 Ekologická výchova ve 
škole 

 

 

II. Oborová část – povinné předměty 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Ontogeneze člověka 

Interakce člověka a životního prostředí 

 Základy fyziologie 
člověka 

 

Ochrana organismu před působením škodlivých 
faktorů prostředí 

Diagnostika a prevence civilizačních a dědičných 
chorob a vad 

Fyziologie zdravého životního prostředí a stylu 

Význam fyziologických poznatků pro člověka 

 Praktická cvičení – 
základy fyziologie 
člověka 
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Trvale udržitelný rozvoj: aplikace na mezinárodní 
a národní úrovni, přírodní národy, 
ekokolonialismus, EIA, posouzení Natura, SEA, 
Koncepce ochrany přírody a krajiny, biosfér. 
rezervace, mezinárodní úmluvy 

Ekonomika a ochrana přírody: financování 
ochrany přírody v zahraničí a v ČR, pozemkové 
spolky, národní fondy, programy výměny dluhů, 
integrované projekty na ochranu přírody, 
dotační tituly 

Legislativa v ochraně přírody: evropská 
legislativa (Natura 2000), legislativa v ČR (změny 
zákona č. 114/92 Sb., vyhlášky MŽP č. 395/92 
Sb.), vývoj legislativy v ochraně přírody od jejích 
počátků po současnost na našem území (změny 
v kategorizaci MCHÚ, ochraně druhů organismů, 
péči o MCHÚ apod.), srovnání národní legislativy 
ČR s evropskou legislativou 

Biodiverzita: druhová, stanovištní, v ČR, 
celosvět., přiroz. stanovišť, antrop. podmíněných 
stanovišť, klimax. stadií, sukcesních stadií, 
ohrožení biodiverzity, ekonom., opční 
a existenční hodnota biodiverzity 

Ochrana populací a druhů: příčiny vymírání 
druhů, problémy malých populací, aplikovaná 
populační biologie, záchranné programy, 
ochrana ex situ, in situ, celosv., evropská a česká 
ochrana rostlin, živočichů a hub, podpora 
a ochrana existuj. biotopů a tvorba nových 
vhodných biotopů chráněných druhů organismů 

Územní ochrana: soustavy chráněných území 
v zahraničí a v ČR, státní a soukromá chráněná 
území, legislativní a smluvní ochrana, ÚSES, 

 Ochrana přírody 
a krajiny 
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ochrana biotopů, stanovišť mimo vyhlášená 
zvláště chráněná území  

 Ekosystémové služby, ekosystémový 
management, ekologie obnovy: management 
chráněných území v zahraničí a v ČR  

Management (řízené zásahy) na ochranu 
bezlesých stanovišť: řízené zásahy v lučních, 
vodních a mokřadních, skalních a xerotermních 
ekosystémech  

Management (řízené zásahy) na ochranu lesních 
stanovišť: řízené zásahy v lesních ekosystémech 
včetně nových trendů v ochraně přírody (obnova 
středního lesa, přirozená obnova) 

Současný stav ochrany přírody v Evropské unii – 
naplňování směrnic a dalších dokumentů 

Léčivé rostliny, jejich obsahové látky 
a terapeutické účinky, rostliny toxické, 
způsobující alergie, návykové látky, alergeny 
přírodního původu 

 Farmakobotanika  

Terénní znalosti rostlin pro indikaci stavu 
přírodního prostředí, porozumění interakcím 
rostlin s jinými organismy včetně člověka, 
rostliny ruderálních stanovišť 

 Botanické cvičení 
v terénu 

 

Parazitické druhy živočichů ve vztahu k člověku  Základy parazitologie Ekologické aspekty 

Ekologické nároky skupin obratlovců, vývoj 
populace v ČR ve 20. století, problematika 
ochrany druhů, ochrana biotopů daných skupin 

 Obratlovci ČR  

Bezpečnost potravin sleduje dvojí cíl: chránit 
lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a podporovat 
bezproblémové fungování jednotného 

 Bezpečnost potravin  
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evropského trhu. EU proto zajišťuje, aby byly 
stanoveny a dodržovány normy pro kontrolu 
hygieny potravin a krmiv, zdraví zvířat, zdraví 
rostlin a prevence kontaminace potravin 
cizorodými látkami.  

Osnova: 

Bezpečnost potravin, historie bezpečnosti 
potravin v ČR, EU a ve světě, legislativa v oblasti 
bezpečnosti potravin v ČR a v EU, Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská 
Komise, Spojené výzkumné centrum (JRC) 
a bezpečnost potravin, Systém zajištění 
bezpečnosti potravin, analýza rizika: hodnocení 
rizika, řízení rizika a komunikace o riziku, 
strategie bezpečnosti potravin a výživy v ČR 
v letech 2014–2020 

Předmět napomáhá skloubit a provázat dosud 
získané poznatky z klasických biologických 
disciplín s konkrétní aplikací na zemědělskou 
výrobu. 

Agrometeorologie a ochrana ovzduší, pedologie 
a ochrana půdního fondu, meliorace, zpracování 
půdy. Systémy hospodaření v zemědělské 
krajině, environmentální důsledky zemědělství 
na krajinu.  

Ochrana rostlin proti škodlivým činitelům, 
choroby, integrovaná ochrana, šlechtění rostlin 
a semenářství, šlechtitelské metody, GMO, 
biodiverzita, zemědělství a životní prostředí, 
hospodaření v chráněných územích, trvale 
udržitelný život, ekologické zemědělství. 

 Agrobiologie   

Regionální geologie ČR a světa   Základy geologie  
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Ekologie obnovy je novým oborem, který usiluje 
o uplatnění poznatků z ekologie v praktickém 
využití krajiny člověkem. Studenti se seznamují 
s možnostmi obnovy ekosystémů 
disturbovaných lidskou činností, s přírodě 
blízkými postupy, ale i technickými nebo 
biolotechnickými zásahy, které slouží k obnově 
přirozených funkcí krajiny, ekosystémů.  

Hlavní témata – osnova přednášek:  

1. Role zeleně v revitalizaci urbanizovaného 
prostředí (přestup látek mezi atmosférou 
a zemským povrchem – interakce s hraniční 
vrstvou vegetace: depoziční studie) 

2. Ekologická obnova (restoration ecology) 
poškozených ekosystémů (využití spontánních 
biologických procesů, asistovaná obnova) 

3. Agroekologie, význam plevelové složky 
v agrocenózách, HNV farming (zemědělské 
hospodaření s vysokou přírodní hodnotou); 
zemědělská versus městská krajina, využití 
biologických podkladů v územním plánování 
(SES)  

4. Ekologické inženýrství / ekotechnologie, 
management ekosystémů  

5. Remediace půd – fyzikální, chemické 
a biologické způsoby remediací 
kontaminovaných půd 

6. Revitalizace a ekologie obnovy vodního 
prostředí – vodní toky a nivy  

7. Revitalizace a ekologie obnovy vodního 
prostředí – tůně, malé vodní nádrže  

8. Revitalizace a ekologie obnovy vodního 

 Ekologie obnovy  
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prostředí – mokřady (flóra, fauna)  

9. Revitalizace jako součást protipovodňových 
a protierozních opatření  

10. Zprůchodňování vodních toků pro vodní 
organismy 

11. Těžební prostory, jejich rekultivace 
a ekologie obnovy – pískovny, lomy a hliniště 

12. Těžební prostory, jejich rekultivace 
a ekologie obnovy – výsypky, odkaliště 

13. Vojenské prostory 

Základní přehled biotopů (typů přírodních 
stanovišť ve smyslu kategorií využívaných státní 
správou a ochranou přírody) na území České 
republiky. Stručná charakteristika vegetace 
v těchto biotopech. Zdůraznění ekologických, ale 
i historických, hospodářských a kulturních 
souvislostí, které měly nebo mají zásadní vliv na 
formování biotopů a jejich dnešní strukturu, 
funkci a dynamiku.  

1. Vodní biotopy  
2. Mokřady  
3. Rašeliniště, prameniště, rašelinné lesy  
4. Mezofilní a vlhké louky  
5. Smilkové trávníky, vřesoviště, vegetace písčin 
a mělkých půd, vnitrozemská slaniska  
6. Stepní trávníky a bylinné lemy  
7. Křoviny  
8. Mokřadní olšiny a lužní lesy  
9. Doubravy a dubohabřiny  
10. Bučiny a jedliny, suťové lesy  
11. Bory, smrčiny  
12. Alpínské a subalpínské bezlesí  
13. Skály, sutě, jeskyně  
14. Ruderální společenstva, nálety pionýrských 
dřevin,  
15. Segetální společenstva  

Biotopy ČR  

Vliv prostředí na růst a množení bakterií, 
koloběhy biogenních prvků, bezpečnost práce 

 Mikrobiologie  
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Seznámení studentů s komplexním systémem 
sledování životního prostředí, tzv. 
environmentálním biologickým monitoringem 
a s biomarkery použitými k monitorování, 
biomonitoring vodního prostředí včetně 
sledování vhodnými biomarkery, 
biomonitorování znečištění venkovního, 
vnitřního a pracovního ovzduší, biomarkery pro 
lidský biomonitoring – především mykotoxiny, 
těžké kovy, PCB, pesticidy aj., dále monitorování 
kvality potravin. 

Osnova: Biologický monitoring (biomonitoring): 
definice, cíle, monitoring v přírodě, jeho 
charakteristika, legislativní opatření. 
Ekosystémový a bioakumulační biomonitoring 
Environmentální biomonitoring – druhy 
biomonitoringu, monitoring vodních živočichů – 
sladkovodních a mořských, lišejníky a polutanty 
aj. Bioindikační hodnocení vývoje imisní zátěže 
pomocí lišejníků a dalších organizmů. Biologický 
biomonitoring člověka – prostřednictvím 
biomarkerů – v ČR, Evropě, USA: biomarkery 
expozice: vnitřní dávky, efektivní dávky, 
biomarkery účinku (či odpovědi), biomarkery 
citlivosti (vnímavosti). Biologické expoziční testy 
– historie a tradice monitorování v ČR. 
Biomarkery v onkologii (tumorové markery) 
včetně mikroRNA. Komplexní systém 
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR 
ve vztahu k ŽP – základy monitoringu SZÚ. 

 Biomonitoring  

Antropogeneze, integrovaný záchranný systém, 
život ohrožující stavy, zdraví člověka 

 Praktická cvičení – 
anatomie člověka 
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Aplikovaný výzkum – škůdci, kontrola, 
prostředky, integrovaná ochrana, biologický 
způsob, aplikovaná entomologie – užitečný 
a užitkový hmyz, ochrana rostlin, bioagens, 
forenzní entomologie, lékařská entomologie, 
ochrana a ohrožení hmyzu v ČR a ve světě 

 Entomologie  

Mutageneze, teratogeny, biologie stárnutí, smrt 
organismu 

 Vývojová biologie  

 

3.4. ČESKÝ JAZYK  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc. 

Název programu: Specializace v pedagogice 

Název oboru: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

Profil absolventa 

Absolvent bakalářského studia ČJL se zaměřením na vzdělávání prokazuje obecně profesní orientaci ve studovaném oboru, základní jazykovědné 

a literárněvědné vědomosti v rozsahu, který mu umožní vyhovět požadavkům praxe v širokém spektru oborů vztahujících se k problematice českého jazyka 

a literatury. 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Komplexní jazykový rozbor Text na téma EV, GRV či VUR Jazykový proseminář  

Genealogická klasifikace jazyků 

Typologická klasifikace jazyků 

Propojení s GRV – vývoj českého jazyka na pozadí 
globálního vývoje národních jazyků 

Úvod do studia 
bohemistiky 

 

Charakteristika literatury v kontextu kulturním 
a společenském, vývoj literatury 

Porozumění politické situaci – národní obrození Česká literatura 19. 
století 1 

 

Literární komunikace, funkční členění literatury Fiktivní svět – prostor pro ukázky textů a rozbory 
textů věnujících se EV, GRV, VUR 

Úvod do studia 
literatury 

 

Teorie komunikace a informace Komunikace mezi kulturami Obecná jazykověda  

Srovnáváním českého jazyka s dalším 
slovanským jazykem 

Multikulturní propojení a spolupráce slovanských 
národů 

Slovanský jazyk  

Vývoj české kulturní a literární veřejnosti, vznik 
a vývoj kulturních institucí 

Politický kontext, dobové myšlení Česká literatura 
19. století 2 

 

Literární druhy, žánry, textové roviny, 
intertextualita 

Světová literární komunikace, fáze komunikace – 
ukázky díla s vhodnou tematikou  

Literární proseminář  

Situace české literatury na sklonku a přelomu 
století v souvislosti se stavem české 
společnosti, impulsy ze světové literatury, gesto 
vzdoru 

Aplikace ideologie anarchismu v literární tvorbě 

Politické souvislosti doby a tematické přesahy 
literatury do EV, GRV nebo VUR 

Česká literatura 
1. poloviny 20. století 
1, 2 

 

Poučení o významných dílech a uměleckých 
směrech patřících do zlatého fondu naší kultury 

Témata EV, GRV a VUR ve světovém pojetí Světová literatura 1, 2  
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Přejímání slov z cizích jazyků, změny významu 
při přejímání 

Mezigenerační jazykové problémy Současný český jazyk –
lexikologie 

 

Základní pojmy textově a komunikačně 
orientované syntaxe 

Analýza skladby textu s obsahem témat EV, GRV 
a VUR 

Současný český jazyk – 
syntax  

 

Reflexe války v české literatuře, literatura 
v období normalizace 

Dobové myšlení, mezinárodní vztahy a tematické 
přesahy literatury do EV, GRV nebo VUR 

Česká literatura 
2. poloviny 20. století 
1, 2 

 

Teorie komunikace a informace, tematické 
prostředky a možnosti jejich jazykového 
vyjádření 

Výstavba textu – tematické propojení s ohledem 
na EV, GRV a VUR 

Současný český jazyk – 
stylistika  

 

Kontext kulturní a společenský, interpretace 
literárních děl s ohledem na dosavadní literární 
historii 

Multikulturní propojení a spolupráce slovanských 
národů 

Stará čeština  

Fiktivní svět Fiktivní svět – vytvoření ideálního světa 
s ohledem na EV, GRV a VUR 

Literární věda  

Geneze pohádky ve světové literatuře, moderní 
a experimentální poezie 

Analýza textu s tematikou EV, GRV a VUR Dětská literatura PVP 

Seznamuje studenty s hlubší analýzou 
odborného diskurzu a odborné komunikace.   

Komparace s hlavními rysy komunikace v 
dalších komunikačních sférách 

Analýza i tvorba odborného textu s tematikou EV, 
GRV a VUR 

Tvorba odborného 
textu 

PVP 

Studium soudobé naratologické koncepce 
německé, francouzské, ruské a české 

Komunikace mezi kulturami – GRV Úvod do naratologie PVP 

Využití biblioterapie, interpretace textů, kniha 
jako pomůcka při práci se šikanou 

Knihy s tematikou EV, GRV nebo VUR, kniha jako 
nástroj vedoucí k porozumění 

Biblioterapie PVP 
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Antropocentrismus jazykového obrazu světa I 
a II: lidské perspektivy a názvy zvířat a rostlin 

Tematické propojení s EV Jazykový obraz světa PVP 

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): NMgr. 

Název programu: Učitelství 2. stupeň ZŠ 

Název oboru: Český jazyk a literatura 

Profil absolventa 

Absolvent navazujícího magisterského studia učitelství pro 2. stupeň základních škol je připravován primárně pro pedagogickou praxi v oboru český jazyk 

a literatura, uplatnění však může nalézt i v nepedagogických oborech, v nichž je požadována znalost mateřského jazyka na profesionální úrovni. 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Jazyk, komunikační a slohová výchova Didaktický návod zapojení EV, GRV a VUR do 
výuky literatury na ZŠ, vhodné využití 
didaktických materiálů a pomůcek k obohacení 
výuky o EV, GRV a VUR 

Integrovaná didaktika 
českého jazyka 1, 2 

 

Aktuální výchova literaturou a uměním Didaktický návod zapojení EV, GRV a VUR do 
výuky literatury na ZŠ 

Didaktika literatury 
1, 2 
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Žánrové rozvrstvení české literatury, funkce 
literatury 

Dobové myšlení, tematická propojení s EV, GRV 
a VUR 

Starší česká literatura 
1, 2 

 

Obraz světa spisů J. A. Komenského Vývoj jazyka ve světovém kontextu v konfrontaci 
s dílem J. A. Komenského a jeho náhled na EV, 
GRV a VUR 

Vývoj jazyka   

 Analýza textu s tematikou EV, GRV a VUR Lingvistická analýza 
textu 

 

Vybrané otázky literárního vývoje Politickohistorické paradigma  

Vývoj politických názorů 

Paradigmata české 
literatury 

 

Čtenářská gramotnost 

Mediální gramotnost 

Funkční práce s literárním textem 

Funkční práce s běžným textem 

Funkční práce s mediálním sdělením 

Funkční práce s literárním textem na téma EV, 
GRV a VUR 

Funkční práce s běžným textem na téma EV, GRV 
a VUR 

Funkční práce s mediálním sdělením s tématem 
EV, GRV a VUR 

Funkční gramotnost  

Film jako médium reflexe společnosti, 
národnostní a společenské menšiny ve filmu, 
film a kritika soudobé společnosti, film 
a ekologie 

Tematická propojení s EV, GRV a VUR – výběr 
filmů s příbuznou tematikou, jejich analýza 

Předsudky a stereotypy 

Film a literatura ve 
školní praxi 

 

Využití informačních technologií pro vedení 
žákovských projektů. 

Možnosti propojení odborných webů, 
zabývajícíh se tematikou EV, GRV a VUR 
s výukou na ZŠ a SŠ. 

Multimédia ve školní 
praxi 
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Kontakt českých mluvčích s mluvčími jazyků 
sousedících ve srovnání s vícekódovou 
komunikací uživatelů: jazyků skandinávských, 
němčiny a nizozemštiny, španělštiny 
a portugalštiny, úředními jazyky ve Švýcarsku 

Vývoj jazyka v evropském kontextu – GRV Semikomunikace 
v Evropě 1, 2 

 

 

PVP 

Analýza odborného diskurzu a odborné 
komunikace 

Komparace s hlavními rysy komunikace 
v dalších komunikačních sférách 

Analýza i tvorba odborného textu s tematikou 
EV, GRV a VUR 

Tvorba odborného 
textu 

PVP 

Střední Evropa jako kulturní a literární fenomén Vývoj středoevropské literatury v evropském 
kontextu – GRV 

Fenomén 
středoevropské 
literatury 

PVP 

 Analýza díla s EV, GRV a VUR tematikou Analýza literárního 
díla 

PVP 

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství 2. stupeň ZŠ 

Název oboru: Český jazyk a literatura 

Profil absolventa 

Absolvent magisterského studia učitelství pro 2. stupeň základních škol je připravován pro pedagogickou praxi v oboru český jazyk a literatura na základní 

škole. Uplatnit se může rovněž i v nepedagogických oborech, v nichž je požadována znalost mateřského jazyka na profesionální úrovni. 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   
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I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Jazyk, komunikační a slohová výchova Didaktický návod zapojení EV, GRV a VUR do 
výuky literatury na ZŠ, vhodné využití 
didaktických materiálů a pomůcek k obohacení 
výuky o EV, GRV a VUR 

Integrovaná didaktika 
českého jazyka 1, 2 

 

Aktuální výchova literaturou a uměním Didaktický návod zapojení EV, GRV a VUR do 
výuky literatury na ZŠ 

Didaktika literatury 
1, 2 

 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Komplexní jazykový rozbor  Text na téma EV, GRV či VUR Jazykový proseminář  

Literatura jako fikce a sociální skutečnost Komunikace mezi kulturami, Text jako obraz 
skutečnosti – tematické propojení s EV, GRV, 
VUR 

Úvod do studia 
literatury 

 

Odborné studium literatury z hlediska 
historického i estetického, první pokusy 
o svébytnou českou literaturu 

Porozumění politické situaci – národní obrození Česká literatura 
19. století  

 

Konfrontační studium blízce příbuzných jazyků Multikulturní propojení a spolupráce 
slovanských národů 

Slovanský jazyk  

Konstituování novodobé české literatury a její 
vplývání do evropského kulturního i estetického 
kontextu 

Politický kontext Česká literatura 
19. století 2 
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Umělecký text jako zvláštní případ mezilidské 
komunikace 

Světová literární komunikace, fáze komunikace Literární proseminář  

Vývojové tendence české literatury 
vymezeného období, prezentace 
charakteristických textů, jejich tvořivá 
interpretace s přesahy do jiných časových, 
prostorových či oborových souvislostí 

Politické souvislosti doby Česká literatura 
1. poloviny 20. století 
1, 2 

 

Nejfrekventovanější žánry literatury pro mládež 
a jejich vývoj 

Knihy s tematikou EV, GRV nebo VUR Literatura pro mládež  

Poučení o významných dílech a uměleckých 
směrech patřících do zlatého fondu naší kultury 

Témata EV, GRV a VUR ve světové literatuře – 
příklady, interpretace, význam 

Světová literatura 1, 2  

Přejímání slov z cizích jazyků 

Změny významu při přejímání 

Mezigenerační jazykové problémy Současný český jazyk – 
lexikologie 

 

Komunikativní funkce výpovědi Analýza skladby textu s obsahem témat EV, GRV 
a VUR 

Současný český jazyk – 
syntax 

 

Definice funkčních stylů Texty s tematikou EV, GRV a VUR Současný český jazyk – 
stylistika 

 

Analýza textů ve školní praxi, texty z různých 
stylových a komunikačních oblastí 

Texty s tematikou EV, GRV a VUR Textové rozbory  

 Texty s tematikou EV, GRV a VUR Interpretace 
uměleckých textů 

 

Vývojová dezintegrace českého literárního 
procesu po roce 1938 

Dobové myšlení, politika, mezinárodní vztahy Česká literatura 
2. poloviny 20. století 
1, 2 
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Kontext kulturní a společenský, interpretace 
literárních děl s ohledem na dosavadní literární 
historii 

 Starší český jazyk  

Žánrové rozvrstvení české literatury, funkce 
literatury 

Dobové myšlení, tematická propojení s EV, GRV 
a VUR 

Starší česká literatura  

Fiktivní svět Fiktivní svět – vytvoření ideálního světa 
s ohledem na EV, GRV a VUR 

Literární věda  

Obraz světa spisů J. A. Komenského Vývoj jazyka ve světovém kontextu v konfrontaci 
s dílem J. A. Komenského a jeho náhled na EV, 
GRV a VUR 

Vývoj jazyka   

 Analýza textu s tematikou EV, GRV a VUR Lingvistická analýza 
textu 

 

Vhodné využití didaktických materiálů 
a pomůcek k obohacení výuky o EV, GRV a VUR 

Politickohistorické paradigma Paradigmata české 
literatury 

 

Čtenářská gramotnost 

Mediální gramotnost 

Funkční práce s literárním textem 

Funkční práce s běžným textem 

Funkční práce s mediálním sdělením 

Funkční práce s literárním textem na téma EV, 
GRV a VUR 

Funkční práce s běžným textem na téma EV, GRV 
a VUR 

Funkční práce s mediálním sdělením s tématem 
EV, GRV a VUR 

Funkční gramotnost  

 

3.5.  DĚJEPIS  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc. 

Název programu: Specializace ve vzdělávání 
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Název oboru: Historie (dějepis) 

Profil absolventa bakalářského studia Specializace v pedagogice, obor historie 

Absolvováním tříletého bakalářského studia získá student vedle základních odborných znalostí (systémově založená znalost českých i obecných dějin) 

základní metodické a metodologické znalosti potřebné k vykonávání profese vysokoškolsky vzdělaného kvalifikovaného pracovníka orientovaného v oblasti 

společenských věd se zaměřením na dějepis. Absolvent získá základní předpoklady analyzovat historické jevy, hodnotit historické procesy a je schopen 

syntetizujícího pohledu na dané historické epochy. Hlavním cílem studia je nabytí metodických i odborných předpokladů pro aplikaci získaných poznatků 

v praxi. Získané vzdělání i široký kulturní rozhled může absolvent studia uplatnit i jako pracovník v oblasti památkové péče, kultury a školství, 

v pedagogických centrech, jako lektor nebo pracovník kulturní instituce i v činnosti na nižších stupních státní správy i samosprávy. Významná je i příprava 

k popularizační činnosti se vztahem k profesi a zásady psaní odborných i popularizačních textů. Nezbytné je též zvládnutí počítačové techniky pro dané druhy 

činnosti, stejně jako zvládnutí dovednosti kvalitně, výstižně, odborně správně, ale i přitažlivě, zajímavě a kultivovaně se vyjadřovat. Kromě schopnosti 

absolventa orientovat se v souladu s požadavky praxe, je cílem získat intenzivní zájem nejlepších absolventů bakalářského studia o další zvýšení kvalifikace 

v rámci dvouletého navazujícího studia.  

Charakteristika oboru/programu 

Jedná se o tříleté bakalářské studium dějepisu – ukončené státní zkouškou, nebo o součást dvouoborového magisterského studia pro učitele základních škol, 

v němž se klade důraz na kvalitní zvládnutí českých i obecných dějin ve vzájemném kontextu i komparaci a na schopnost studenta analyzovat politické, 

ekonomické i sociální procesy oproti klasické faktografii a událostní historii. Spolehlivá a kvalitní základní orientace v historických disciplínách, historiografii 

i odborných časopisech je podmíněna pedagogicko-psychologickou i oborově didaktickou orientací, jež je nezbytným předpokladem pro uplatnění 

absolventa v rámci společenských organizací, zájmových činností, např. při působení v oblasti památkové péče, popř. v některých odvětvích státní správy. 

Cílem studia je kvalifikační připravenost střední úrovně a získání základních odborných předpokladů pro historickou práci a její aplikaci v různých oborech 

v závislosti na podmínkách i požadavcích praxe. Tříleté bakalářské studium rovněž představuje základní předpoklady pro následné navazující magisterské 

studium, zejména učitelského typu.  

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

V bakalářském programu Specializace v pedagogice – obor historie je v současné době kladen důraz na zvládnutí odborné historické látky a její systémové 

propojení. Předpokladem je zajištění komplexní přípravy studentů na povolání jak z hlediska aprobačně-odborného, tak i z hlediska pedagogicko-

psychologické přípravy. Prvky environmentální výchovy, globální rozvojové výchovy i výchovy k trvale udržitelnému rozvoji jsou začleněny ve většině 

předmětů odborně-historického rázu (viz tabulka). Studium historie je ve své podstatě naukou o vývoji a kořenech lidských civilizací a o vztazích mezi národy 

i jednotlivci, jakož i o vztahu mezi člověkem a krajinou. Studenti jsou seznámeni s klíčovými tématy především formou přednášek a seminární výuky. 
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I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Schopnost rozvíjet svoji způsobilost k práci 
s odborným textem a své historické myšlení 

Schopnost představit si myšlení historických 
osobností 

Historický proseminář 
1, 2 

 

Středověké hospodářství, středověká 
společnost, středověká vzdělanost a kultura 

Předsudky vůči jiným vrstvám společnosti 
v období středověku, vývoj středověkého 
osídlení krajiny 

České dějiny 
středověku 1 

 

Vznik mezinárodních organizací, obranné 
aliance, evropská integrace 

Vývoj hospodářství a mezinárodního 
společenství – evropská integrace, vliv 
průmyslu na krajinu 

Obecné dějiny 
nejnovější po r. 1945 

 

Celkový přehled o hlavních chronologických 
celcích našeho i evropského pravěku 

Forma uzpůsobení novému životu, srovnání 
našeho dnešního chování s přírodou oproti 
pravěku 

Dějiny pravěku  

Středověké hospodářství, středověká 
společnost, středověká vzdělanost a kultura  

Předsudky vůči jiným vrstvám společnosti 
v období středověku 

Způsob života ve středověku – komparace 
s jinými etapami vývoje lidstva 

Obecné dějiny 
středověku 1 
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Na základě pramenů a jejich moderní 
interpretace podaný přehledný nástin 
politických, náboženských, hospodářských 
i správních dějin v kontextu s celoevropským 
vývojem od konce 14. století do roku 1648, 
přičemž hlavní důraz je kladen na poznání příčin 
a důsledků těchto jevů 

Vývoj politických názorů z hlediska globálního 
světa 

České dějiny 
středověku 2 

 

Obsahem předmětu jsou dějiny starověkých 
kultur a civilizací v širším středomořském 
prostoru. 

Uvedené kulturně-civilizační okruhy jsou 
probírány z hlediska politických dějin, 
společenských charakteristik a kultury. 

Vliv vývoje písma na globální situaci ve světě Dějiny starověku  

Náboženské války 

Čarodějnické procesy 

Globální rozpor mezi náboženstvími, vliv 
náboženství na nynější kulturu 

Obecné dějiny 
středověku 2 

 

Habsburská monarchie od konce třicetileté 
války do nástupu osvícenství (1648–1740) 

Zrod českého národního obrození a jeho 
počáteční fáze a počátky občanské společnosti 
za Josefa II. a Leopolda II. 

Josef Dobrovský a Východočech František 
Martin Pelcl. 

Vliv habsburské politiky států v područí 

Globální ovlivnění české kultury, vznik 
nacionalismu 

České dějiny novověku  

Mentalita, víra a vědění v raném novověku 

Ekonomika a společnost v raném novověku 

Geneze vývoje lidstva, různé etapy a jejich 
charakteristiky – vliv lidské činnosti na podobu 
měst a krajiny, vznik národních států 

Obecné dějiny 
novověku 
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Formování a hlavní rysy moderní občanské 
společnosti v českých zemích  

Formování dělnického hnutí, sociální problémy 
a jejich řešení 

Hlavní etapy kulturního vývoje v českých zemích 

Vliv českého jazyka a německého 

Nové náhledy na vývoj v české kultuře 

České dějiny novověku 
2 

 

Evropská politika a příčiny první světové války  Globální světový konflikt (zahraniční politika) Obecné dějiny 
novověku 2 

 

Genealogie, metrologie, kodikologie Vývoj pomocných věd historických 
a historického zkoumání – dějiny lidstva 
a metody, jakými je zkoumáme 

Pomocné vědy 
historické 

 

Protektorát, Slovenská republika, Karpatsko, 
odboj, kolaborace 

Přizpůsobení životu v protektorátu, 
přizpůsobení českého národa do područí. Jak se 
žilo v tomto období bez možnosti svobodné 
vůle. 

Československé 
a české dějiny  

1918–1945 

 

Mírová jednání v Paříži a uspořádání Evropy 

Politický a hospodářský vývoj 

Druhá světová válka 

Vývoj politického světa z hlediska globálního 

Globální dopad druhé světové války ve světě 

Obecné dějiny  

1918–1945 

 

Komunistický režim 

Konec moci KSČ v listopadu 1989 

Nesvoboda projevu 

Útlak morálního a etického úsudku 

Československé dějiny 
nejnovější po roce 
1945 

 

Poválečné uspořádání Evropy 

Světová politika 

Mezinárodní vztahy 

Globální snaha uspořádat společnost po 
2. světové válce 

Snaha pomoci zemím, které byly zničeny válkou 

Obecné dějiny 
nejnovější po roce 
1945 

 

Vývoj hradů a tvrzí, studium vývoje šlechtických 
sídel, hrad ve středověké společnosti 

Poznání způsobu života ve středověku a v 
raném novověku, proměny krajiny zásahem 
člověka. 

Úvod do kasteologie. PVP 
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Postavení vznikajícího slovenského národa ve 
složité struktuře středověkých Uher, specifické 
podmínky vývoje 

Porovnání vývoje slovanských národů ve 
středoevropském regionu, žijících v odlišných 
sociopolitických podmínkách 

Středověk na 
Slovensku 

PVP 

Kulturní aspekty základních mediteránních 
civilizačních okruhů – Egypt, Mezopotámie, 
Řecko, Řím 

Poznání způsobu života starověkých civilizací, 
analýza hlavních kořenů vývoje evropské 
civilizace 

Kapitoly z kulturních 
dějin starověku 

PVP 

Význam vlastivědné práce a využívání 
regionálních prvků ve výuce dějepisu, dějiny 
východních Čech do r. 1648, významné 
osobnosti regionu 

Sledování vývoje konkrétního regionu na pozadí 
širšího vývoje – evropský  kontext 

Úvod do regionalistiky PVP 

Problematika technických a industriálních 
památek v České republice, typologie muzeí 
a památníků prezentujících techniku a řemesla, 
přehled o způsobech a metodách, jimiž je 
dědictví průmyslové éry chráněno, 
popularizováno, využíváno k poučení i k zábavě 

Památky technického rázu, které často 
výrazným způsobem měnily krajinu – 
vodohospodářské stavby, důlní činnost, 
železnice – jejich vliv na krajinu a společnost 

Dnešní možnosti seznámení se s historií lidstva 
prostřednictvím těchto památek 

Technické památky PVP 

Vztahy Čechů a Slováků před rokem 1918 

Představy Čechů a Slováků o seberealizaci 
v rámci společného celku 

Vztahy Čechů a Slováků – společné 
charakteristiky, konflikty 

Slovensko v moderní 
době 

PVP 

Československá zahraniční politika, exil během 
studené války, proč se rozpadl Sovětský svaz 

Postavení československého státu a společnosti 
v širším globálním konfliktu, dědictví studené 
války 

Československo 
a studená válka  

1935–1991 

PVP 
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III. Společný základ 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

Prostor pro zařazení vybraných metodik EV, GRV a VUR v studijním programu Specializace v pedagogice, obor historie  

Obor historie se ve většině odborných předmětů dotýká alespoň okrajově témat environmentální výchovy, globální rozvojové výchovy i výchovy k trvale 

udržitelnému rozvoji. Prostor pro zařazení vybraných metodik projektu CIVIS se podařilo identifikovat v několika předmětech oborové části (detailně viz. 

tabulka), kde po prostudování témat, kterými se jednotlivé předměty v rámci jednotlivých přednášek zabývají, lze rozšířit například výuku českých či 

světových dějin o témata, která úzce souvisejí s globální rozvojovou výchovou a environmentalismem. Spolu se studenty je možné se úžeji zabývat osudy 

jednotlivých společenství. Výuku k udržitelnému rozvoji lze zařadit rovněž do většiny výše zmíněných okruhů identifikovaných předmětů – například pomocí 

studia historických příkladů (pozitivního i negativního rázu). Povinně volitelný předmět Technické památky je příkladem proměny krajiny vlivem lidské 

činnosti – například budováním vodohospodářských či železničních staveb. V předmětu lze sledovat, jak se v průběhu staletí vyvíjel vztah lidských 

společenství ke krajině. 

Potenciál pro formování občanských a sociálních kompetencí ve studijním programu Specializace v pedagogice, obor historie 

Vzhledem k tomu, že možnost uplatnění absolventů bakalářského studia vybraného oboru (v tomto případě dějepisu) se zaměřením na vzdělávání je 

problematická – nejsou učiteli – je třeba důrazněji a více se orientovat v prvních třech letech studia na zaměření, jež by jim umožnilo uplatnění v dalších výše 

uvedených profesích. Předpokladem je zajištění komplexní přípravy studentů na povolání z hlediska aprobačně-odborného, z hlediska pedagogicko-

psychologické přípravy a na prezentaci získaných znalostí a dovedností ve společenské praxi na veřejnosti. Studenti absolvují přípravu i v rámci rozvoje 

osobního vystupování, projdou tréninkem směřujícím ke zdokonalení jazykového projevu, jsou cvičeni v metodách kooperace a skupinové práce. Příprava by 

měla přispět k zajištění úspěchu v pozdějším osobním a profesionálním životě.  
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Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. a NMgr. 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň základní školy 

Název oboru: Historie (dějepis) 

Profil absolventa  

Absolvováním magisterského studia získá absolvent vedle znalostí odborných (prohloubená znalost problémů českých a obecných dějin) metodické 

a metodologické znalosti potřebné k výkonu učitelského povolání. Absolvent získá schopnost osvojovat si nové poznatky, které přináší historie, a rovněž 

kompetence pro analýzy historických jevů a základní hodnocení historických procesů. Dosažená kvalifikace umožní i práci v mimoškolních institucích – 

muzeích, archivech, v některých oborech státní správy a samosprávy, v cestovním ruchu apod. Cílem studia je nabytí metodických a odborných předpokladů 

pro učitelství dějepisu na základních školách. 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Obecná didaktika – úvod, teorie Seznámení s metodikou implementace EV, GRV 
a VUR do předmětu 

Didaktika 1 Rovněž v NMgr. 

Didaktická média v dějinách společnosti Globální vliv médií na znalosti člověka 

Seznámení s danou metodikou 

Didaktika 2 Rovněž v NMgr. 

Pomůcky ve výuce dějepisu, učebnice dějepisu 
a její model, práce s interaktivní tabulí, film, 
obraz, fotografie, plakát apod. v dějepisném 
vyučování  

Teoretická analýza učebních materiálů 
z pohledu globální, environmentální výchovy – 
mezipředmětové vztahy a souvislost s výukou 
dějepisu 

Didaktika 3 Rovněž v NMgr. 
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Praktické metody příprav na výuku Praktická analýza učebních materiálů z pohledu 
globální, environmentální výchovy – 
mezipředmětové vztahy a souvislost s výukou 
dějepisu. 

Didaktika 4 Rovněž v NMgr. 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Schopnost rozvíjet svoji způsobilost k práci 
s odborným textem a své historické myšlení 

Schopnost představit si myšlení historických 
osobností 

Historický proseminář 
1, 2 

 

Středověké hospodářství, středověká společnost, 
středověká vzdělanost a kultura 

Předsudky vůči jiným vrstvám společnosti 
v období středověku 

České dějiny 
středověku 1 

 

Vznik mezinárodních organizací, obranné aliance, 
evropská integrace 

Vývoj hospodářství a mezinárodního 
společenství – evropská integrace, vliv průmyslu 
na krajinu 

Obecné dějiny 
nejnovější po r. 1945 

 

Celkový přehled o hlavních chronologických 
celcích našeho i evropského pravěku 

Forma uzpůsobení novému životu, srovnání 
našeho dnešního chování s přírodou oproti 
pravěku 

Dějiny pravěku  

Středověké hospodářství, středověká společnost, 
středověká vzdělanost a kultura 

 Obecné dějiny 
středověku 1 

 

Krize společenských vazeb 

Na základě pramenů a jejich moderní 
interpretace podaný přehledný nástin politických, 
náboženských, hospodářských i správních dějin 
v kontextu celoevropského vývoje od konce 
14. století do roku 1648, přičemž hlavní důraz je 
kladen na poznání příčin a důsledků těchto jevů 

Vývoj politických názorů z hlediska globálního 
světa 

České dějiny 
středověku 2 
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Obsahem předmětu jsou dějiny starověkých 
kultur a civilizací v širším středomořském 
prostoru. 

Uvedené kulturně-civilizační okruhy jsou 
probírány z hlediska politických dějin, 
společenských charakteristik a kultury. 

Vliv vývoje písma na globální situaci ve světě Dějiny starověku  

Náboženské války 

Čarodějnické procesy 

Globální rozpor mezi náboženstvími, vliv 
náboženství na nynější kulturu 

Obecné dějiny 
středověku 2 

 

Habsburská monarchie od konce třicetileté války 
do nástupu osvícenství (1648–1740) 

Zrod českého národního obrození a jeho 
počáteční fáze a počátky občanské společnosti za 
Josefa II. a Leopolda II. 

Josef Dobrovský a Východočech František Martin 
Pelcl 

Vliv habsburské politiky států v područí 

Globální ovlivnění české kultury, vznik 
nacionalismu 

České dějiny novověku  

Mentalita, víra a vědění v raném novověku 

Ekonomika a společnost v raném novověku 

Geneze vývoje lidstva, různé etapy a jejich 
charakteristiky – vliv lidské činnosti na podobu 
měst a krajiny, vznik národních států 

Obecné dějiny 
novověku 

 

Formování a hlavní rysy moderní občanské 
společnosti v českých zemích  

Formování dělnického hnutí, sociální problémy 
a jejich řešení 

Hlavní etapy kulturního vývoje v českých zemích  

Vliv českého a německého jazyka 

Nové náhledy na vývoj v české kultuře 

 

České dějiny novověku 
2 

 

Evropská politika a příčiny první světové války Globální světový konflikt (zahraniční politika) Obecné dějiny 
novověku 2 

 

Genealogie, metrologie, kodikologie Vývoj pomocných věd historických 
a historického zkoumání – dějiny lidstva 
a metody, jakými je zkoumáme 

Pomocné vědy 
historické 
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Protektorát, Slovenská republika, Karpatsko, 
odboj, kolaborace 

Přizpůsobení životu v protektorátu, 
přizpůsobení českého národa do područí 

Jak se žilo v tomto období bez možností 
svobodné vůle 

Československé 
a české dějiny  

1918–1945 

 

Mírová jednání v Paříži a uspořádání Evropy 

Politický a hospodářský vývoj 

Druhá světová válka 

Vývoj politického světa z hlediska globálního 

Globální dopad druhé světové války ve světě 

Obecné dějiny  

1918–1945 

 

Komunistický režim 

Konec moci KSČ v listopadu 1989 

Přizpůsobení životu, život v útlaku českého lidu 

Nesvoboda projevu 

Útlak morálního (etického) úsudku 

Československé dějiny 
nejnovější po roce 
1945 

 

Poválečné uspořádání Evropy 

Světová politika 

Mezinárodní vztahy 

Globální snaha uspořádat společnost po 
2. světové válce 

Snaha pomoci zničeným a zdevastovaným 
zemím 

Obecné dějiny 
nejnovější po roce 
1945 

 

Evropská historiografie  Vnímání proměn přírodního prostředí kronikáři 
středověku a raného novověku 

Montesquieu a jeho geografický determinismus: 
teorie, podle které fungují lidé v závislosti na 
přírodních podmínkách 

Romantismus: formování novodobých 
evropských národů – identifikace národa 
s prostorem a přírodou, vnímání přírody jako 
určitého ideálu, který člověka harmonizuje 
v protikladu k průmyslové revoluci 

Historiografie 1, 2 Rovněž v NMgr. 
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Geneze vztahu 

Historie ve vztahu k příbuzným humanitním 
vědám (zejména sociologie, psychologie, filozofie, 
lingvistika) 

Psychologické aspekty multikulturní 
problematiky 

Vnímání kategorie prostoru v dějinách. 

Filozofie dějin – téma reflexe přírodního 
prostředí a vztahu k němu 

  

Teorie historické vědy 
1, 2 

Rovněž v NMgr. 

Vývoj hradů a tvrzí, studium vývoje šlechtických 
sídel, hrad ve středověké společnosti 

Poznání způsobu života ve středověku a raném 
novověku, proměny krajiny zásahem člověka 

Úvod do kastelologie – 
č. hrady a tvrze 

PVP 

Hlavní výsledky husitské revoluce 

Cesta ke stavovskému státu, rozložení sil ve 
střední Evropě na počátku 50. let, kurie a čeští 
utrakvisté 

Vliv polipanského bezvládí na způsob života, 
pozdější společenský a politický vývoj v regionu 

České země po 
Lipanech 

PVP 

Problematika technických a industriálních 
památek v České republice, typologie muzeí 
a památníků prezentujících techniku a řemesla, 
přehled o způsobech a metodách, jimiž je dědictví 
průmyslové éry chráněno, popularizováno, 
využíváno k poučení i zábavě 

Památky technického rázu, které často 
výrazným způsobem měnily krajinu – 
vodohospodářské stavby, důlní činnost, 
železnice – jejich vliv na krajinu a společnost 

Dnešní možnosti seznámení se s historií lidstva 
prostřednictvím těchto památek 

Technické památky PVP 

Vnímání času a prostoru ve středověku, trojí 
dělení lidu, rolník a život na vesnici, obyvatelé 
měst, nobilita, clerus 

Komparace způsobu života ve středověku 
s ostatními vývojovými etapami lidstva, 
proměna krajiny a myšlení, vazba člověka na 
půdu 

Středověký člověk 
a jeho svět 

PVP 

Transformace hospodářského systému, politická 
ekonomie, průmysl, národnostní politika. Slováci, 
maďarská, polská a německá menšina, další 
národnostní minority 

Zahraniční politika – spolupráce se sovětským 
prostorem vs. antagonismus vůči západu – 
dualistické vidění světa, vliv kolektivizace na 
podobu krajiny – ochrana krajiny vs. plnění 
hospodářských cílů 

KSČ a její činnost 
v 50. letech, dějiny 
KSČ 2 

PVP 
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První státní útvary severní Evropy 

První světová válka a postavení jednotlivých států 

Poznání způsobu života ve Skandinávii – místní 
kulturní specifika, komparace se způsobem 
života ve střední Evropě 

Dějiny středověké 
Skandinávie, kapitoly 
z dějin Skandinávie 

PVP 

Starý svět, jeho úpadek a jeho poslední léto 
(1914), Evropská společnost a válečná zkušenost 

Kdo je vinen? Historiografie velké války 

První světová válka a její dopady na způsob 
života ve 20. a 30. letech, čím se vyznačuje první 
opravdu „globální“ konflikt, metody prevence 
jeho opakování nastavené po první světové 
válce a důvody jejich selhání 

První světová válka PVP 

Základní pojmy: kultura, Evropa, středověk, 
kulturní význam měst ve středověku 

Kulturní kořeny evropské civilizace Dějiny kultury 
středověku 
a novověku 

PVP 

Teoretické otázky územního vývoje: základní 
znaky, územní útvary, pohyb hraniční čáry, státní 
ideje na českém území, geopolitické problémy 
středoevropského prostoru 

Vývoj myšlení o podobě státu a státní 
příslušnosti, vznik národů 

Územní vývoj českého 
státu 

PVP 

Evropské inspirace pro české meziválečné umění 
a jeho začlenění do evropského kontextu 

Evropské inspirace pro české meziválečné 
umění i na jeho začlenění do evropského 
kontextu 

Česká kultura mezi 
světovými válkami 

PVP 

Vývoj českého a československého 
vystěhovalectví, emigrace a exilu 

Příčiny československé emigrace, cíle 
emigrantů, migrace jako proces 

Dějiny 
československého 
exilu 

PVP 

Prostřednictvím vybraných kinematografických 
tendencí tzv. visegrádské čtyřky, soudobé dějiny 
Polska, Maďarska, České a Slovenské republiky 

Historické, kulturní či politické odlišnosti 
a styčné plochy ve vývoji jednotlivých zemí 

Film jako hist. pramen 
refl. mod. děj. 

PVP 

Vývoj českého umění od závěru baroka do 
současnosti 

Problematika českého umění v širších 
evropských souvislostech – vztah k hudbě, 
k literatuře a širšímu společenskému 
i politickému dění 

Novodobé dějiny 
kultury 1, 2 

PVP 
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Člověk a organizované násilí 

Nukleární válka jako konec dějin? 

Válka jakožto kulturní a společenský fenomén Válka v evropské 
historii 

PVP 

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. a NMgr. 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň základní školy, Učitelství pro střední školy  

Název oboru: Historie (dějepis) 

Profil absolventa magisterského i navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ i SŠ – obor historie 

Absolvováním nečleněného i členěného magisterského studia získá student vedle odborných znalostí (systémově založená znalost českých i obecných dějin) 

metodické a metodologické znalosti potřebné k vykonávání profese vysokoškolsky vzdělaného, plně kvalifikovaného učitele. Absolvent dokáže analyzovat 

historické jevy, hodnotit historické procesy a je schopen syntetizujícího pohledu na dané historické epochy. Hlavním cílem studia je nabytí metodických 

i odborných předpokladů pro učitelství dějepisu na základních školách. Získané vzdělání i široký kulturní rozhled může absolvent studia učitelství uplatnit 

i jako pracovník v oblasti památkové péče, kultury a školství v pedagogických centrech, jako lektor nebo pracovník kulturní instituce i v činnosti na různých 

stupních státní správy i samosprávy. Významná je i příprava k popularizační činnosti se vztahem k profesi i zásady psaní odborných i popularizačních textů. 

Nezbytné je též zvládnutí počítačové techniky pro dané druhy činnosti, stejně jako zvládnutí dovednosti kvalitně, výstižně, odborně správně, ale i přitažlivě, 

zajímavě a kultivovaně se vyjadřovat s cílem získat intenzivní zájem žáků o poznání dějin ve výuce dějepisu.   

Charakteristika oboru/programu – Mgr. 

Pětileté nečleněné studium – v rámci dvouoborového magisterského studia – pro učitele základních a středních škol, v němž se klade důraz na kvalitní 

zvládnutí českých i obecných dějin ve vzájemném kontextu i komparaci a schopnost studenta analyzovat politické, ekonomické i sociální procesy oproti 

klasické faktografii a událostní historii. Spolehlivá a kvalitní orientace v historických disciplínách, historiografii i odborných časopisech je podmíněna 

pedagogicko-psychologickou i oborově didaktickou orientací, jež je nezbytným předpokladem pro dokonalé metodologické vybavení učitele dějepisu na 

základní škole a ve školní praxi vůbec. 

Charakteristika oboru/programu – NMgr. 

Navazující dvouleté studium dějepisu – jako součást pětiletého členěného studia – je součástí dvouoborového magisterského studia pro učitele základních 

a středních škol, v němž se klade důraz na prohloubené a kvalitní zvládnutí českých i obecných dějin ve vzájemném kontextu i komparaci a schopnost 

studenta samostatně analyzovat politické, ekonomické i sociální procesy oproti klasické faktografii a událostní historii a tvůrčím způsobem získané poznatky 
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aplikovat. V návaznosti na ukončené tříleté bakalářské studium získá student spolehlivou a kvalitní orientaci v historických disciplínách, historiografii 

a v produkci odborných časopisů, jež je podmíněna pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou orientací, která je nezbytným předpokladem pro 

metodické vybavení učitele dějepisu.  

Pozn. Rozdíly v předmětech mezi magisterským (5 let) a navazujícím magisterským studiem (2 roky) jsou v časovém rozřazení jednotlivých předmětů, ale ne 

v jejich obsahu. Magisterské studium pokrývá předměty bakalářského studia specializace v pedagogice a poté i předměty navazujícího magisterského studia 

v jednom komplexním programu. Navazující magisterské studium již většinou neobsahuje obecně-historické předměty, ale spíše předměty pedagogicko-

psychologické přípravy: Didaktika, Historický proseminář a Historiografie (pro lepší orientaci vyznačeno i v tabulce). 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

V magisterském i navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a Učitelství dějepisu pro střední školy – je v současné době 

kladen důraz na zvládnutí odborné historické látky a její systémové propojení. Předpokladem je zajištění komplexní přípravy studentů na povolání z hlediska 

aprobačně-odborného i z hlediska pedagogicko-psychologické přípravy. Prvky environmentální výchovy, globální rozvojové výchovy i výchovy k trvale 

udržitelnému rozvoji jsou začleněny ve většině předmětů odborně-historického rázu (viz tabulka). 

Studium historie je ve své podstatě naukou o vývoji a kořenech lidských civilizací a o vztazích mezi národy i jednotlivci, jakož i o vztahu mezi člověkem 

a krajinou. Studenti jsou seznámeni s klíčovými tématy především formou přednášek a seminární výuky, kde v rámci jednotlivých předmětů probíhá výuka 

komunikačních a prezentačních dovedností.  

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Obecná didaktika – úvod, teorie Seznámení s metodikou implementace a VUR do 
předmětu 

Didaktika 1 Rovněž v NMgr. 

Didaktická média v dějinách společnosti Globální vliv médií na znalosti člověka 

Seznámení s danou metodikou 

Didaktika 2 Rovněž v NMgr. 
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Pomůcky ve výuce dějepisu, učebnice dějepisu 
a její model, práce s interaktivní tabulí, film, 
obraz, fotografie, plakát apod. v dějepisném 
vyučování  

Teoretická analýza učebních materiálů z pohledu 
globální, environmentální výchovy – 
mezipředmětové vztahy a souvislost s výukou 
dějepisu 

Didaktika 3 Rovněž v NMgr. 

Praktické metody příprav na výuku Praktická analýza učebních materiálů z pohledu 
globální, environmentální výchovy – 
mezipředmětové vztahy a souvislost s výukou 
dějepisu 

Didaktika 4 Rovněž v NMgr. 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Schopnost rozvíjet svoji způsobilost k práci 
s odborným textem a své historické myšlení 

Schopnost představit si myšlení historických 
osobností 

Historický proseminář 
1, 2 

 

Středověké hospodářství, středověká společnost, 
středověká vzdělanost a kultura 

Předsudky vůči jiným vrstvám společnosti 
v období středověku 

České dějiny 
středověku 1 

 

Vznik mezinárodních organizací, obranné 
aliance, evropská integrace 

Vývoj hospodářství a mezinárodního 
společenství – evropská integrace, vliv průmyslu 
na krajinu 

Obecné dějiny 
nejnovější po r. 1945 

 

Celkový přehled o hlavních chronologických 
celcích našeho i evropského pravěku 

Forma uzpůsobení novému životu, srovnání 
našeho dnešního chování s přírodou oproti 
pravěku 

Dějiny pravěku  

Středověké hospodářství, středověká společnost, 
středověká vzdělanost a kultura 

 Obecné dějiny 
středověku 1 
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Krize společenských vazeb 

Na základě pramenů a jejich moderní 
interpretace podaný přehledný nástin 
politických, náboženských, hospodářských 
i správních dějin v kontextu s celoevropským 
vývojem od konce 14. století do roku 1648, 
přičemž hlavní důraz je kladen na poznání příčin 
a důsledků těchto jevů 

Vývoj politických názorů z hlediska globálního 
světa 

České dějiny 
středověku 2 

 

Obsahem předmětu jsou dějiny starověkých 
kultur a civilizací v širším středomořském 
prostoru 

Uvedené kulturně-civilizační okruhy jsou 
probírány z hlediska politických dějin, 
společenských charakteristik a kultury 

Vliv vývoje písma na globální situaci ve světě Dějiny starověku  

Náboženské války 

Čarodějnické procesy 

Globální rozpor mezi náboženstvími, vliv 
náboženství na nynější kulturu 

Obecné dějiny 
středověku 2 

 

Habsburská monarchie od konce třicetileté války 
do nástupu osvícenství (1648-1740) 

Zrod českého národního obrození a jeho 
počáteční fáze a počátky občanské společnosti 
za Josefa II. a Leopolda II. 

Josef Dobrovský a Východočech František Martin 
Pelcl. 

Vliv habsburské politiky států v područí 

Globální ovlivnění české kultury, vznik 
nacionalismu 

České dějiny novověku  

Mentalita, víra a vědění v raném novověku 

Ekonomika a společnost v raném novověku 

Geneze vývoje lidstva, různé etapy a jejich 
charakteristiky – vliv lidské činnosti na podobu 
měst a krajiny, vznik národních států 

Obecné dějiny 
novověku 
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Formování a hlavní rysy moderní občanské 
společnosti v českých zemích  

Formování dělnického hnutí, sociální problémy 
a jejich řešení 

Hlavní etapy kulturního vývoje v českých zemích 

Vliv českého a německého jazyka 

Nové náhledy na vývoj v české kultuře 

České dějiny novověku 
2 

 

Evropská politika a příčiny první světové války Globální světový konflikt (zahraniční politika) Obecné dějiny 
novověku 2 

 

Genealogie, metrologie, kodikologie Vývoj pomocných věd historických a historického 
zkoumání – dějiny lidstva a metody, jakými je 
zkoumáme 

Pomocné vědy 
historické 

 

Protektorát, Slovenská republika, Karpatsko, 
odboj, kolaborace 

Přizpůsobení životu v protektorátu, přizpůsobení 
českého národa do područí 

Jak se žilo v tomto období bez možností 
svobodné vůle 

Československé 
a české dějiny  

1918–1945 

 

Mírová jednání v Paříži a uspořádání Evropy 

Politický a hospodářský vývoj 

Druhá světová válka 

Vývoj politického světa z hlediska globálního 

Globální dopad druhé světové války ve světě 

Obecné dějiny  

1918–1945 

 

Komunistický režim 

Konec moci KSČ v listopadu 1989 

Přizpůsobení životu, život českého lidu v útlaku 

Nesvoboda projevu 

Útlak morálního (etického) úsudku 

Československé dějiny 
nejnovější po roce 
1945 

 

Poválečné uspořádání Evropy 

Světová politika 

Mezinárodní vztahy 

Globální snaha uspořádat společnost po 
2. světové válce 

Snaha pomoci zničeným a zdevastovaným zemím 

Obecné dějiny 
nejnovější po roce 
1945 
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Evropská historiografie Vnímání proměn přírodního prostředí kronikáři 
středověku a raného novověku 

Montesquieu a jeho geografický determinismus: 
teorie, podle které fungují lidé v závislosti na 
přírodních podmínkách 

Romantismus: formování novodobých 
evropských národů – identifikace národa 
s prostorem a přírodou, vnímání přírody jako 
určitého ideálu, který člověka harmonizuje 
v protikladu k průmyslové revoluci 

Historiografie 1, 2 Rovněž v NMgr. 

Geneze vztahu 

Historie ve vztahu k příbuzným humanitním 
vědám (zejména sociologie, psychologie, 
filozofie, lingvistika) 

Psychologické aspekty multikulturní 
problematiky 

Vnímání kategorie prostoru v dějinách 

Filozofie dějin – téma reflexe přírodního 
prostředí a vztahu k němu 

Teorie historické vědy 
1, 2 

Rovněž v NMgr. 

Vývoj hradů a tvrzí, studium vývoje šlechtických 
sídel, hrad ve středověké společnosti 

Poznání způsobu života ve středověku a raném 
novověku, proměny krajiny zásahem člověka 

Úvod do kastelologie – 
č. hrady a tvrze 

PVP 

Hlavní výsledky husitské revoluce 

Cesta ke stavovskému státu, rozložení sil ve 
střední Evropě na počátku 50. let, kurie a čeští 
utrakvisté 

Vliv polipanského bezvládí na způsob života, 
pozdější společenský a politický vývoj v regionu 

České země po 
Lipanech 

PVP 

Problematika technických a industriálních 
památek v České republice, typologie muzeí 
a památníků prezentujících techniku a řemesla, 
přehled o způsobech a metodách, jimiž je 
dědictví průmyslové éry chráněno, 
popularizováno, využíváno k poučení i zábavě 

Památky technického rázu, které často výrazným 
způsobem měnily krajinu – vodohospodářské 
stavby, důlní činnost, železnice – jejich vliv na 
krajinu a společnost 

Dnešní možnosti seznámení se s historií lidstva 
prostřednictvím těchto památek 

Technické památky PVP 
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Vnímání času a prostoru ve středověku, trojí 
dělení lidu, rolník a život na vesnici, obyvatelé 
měst, nobilita, clerus 

Komparace způsobu života ve středověku 
s ostatními vývojovými etapami lidstva, proměna 
krajiny a myšlení, vazba člověka na půdu 

Středověký člověk 
a jeho svět 

PVP 

Transformace hospodářského systému, politická 
ekonomie, průmysl, národnostní politika. 
Slováci, maďarská, polská a německá menšina, 
další národnostní minority 

Zahraniční politika – spolupráce se sovětským 
prostorem vs. antagonismus vůči západu – 
dualistické vidění světa, vliv kolektivizace na 
podobu krajiny – ochrana krajiny vs. plnění 
hospodářských cílů 

KSČ a její činnost v 
50. letech, dějiny KSČ 2 

PVP 

První státní útvary severní Evropy 

První světová válka a postavení jednotlivých 
států 

Poznání způsobu života ve Skandinávii – místní 
kulturní specifika, komparace se způsobem 
života ve střední Evropě 

Dějiny středověké 
Skandinávie, kapitoly 
z dějin Skandinávie 

PVP 

Starý svět, jeho úpadek a jeho poslední léto 
(1914), Evropská společnost a válečná zkušenost 

Kdo je vinen? Historiografie velké války 

První světová válka a její dopady na způsob 
života ve 20. a 30. letech, čím se vyznačuje první 
opravdu „globální“ konflikt, metody prevence 
jeho opakování nastavené po první světové válce 
a důvody jejich selhání 

První světová válka PVP 

Základní pojmy: kultura, Evropa, středověk, 
kulturní význam měst ve středověku 

Kulturní kořeny evropské civilizace Dějiny kultury 
středověku a novověku 

PVP 

Teoretické otázky územního vývoje: základní 
znaky, územní útvary, pohyb hraniční čáry, státní 
ideje na českém území, geopolitické problémy 
středoevropského prostoru 

Vývoj myšlení o podobě státu a státní 
příslušnosti, vznik národů 

Územní vývoj českého 
státu 

PVP 

Evropské inspirace pro české meziválečné umění 
a jeho začlenění do evropského kontextu 

Evropské inspirace pro české meziválečné umění 
a vliv na jeho začlenění do evropského kontextu 

Česká kultura mezi 
světovými válkami 

PVP 

Vývoj českého a československého 
vystěhovalectví, emigrace a exilu 

Příčiny československé emigrace, cíle emigrantů, 
migrace jako proces 

Dějiny 
československého 
exilu 

PVP 
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Prostřednictvím vybrané kinematografie 
prezentovat tendence v tzv. visegrádské čtyřce, 
tj. prezentovat soudobé dějiny Polska, 
Maďarska, České republiky a Slovenska. 

Historické, kulturní či politické odlišnosti a styčné 
plochy ve vývoji jednotlivých zemí 

Film jako historický 
pramen reflektující 
moderní dějiny 

PVP 

Vývoj českého umění od závěru baroka do 
současnosti 

Problematika českého umění v širších 
evropských souvislostech – vztah k hudbě, 
k literatuře a širšímu společenskému 
i politickému dění 

Novodobé dějiny 
kultury 1, 2 

PVP 

Člověk a organizované násilí 

Nukleární válka jako konec dějin? 

Válka jakožto kulturní a společenský fenomén Válka v evropské 
historii 

PVP 

Prostor pro zařazení vybraných metodik EV, GRV a VUR v studijním programu magisterského i navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň 

ZŠ i SŠ – obor historie 

Obor historie se ve většině předmětů odborně-historického rázu dotýká témat environmentální výchovy, globální rozvojové výchovy i výchovy k trvale 

udržitelnému rozvoji. Prostor pro zařazení vybraných metodik projektu CIVIS se podařilo identifikovat v několika předmětech oborové části (detailně viz 

tabulka), kde po prostudování témat, kterými se jednotlivé předměty v rámci jednotlivých přednášek zabývají, lze rozšířit například výuku českých či 

světových dějin o témata, která úzce souvisejí s globální rozvojovou výchovou a environmentalismem. V rámci nejstarších dějin je výuka úzce propojena 

s tématy environmentální výchovy související se změnou životního stylu, vznikem trvalých osídlení a farmářských komunit a novou organizací životního 

prostoru. V rámci moderních dějin do krajiny výrazně zasahuje rozvoj průmyslu a hospodářství a do popředí se dostávají témata ochrany krajiny a zachování 

biodiverzity. Výuku k udržitelnému rozvoji lze rovněž zařadit do větší části výše identifikovaných předmětů – například pomocí studia historických příkladů.  

Potenciál pro formování občanských a sociálních kompetencí ve studijním programu magisterského i navazujícího magisterského studia Učitelství pro 

2. stupeň ZŠ i SŠ – obor historie 

Předpokladem k úspěšnému zajištění přípravy studentů budoucího učitelského (ale i jiného) povolání je jejich komplexní příprava z hlediska aprobačně-

odborného i z hlediska pedagogicko-psychologického. V části didaktické se studenti zaměřují na prezentaci získaných znalostí a dovedností ve společenské 

praxi i na veřejnosti.  Studenti absolvují přípravu i v rámci rozvoje osobního vystupování, která vede ke zdokonalení jazykového projevu a k rozvoji kooperace 

a skupinové práce.  
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3.6.  ETICKÁ VÝCHOVA  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. (pětileté) 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň 

Název oboru: Etická výchova 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 

I. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Interkulturní vzdělávání a multikulturní výchova, 
kultura, etnicita, menšiny, náboženství, subkultury, 
socializace 

Témata uvedená v sylabu předmětu mohou spadat 
i do globální rozvojové výchovy, a tím směřovat 
k přijetí odpovědnosti za utváření světa kolem nás 

Multikulturní aspekty 
výchovy 

 

Seznámení s hlavními myšlenkovými tradicemi 
v dějinách lidstva, rozmanitost a vzájemná 
provázanost dějin filozofie a etiky 

Seznámení s celosvětovým kontextem, tradice 
civilizace 

Dějiny filosofie a etiky 1, 2  

Adaptace nastupujících studentů na vysokou školu, 
má pomoci k jejich osobnímu setkání a vzájemnému 
poznání 

 Adaptační kurz  

Konstituování a proměny etiky v rámci antické, 
judaisticko-křesťanské i sekularizované atlantické 
kulturní tradice a její teoretické tříbení v soudobých 
podmínkách diferentního a multikulturního světa 

 Úvod do etiky  
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Liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus 
a komunismus, nacionalismus, nacismus, fašismus, 
environmentalismus, feminismus, náboženský 
fundamentalismus 

 Úvod do politologie  

Religionistika, teologie a ateismus 

Typologie náboženství 

Nová duchovní hnutí (kulty, sekty) 

Stát, církve a náboženské společnosti u nás 

Žáci v rámci vybraných náboženství objektivně 
hodnotí situaci ve světě. 

Religionistika  

Postavení a role průřezových témat v RVP, využití 
témat v rámci mezipředmětových vztahů, cíle a obsah 
globální výchovy, její specifika, metody uplatňované 
v rámci výuky environmentální výchovy 

Disciplína posiluje u studentů orientaci 
v předmětech – globální, mediální, 
environmentální a dramatická výchova, které jsou 
zároveň průřezovými tématy RVP či doplňujícími 
vzdělávacími obory. 

Vybrané složky výchovy  

  Prevence rizikového 
chování dětí a mládeže 

 

Studenti se seznámí se soudobými etickými teoriemi 
v rámci antropologismu, scientismu a systémové etiky, 
a to počínaje 19. stoletím (po rozpadu Hegelova 
filozofického systému). Jedná se zejména o etické 
koncepce v díle Schopenhauera, Nietzscheho 
a Bergsona, existenciálních myslitelů 19. a 20. století 
a související směry.  

Předmět celoplošně zastupuje různé myslitele 
a směry, kteří ovlivnili rozvoj celého lidstva. 

Soudobé etické teorie 1, 2  

Student se seznámí s problematikou malé sociální 
skupiny jako spolutvůrce a konzument klimatu 
skupiny. V teoretické průpravě si osvojí základní 
pojmy a náhledy různých vědních oborů (sociální 
psychologie, pedagogická psychologie, pedagogika); 
seznámí se s použitelnými metodami zjišťování 
klimatu skupin a s postupy, jak s nimi v praxi pracovat. 

Klima skupiny, vztahy mezi lidmi apod. může úzce 
souviset i se vztahy s dalšími zeměmi, národy, 
etniky.   

Diagnostika sociálních 
skupin 
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Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti studentů 
při výchově k prosociálnímu chování v rámci 
průřezových témat osobnostní a sociální výchova. 
Připravit studenty tak, aby dokázali aplikovat 
prosociální výchovu v praxi, aby se aktivně podíleli na 
utváření mravní identity osobnosti jednotlivých žáků.  

Jedním z témat je konkrétně pozitivní vztah 
k přírodě a ekologická etika.  

Prosociální výchova  

Právo na vzdělání patří podle Listiny základních práv 
a svobod, která je součástí ústavního pořádku České 
republiky, mezi základní občanská práva. Zákon 
561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 
jen Školský zákon) ve znění pozdějších změn, § 21 
písmeno f, dává právo žákům, studentům a zákonným 
zástupcům dětí a nezletilých žáků na informace 
a poradenskou pomoc školy nebo školského 
poradenského zařízení v záležitostech týkajících se 
vzdělávání podle tohoto zákona. 

Lze pro srovnání zmínit, jaké zákony platí 
v ostatních státech. 

Školní legislativa 
a poradenství 

 

  Ekologická etika a bioetika  

  Etika ve vztahu k médiím  

Etopedie se zabývá problematikou sociálně 
narušených jedinců, dotýká se osob s neadaptivním 
chováním i anomálních osobností a v nemalé míře 
také problematiky závislostí. Součástí předmětu jsou 
teoretické základy etopedie, zásady prevence sociálně 
patologických jevů, systém etopedických zařízení 
včetně metod převýchovného procesu u nás 
i v zahraničí. 

Adaptace velmi úzce souvisí i s přizpůsobením se 
návykům v jiných zemích, přijetí jejich norem 
v rámci životního prostředí apod.  

Etopedie  
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Environmentální výchova (východiska 
environmentální výchovy, pojetí a obsah 
environmentální výchovy, možnosti realizace aktivit 
environmentální výchovy ve škole) 

Dramatická a globální výchova jako didaktický 
prostředek a prostředek rozvoje osobnosti 

… a další 

 Výchovná témata ve 
vzdělávání 

 

Kromě základních morálních pojmů jde o následující 
otázky či témata: hodnoty a životní zájmy člověka, 
etické poznání, hodnocení a rozhodování, morálka 
a ekonomika, hédonismus, etická utilitarita, egoismus, 
filantropie, zlaté pravidlo, morální relativita, 
ekologicko-morální důsledky kultury, kultura 
a mezikulturní etická tolerance a komunikace, etika 
jedince, lidských skupin, pospolitostí, konkrétních 
kulturních okruhů, jejich identita v morálce a prvky 
obecnější lidské morálky v nich, etické otázky uvnitř 
největších světových náboženství a myšlenkově 
náboženských systémů (taoismus, buddhismus, islám, 
křesťanství), euthanasie, sebevražda a přerušení 
těhotenství, bioetika 

 Aktuální otázky současné 
etiky 

 

Cíl etické výchovy  

Výchovný styl pedagoga 

Analýza výchovných postupů 

Didaktika jednotlivých stupňů programu etické 
výchovy 

Komunikace 

Pozitivní hodnocení sebe 

Důstojnost lidské osoby, úcta k druhému člověku 

Kreativita, iniciativa 

Témata komunikace, důstojnost lidské osoby, úcta 
k druhým, obrana před manipulací apod. lze zařadit 
celoplošně do vztahů mezi lidmi obecně – vztah 
menšina x většina, národy mezi sebou apod. 

Didaktika etiky 1, 2  
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Vyjadřování a komunikace citů 

Interpersonální empatie 

Asertivita, obrana před manipulací 

Reálné a zobrazené vzory 

Prosociální chování v osobních vztazích 

Komplexní prosociálnost, aplikační témata, metody 
práce s kolektivem 

Vymezení základních pojmů sociologie 

Soudobé trendy v sociologii, návaznost na sociologické 
školy a směry 

Klasické sociologické teorie 

Metodologie sociologického výzkumu 

Charakteristika základních společenských jevů 
(společenská struktura, společenské procesy) 

Společenské souvislosti výchovy a vzdělání 

Sociologie školy 

Sociologické aspekty pedagogické profese 

Studenty je možné na základě těchto témat blíže 
seznámit se základními sociologickými přístupy 
v rámci globalizace a prohloubit schopnost 
přemýšlet o sociálních jevech, důraz na aktuálnost, 
provázanost, snaha odpovědět na otázky, do jaké 
míry je dnešní svět ovlivněn minulou globalizací 
apod.  

Úvod do sociologie  

  Etické aspekty života 
v rodině 

 

  Filosofie výchovy  

1. Srovnávací a školní pedagogika z hlediska přínosu 
a využití  

2. Přehled hlavních informačních zdrojů a institucí 
relevantních pro oblast srovnávací  

3. Další zdroje: přehled aktuálních mezinárodních 
srovnávacích studií  

4. Vzdělávání v ČR z hlediska národní terminologie, 

Aktuální otázky lze promítnou i do globálního 
rozvojového vzdělávání.  

Aktuální otázky školní 
a srovnávací pedagogiky 
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mezinárodních priorit, principů a nástrojů a praktická 
aplikace výstupů srovnávací pedagogiky: vzdělávací 
a školská politika ČR, RVP, ŠVP, autonomie škol 
a učitele, kompetence s důrazem na uplatnění na trhu 
práce a další klíčové kompetence, celoživotní 
vzdělávání 

5. Obsah vzdělávání z hlediska srovnávacích ukazatelů  

6. Výdaje na vzdělávání z hlediska srovnávacích 
ukazatelů  

7. Český žák z pohledu vybraných srovnávacích 
ukazatelů a praktická aplikace výstupů srovnávací 
pedagogiky: postupy rozvíjející klíčové kompetence, 
začleňování průřezových témat do ŠVP, plánování 
a realizace 

8. Český učitel z pohledu vybraných srovnávacích 
ukazatelů a praktická aplikace výstupů srovnávací 
pedagogiky: třídní učitel, učitel jako spolutvůrce 
kurikula, změny v pojetí rolí a funkcí učitele, 
kompetence učitele, vzdělávání učitelů, kariérní 
systém, standardy  

9. Škola jako předmět a místo vzdělávacích změn: 
základní poznatky z teorie vzdělávacích změn, 
praktická aplikace a příklady ze školní praxe  

10. Vlastní hodnocení školy a inspirativní momenty 
z autoevaluační praxe v zahraničí, přehled hlavních 
kritérií užívaných k srovnávacímu pohledu na 
autoevaluaci školy, autoevaluační praxe a nástroje, 
aktéři vlastního hodnocení škol, úloha učitele apod.  

11. Pedagogické projekty, mobilita, žádosti o dotace 
apod.: vhled do problematiky, základní doporučení, 
praktická aplikace 
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  Sociální politika a sociální 
práce 

 

  Etika v podnikání  

Seznámení se základními pojmy a principy 

Etymologie pojmu morálka a etika, základní morální 
a mravní pojmy a kategorie, předporozumění a etika, 
vztah etiky a antropologie, vztah speciálních věd 
a etiky 

Základní myšlenkové koncepty, jejich kritika 

Pojmy: svoboda, svědomí normy, vina, etika ctností  

Empirická etika, utilitarizmus 

Morální princip a svobodná vůle, kategorický 
imperativ, analýza 

Svědomí v dějinách, mylné svědomí, výhrada svědomí, 
svědomí jako napětí mezi svobodou a pravdou 

Svoboda a norma, odůvodnění norem 

Etika ctnosti, Aristotelés, Tomáš Akvinský, MacIntyre 

Relativizace mravních nároků (Marx, Luhmann, 
Nietzsche) 

Materiální etika hodnot, existencionalistická etika, 
etika diskurzu a komunikace 

Koncepce Johna Rawlse, Hanse Jonase, Petera Singera 

Intuicizmus, pozitivizmus, emotivizmus, 
preskriptivizmus, deskriptivizmus 

Exkurz: etika a teologie Nového zákona 

Pojmy morálka, etika lze propojit i s dalšími 
zeměmi, jména myslitelů též (např. zmínit, jak na 
něj bylo nahlíženo jinými národy apod.). 

Etické hodnoty a normy 
1, 2 

 

 



  Analýzy studijních programů/oborů 

64 

 

3.7. FRANCOUZSKÝ JAZYK  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro základní školy (2. stupeň) 

Název oboru: Učitelství pro 2. stupeň základních škol – francouzský jazyk a literatura 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Klima třídy Didaktika 
francouzského jazyka 3 

 

 Motivace a aktivizace žáků, aktivizační metody 
a prostředky ve výuce francouzštiny:  
Používání autentických dokumentů 

Divadlo, scénky, využití loutek, simulation 
globale, projektová výuka 

RVP, mezipředmětové vztahy, průřezová témata 
ve výuce francouzštiny 

Didaktika 
francouzského jazyka 4 

 

Výuka cizího jazyka jako výuka k toleranci 
v multikulturním světě 

 Didaktika 
francouzského jazyka 5 
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 1.–4. Zpravodajství z Francie 

5.–6. Zpravodajství z Belgie 

7.–8. Zpravodajství ze Švýcarska 

9.–10. Zpravodajství z Kanady 

11.–12. Zpravodajství z frankofonní Afriky 

Multimediální program 
ve francouzském 
jazyce 1, 2, 3, 4 

 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Francouzská mentalita 

Francouzská společnost – rodina 

Reálie Francie I  

 Francouzské instituce, politický systém 

Aktuální dění ve francouzské společnosti 

Reálie Francie II  

 Nové směry prózy Francouzská literatura 
5 

 

 Interviews – novinový článek; příprava na DELF  
Enquetes et reportages – zájmenná příslovce en, 
y; příčestí přítomné, přechodník přítomný; volný 
čas  

Jazykový seminář 1  

 Emissions publiques – přímá řeč; souslednost 
časová; ekologie  
Emissions publiques – passé simple; životní 
prostředí 

Promesses – předbudoucí čas; symboly 
a politické instituce 

Jazykový seminář 2  
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 Reklamní text: porozumění podtextu Písemný projev ve 
francouzštině 1 

 

 1. Vyjádření pocitů a emocí 
2. Analýza vlastních pocitů 
3. Analýza pocitů ostatních lidí 
4. Argumentace 
5. Argumentace: reliéf argumentů 
6. Argumentace: gradace 
7. Argumentace: paralely 
8. Argumentace: opozice 
9. Argumentace: přípustka 
10. Vědecká zpráva  
11.–12. Zpráva o dokumentu 

Písemný projev ve 
francouzštině 3 

 

  Kultura frankofonních 
zemí: 

Kanada 

Valonsko 

Afrika 

Země Maghreb 

 

 

3.8. FYZIKA 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc. 

Název programu: Fyzika  

Název oboru: Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
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Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Studující jsou seznámeni se základy teorie 
elektromagnetických jevů s důrazem na 
postupný vývoj poznatků. 

Důraz na přirozenost postupného vývoje 
společnosti, poznání a technologií, silný 
argument pro správnost paradigmatu VUR 

Základy fyziky – 
Elektřina 1, 2 

Zkratka: KFY/PZFE1, PZFE2 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky. 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný):  NMgr. 

Název programu: Fyzika  

Název oboru: Učitelství fyziky pro střední školy 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   
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I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Země jako celek, geofyzika, meteorologie, 
oceánologie, ekologie, struktura Země a její 
gravitační pole 

Základní fyzikální vlastnosti atmosféry Země 

Je prezentován základní správný popis jevu 
(včetně nejjednoduššího matematického 
popisu), s upozorněním na typické chybné 
představy o daném jevu, jež jsou rozšířeny ve 
společnosti. Důraz je kladen také na možné 
vzájemné souvislosti jevů. 

Sylabus předmětu obsahuje témata EV. 

Styl výkladu a struktura uspořádání učiva tohoto 
předmětu dává velký prostor tématům GRV 
a VUR. 

Samostatným tématem je atmosféra Země, její 
fyzikální vlastnosti a jejich závislost na 
koncentraci skleníkových plynů, což je jedno 
z velmi aktuálních témat EV, GRV a VUR. 

Meteorologie Zkratka: KFY/PM 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

3.9. GEOGRAFIE 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): rozšiřující 

Název programu: Zeměpis (rozšiřující studium)  

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   
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I. Oborově-didaktická část kurikula – povinné předměty 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Správně stanovit výchovně vzdělávací cíle se 
zřetelem k ekologické výchově, skupinová práce 
žáků, vytváření projektů 

 Didaktika zeměpisu  

 

II. Oborová část – povinné předměty 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Zeměpis jako přírodní a společenská věda  Úvod do geografie  

Zoogeografická a fytogeografická charakteristika 
světa, užitkoví živočichové a rostliny jednotlivých 
světadílů, významná chráněná území světa, 
pedosféra, charakteristika klimatu Země, 
klimatické faktory, antropogenní ovlivnění 
klimatu 

 Fyzická geografie  

Základní zdroje demografických dat a možnosti 
jejich využití, Interpretace příčin, průběhu a 
důsledků populačního vývoje a jeho změn, 
demografická teorie, světový populační vývoj, 
aktuální populační problémy světa, 
demografická regionalizace 

 Geografie obyvatelstva  
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Charakter soudobého světa, teorie světového 
hospodářství, charakteristika a ochrana 
přírodních zdrojů, problémy světového 
průmyslu, vývoj světové populace a geografie 
obyvatelstva, přehled historické a politické 
geografie 

 Ekonomická a sociální 
geografie 

 

Chráněná území Evropy, Středovýchodní Evropa 
– obtíže a historie vymezení, hospodářský 
a kulturně-historický význam  

 Geografie Evropy  

Problémy islámu a judaismu  Geografie světadílů 
a oceánů 

 

Biogeografie ČR, ochrana přírody a krajiny ČR, 
demografická charakteristika ČR 

 Geografie ČR  

Ochrana přírody v ČR, velkoplošná chráněná 
území ČR, etické a ekologické aspekty ochrany 
přírody, krajina jako ekosystém, přírodní a 
kulturní krajina 

 Nauka o krajině 
a životním prostředí 

 

 

3.10. HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň základní školy 

Název oboru: Hudební výchova 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 
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I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Výroba hudebních nástrojů pomocí přírodních 
materiálů 

Nauka o hudebních 
nástrojích 

 

5. Hudební kultura Orientu 
6. Hudební starověk 
7. Řecká hudba 

Kastovní systém a jeho dopad na omezení 
rozvoje hudebních dovedností u nižších vrstev 

Dějiny světové hudby 
1, 2, 3 

 

13. Hudební baroko (pobělohorské období: 
1620-1740), periodizace, spol.-polit.  
poměry, národnostní a náboženská situace; 
chrámová hudba, literátská bratrstva 

Vliv společensko-politické situace na vývoj hudby 
v ČR 

Dějiny české hudby 1  

12. Hudební výchova za 2. světové války – 
situace ve školství, dětské sbory, orchestry, 
rozhlas a film ve školní HV, významní 
pedagogové, vysoké hudební školství, 1. sjezd 
hudeb. pedagogů, výchovné koncerty, J. Plavec 

13. Hudební výchova v letech 1953–1976, 
aprobovanost v HV, osnovy HV, učebnice,  
vzdělání učitelů HV, tvorba pro děti, Hudební 
mládež, edice Comenium musicum, rozhlas 
a televize pro HV 

Politická situace a její dopad na výuku hudební 
výchovy na školách 

Hudební pedagogika  

 Nové směry v hudbě s přihlédnutím na politickou 
situaci 

Hudba 20. a 21. století  

Vztah estetiky a obecné uměnovědy, současné 
okruhy mimouměleckého estetična 
a uměnovědy, vztah obecné estetiky a estetik 
jednotlivých druhů umění 

Hudební estetika s přínosem přírodních zvuků Hudební estetika  
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3.11. CHEMIE 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc., NMgr. 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy 

Název oboru: Chemie 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Chemie kolem nás a chemie každodenního života Souvislosti s výrobou a spotřebou, lokální 
i globální 

Didaktika chemie, 
Technika a didaktika 
školních pokusů 

 

Pozorování, měření, experiment Badatelská metoda, experimentální metoda, 
získání, zpracování a hodnocení empirických dat 

Technika a didaktika 
školních pokusů, 
Počítačem 
podporovaný školní 
chemický experiment 

 

Moderní technologie a materiály Dynamické kurikulum Exkurze (Science 
centra, aktualizace, 
situační učení, 
muzeum, chemická 
technologie ve výuce) 
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými 
látkami (i látkami každodenní potřeby) 

Ekologické souvislosti, odpadové hospodářství, 
recyklace 

Bezpečnost práce, 
Toxikologie, 
Laboratoře ze 
základních chemických 
disciplín  

 

Chemické látky, jejich čistota, příprava, výroba 
a použití 

Ekologické souvislosti, odpadové hospodářství, 
recyklace 

Chemické disciplíny  

Ekochemie, zelená chemie, chemické 
technologie 

Ekologické souvislosti, odpadové hospodářství, 
recyklace 

Chemická technologie, 
Chemie životního 
prostředí 

 

 

3.12. INFORMATIKA 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc. 

Název programu: Informatika  

Název oboru: Informatika se zaměřením na vzdělávání 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 
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I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Na základě získaných znalostí a dovedností 
zpracují studenti v malých (tříčlenných až 
pětičlenných) týmech závěrečný komplexní 
filmový projekt. 

Spolupráce v týmu 

Mediální výchova 

Multimediální systémy Zkratka: KIN/PMULS 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky. 

Na základě získaných znalostí a dovedností 
zpracují studenti v malých (tříčlenných až 
pětičlenných) týmech ukázkový webový projekt, 
který bude obsahovat interaktivní sekce 
a funkcionality. 

Spolupráce v týmu 

Mediální výchova 

Webové technologie Zkratka: KIN/PWBTC 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky. 

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný):  NMgr. 

Název programu: Učitelství pro střední školy  

Název oboru: Učitelství pro střední školy – informatika 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   



  Analýzy studijních programů/oborů 

75 

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Práce s problémovými a talentovanými žáky 

Mezipředmětové vztahy 

Využití problémových a projektových metod 
v předmětu Informatika IKT 

Hodnocení žáků v IKT 

Začlenění jedince do společnosti 

Globální přístup k prvkům vědomostní 
společnosti 

Projekty k tématům EV, GRV či VUR 

Hodnotová orientace žáků 

Didaktika informatiky 
1, 2, 3 

KIN/PDIN1, KIN/PDIN2, 
KIN/PDIN3 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky. 

 

II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Rozšíření znalostí získaných v předmětu 
Multimediální systémy. Studenti se seznámí 
s problematikou užití multimédií ve vzdělávání, 
prakticky zvládnou metodiku tvorby výukových 
multimediálních aplikací. 

Spolupráce v týmu 

Mediální výchova 

Možnost zaměření na témata EV, GRV či VUR 

Multimediální aplikace Zkratka: KIN/PMULA 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky. 

Navazuje na KIN/PMULS. 

Současně s programátorským pohledem bude 
prezentován i pohled předmětově didaktický, 
tedy jakým způsobem a na jakých typech úloh je 
vhodné algoritmické myšlení a programátorské 
kompetence žáků budovat. 

Schopnost algoritmicky myslet a kompetence 
programovat souvisí s moderní společností velmi 
úzce (např. Průmysl 4.0), je přirozeným tématem 
GRV a VUR. 

 

Dětské programovací 
jazyky 

Zkratka: KIN/PDEJA 

Vyučuje se i v 5-letém 
magisterském studiu 
učitelství informatiky. 
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3.13. MATEMATIKA 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc. 

Název oboru: Matematika se zaměřením na vzdělávání 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborová část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Matematika na střední škole 

Metody řešení úloh 

Vztah k jiným oborům, prostor pro souvislosti 
matematiky a environmentální výchovy 

Seminář ze 
středoškolské 
matematiky 1, 2, 3, 4 
(čtyřsemestrální kurz) 

 

 

II. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Úvod do teorie a praxe vyučování matematiky 

Problematika matematických úloh, jejich tvorba 
a řešení 

Prostor pro mezioborové vztahy v matematice 

Proseminář didaktiky 
matematiky 
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Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): NMgr. 

Název oboru: Učitelství matematiky pro střední školy 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborová část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

II. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Průřezová témata a mezioborová spolupráce 

Matematické úlohy, jejich řešení a vztah 
k environmentální výchově 

Mezioborové vztahy v matematice 
 

Didaktika matematiky 
1, 2, 3 

(třísemestrální kurz) 

 

 Možnosti užití počítače při modelování 
matematických úloh 

Statistické funkce, vztah ke globálním otázkám 
a trvale udržitelnému rozvoji 
 

Didaktický software  
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3.14. NĚMECKÝ JAZYK  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro základní školy (2. stupeň) 

Název oboru: Učitelství pro 2. stupeň základních škol – německý jazyk a literatura 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Studenti se seznámí se základní odbornou 
terminologií oboru didaktika NJ, s teoriemi 
a modely výuky cizího jazyka, s principy 
efektivního učení a vyučování na základě 
komunikativního a interkulturálního principu. 
Získají přehled o vývoji metod výuky NJ, 
o současných tendencích, budou analyzovat 
učebnice pro výuku NJ. Osvojí si techniku zápisu 
hospitačních záznamů, způsob přípravy na výuku 
a seznámí se s cíli a významem řečových 
prostředků v procesu budování komunikativní 
kompetence a metodikou jejich nácviku dle 
nejnovějších vědeckých poznatků. 

Např. 

Stručný přehled vývoje metod, komunikativní 
metoda, nové tendence ve výuce cizích jazyků 

Role učitele a žáka v současném cizojazyčném 

Didaktika NJ 1  
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vyučování, komunikace v cizojazyčném 
vyučování, interakce 

Plánování vyučování, struktura vyučovací hodiny 
NJ jako dalšího cizího jazyka 

Analýza učebnic, kritéria výběru učebnic 

 Studenti se seznámí s významem receptivních 
i produktivních řečových dovedností – čtení 
s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní 
a mluvení, osvojí si základní i alternativní 
možnosti jejich nácviku, způsoby jejich 
procvičování s prioritním cílem rozvoje 
komunikativní kompetence žáků, osvojí si 
způsoby hodnocení a evaluace získaných 
dovedností, seznámí se se způsoby prezentace 
nácviku daných řečových dovedností v 
moderních učebnicích NJ pro ZŠ, seznámí se s 
typologií cvičení daných jazykových dovedností 
včetně doporučení v SERRJ. 

Např. 

Kreativní psaní – cíle, význam, podněty k jeho 
rozvoji  

Didaktika NJ 2  

 Studenti se seznámí s teoriemi osvojování si 
cizího jazyka, s principy efektivního učení, 
významem didaktických her a aplikací písní 
a hudby ve výuce cizích jazyků, s problematikou 
a významem aplikace reálií ve výuce NJ, 
efektivním využitím moderních médií ve výuce 
NJ, osvojí si organizační a sociální formy práce 
s důrazem na vedení k žákovské autonomii, 
kreativitě, k osvojování si individuálních 
učebních strategií se zřetelem na oblasti zájmů 
žáka, seznámí se s principy současné české 

Didaktika NJ 3  
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jazykové politiky, s problematikou ŠVP ve 
vzdělávací oblasti další cizí jazyk a novými trendy 
ve výuce cizích jazyků. 

Např. 

Význam didaktické hry ve výuce NJ, principy 
aplikace didaktických her do výuky NJ 

Hudba a písně ve výuce NJ – cíl, význam, 
podmínky, principy aplikace hudby a písní do 
výuky NJ 

Reálie ve výuce NJ – cíle, význam, možnosti 
aplikace 

Reálie ve výuce NJ – metodické postupy, 
implicitní reálie 

Média ve výuce NJ – cíl, význam, specifikace 

Organizační a sociální formy práce – rozvoj 
žákovské autonomie 

Individuální učební strategie a jejich možnosti 
užití ve výuce NJ 

Česká jazyková politika, ŠVP ve vzdělávací oblasti 
další cizí jazyk 

 Studenti se seznámí s významem a cíli integrace 
herních aktivit a hudby, respektive písní do 
moderní výuky německého jazyka. Vyjasněny 
budou jednak aspekty lingvistické (autenticita, 
aktuálnost etc.), aspekty pedagogicko-
psychologické (podvědomé učení, motivace, 
aktivizace, kooperace etc.) i aspekty didaktické 
(pestrost výuky, učební strategie etc.). Studenti 
si osvojí jednak teoretické zásady integrace her 
a písní do výuky, jednak si dané aktivity prakticky 
vyzkouší a na základě osobní zkušenosti analyzují 

Aplikace her ve výuce 
NJ 
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a evaluují s ohledem na možnost aplikace v jejich 
stylu výuky. 

Předmět bude zaměřen na následující témata: 

Význam integrace her a písní do moderní výuky 
NJ 

Lingvistické aspekty integrace her a písní do 
moderní výuky NJ 

Pedagogicko-psychologické aspekty integrace 
her a písní do moderní výuky NJ 

Didaktické aspekty integrace her a písní do 
moderní výuky NJ 

Hry pro nácvik řečových prostředků (výslovnost, 
ortografie) 

Hry pro nácvik řečových prostředků (slovní 
zásoba, gramatika) 

Hry pro nácvik řečových dovedností (čtení 
s porozuměním) 

Hry pro nácvik řečových dovedností (poslech 
s porozuměním) 

Hry pro nácvik řečových dovedností (mluvení) 

Hry pro nácvik řečových dovedností (psaní) 

Hudba a její význam pro podporu procesu učení 
se NJ 

Moderní písně ve výuce NJ 

Prezentace portfolií her  
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Předmět je zaměřen zejména na následující 
témata: 

Rozdělení německého středověku, objasnění 
pojmů: stěhování národů, středověk, literatura, 
kultura, civilizace, antika, křesťanství 

Nejstarší dějiny německy mluvících oblastí, 
nadkmenové svazy 

Germánská kultura, prameny, náboženství 
a život starých Germánů 

Úvod do středověké německé literatury 

Příklady starohornoněmeckého básnictví, 
futhark, runy, germánská mytologie 

Francká říše a její význam 

Osobnost Karla Velikého a karolinská renesance 

Význam dynastie Karlovců a Otonů pro další 
vývoj německého písemnictví 

Starohornoněmecká literatura, původ písní, 
nejstarší památky německého písemnictví 

Další vývoj křesťanství, význam církevního 
písemnictví 

Boj o investituru a její význam pro evropské 
dějiny 

Vznik německé říše a poměr českého státu k říši 

Románská kultura 

Literární, historický 
a kulturní vývoj 
německy mluvících 
zemí 1 
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 Předmět je zaměřen zejména na následující 
témata: 

Evropa a německy mluvící země, němčina jako 
úřední jazyk, němčina jako jazyk menšin 
v Evropě i ve světě 

Německo – geografie, srovnání s ČR, Rakouskem 
a Švýcarskem  

Postavení Německa v Evropě a ve světě 

Obyvatelstvo v SRN, národnostní menšiny, zvl. 
Lužičtí Srbové 

Azylová politika SRN a EU, cizinci v Německu, 
pojmy Asylbewerber, Asylsuchende, 
Gastarbeiter, Ausländer apod. 

Náboženství, vztah církve a státu, etablované 
církve 

Hospodářství – nerostné bohatství, energie, 
průmysl, jeho významná odvětví, SRN jako země 
veletrhů 

Hospodářství – zemědělství, obchod, export, 
import, hospodářské styky SRN se zeměmi EU 
a dalšími 

Reálie SRN 1  

 Předmět je zaměřen zejména na následující 
témata: 

Kolonizace a osídlování východních území 

Příklady církevní a světské literatury 

Rytířství, Rytířské pověsti: Alexandr Veliký, 
Tristan a Isolda, Píseň o Rollandovi, Pověsti 
o králi Artušovi 

Gotické umění 

Literární, historický 
a kulturní vývoj 
německy mluvících 
zemí 2 
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Dvorský román 1 – Heinrich von Veldeke, 
Hartmann von Aue  

Dvorský román 2 – Gottfried von Strassburg, 
Wolfram von Eschenbach 

Hrdinská epika – Nibelungenlied 

Karel IV. a Říše 

Středověký život – filosofie, hanza, říšská města, 
morové epidemie, kacíři, vzdělanost, cechy, Židé 

Minnesang – Walter von der Vogelweide 

Literatura pozdního středověku, úpadek rytířství 
a Minnesang a nástup Meistersang, Volksbuch, 
drama 

Německá mystika a její hlavní představitelé 

Západní schisma, kostnický koncil, Jan Hus 
a příprava reformace, nástup renesance 

 Cílem výuky reálií Německé spolkové republiky je 
seznámit studenty se základními pojmy 
a skutečnostmi z oblasti politické, historické 
a společenskovědní a se zvláštnostmi, 
zajímavostmi a pozoruhodnostmi jednotlivých 
spolkových zemí. Akcentovány jsou aspekty 
současného života. Všechny získané poznatky 
jsou průběžně srovnávány se situací v ČR 
a Evropě. V rámci daného tématu jsou rozvíjeny 
řečové dovednosti, je rozvíjena schopnost 
aktivně pracovat s nabytými informacemi. 
V hodinách se pracuje s autentickými texty. 

Předmět je zaměřen zejména na následující 
témata: 

Německé dějiny po 2. světové válce, konference 
v Postupimi, životní podmínky Němců 

Reálie SRN 2  
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v poválečné době 

Vznik dvou německých států v roce 1949 
a důvody vedoucí k rozdělení Německa, 
charakteristika SRN 

Vývoj v NDR s důrazem na roky 1949, 1953, 
1961, srovnání s ČSSR 

Berlín – symbol rozdělení a sjednocení Německa, 
Berlín jako moderní evropská metropole 

Rok 1989 – masové demonstrace, útěk z NDR, 
velvyslanectví SRN v Praze, rozpad státní moci, 
srovnání s ČSSR 

Proces sjednocení Německa v roce 1990, 
srovnání života ve starých a nových spolkových 
zemích, aktuální problémy současné doby 

Začlenění SRN do mezinárodních struktur, role 
němčiny v těchto institucích 

Státní symboly, zákonodárné a výkonné orgány 
v Německu, srovnání s ČR 

Politické strany a volby, volební systém, 
současná politická situace, srovnání s ČR 

Jednotlivé spolkové země a jejich 
pamětihodnosti, přírodní krásy, odlišnosti 

Největší, nejkrásnější a nejstarší města 
v Německu, památky UNESCO 

Nejstarší univerzity a vysoké školy, školský 
systém  

 Přednášky a semináře jsou vystavěny především 
na principu srovnávacím a kontrastivním. Jsou 
porovnávány společné i odlišné prvky reálií 
Rakouska a České republiky se zaměřením na 

Reálie Rakouska  
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kulturně historický vývoj oblasti. Obsah semináře 
je naplněn tématy geografickými, historickými, 
politickými, hospodářskými a kulturními. Těžiště 
semináře je v současném vývoji Rakouska, jeho 
vztahu k České republice a Evropské unii. Na 
kognitivní reálie je nahlíženo z pohledu 
didaktického a dalšího možného využití v 
hodinách německého jazyka na ZŠ, resp. SŠ. 
Výstupem studentů semináře jsou prezentace 
z jednotlivých oblastí (spolkových zemí) 
Rakouska, které studenti v rámci semináře 
prezentují. Důraz při výběru závěrečných prací je 
rovněž kladen na aktuální témata a současný 
vývoj. 
Cílem semináře Reálie Rakouska je vedle 
upevnění a osvojení všech čtyř řečových 
dovedností a jazykových prostředků 
zprostředkování informací a seznámení studentů 
s poznatky kognitivních reálií Rakouska. 

1. Základní informace o Rakousku a geografické 
podmínky Rakouska a klima 
2. Obyvatelstvo a rakouská němčina 
3. Rakouské státní symboly  
4. Politický systém Rakouska a jeho vztah 
k Evropské Unii 
5. Hospodářství Rakouska 
6. Rakouské školství a média 
7. Historický vývoj Rakouska I. (do nástupu 
Habsburků) 
8. Historický vývoj Rakouska II. (Habsburkové 
jako evropská velmoc) 
9. Historický vývoj Rakouska III. (vznik Rakouska 
1918 a jeho novodobá politická orientace) 
10. Kulturní vývoj v Rakousku (osobnosti vědy, 
výzkumu, kultury atd.) 
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11. Horní a Dolní Rakousko, hlavní město Vídeň 
12. Salcburk, Štýrsko a Korutany 
13. Tyrolsko a Vorarlbersko, Burgenland 
14. UNESCO, Via Imperialis und Klösterreich 

 Přednášky i semináře jsou vystavěny na principu 
srovnávacím a kontrastivním. Jsou porovnávány 
společné i odlišné prvky reálií Švýcarska a České 
republiky. Obsahem semináře jsou témata 
geografická, politická, historická, hospodářská a 
kulturní. Důraz je kladen na současný vývoj 
Švýcarska a jeho vztah k České republice, 
ostatním německy mluvícím zemím a Evropské 
unii. Zvláštní pozornost je věnována 
i Lichtenštejnsku a Lucembursku, jejich 
hospodářskému vývoji především ve 20. století, 
kultuře, svátkům a tradicím nebo především 
vztahům k České republice v historii i dnes. 
Důraz je rovněž kladen na aktuální témata 
a současný vývoj těchto německy mluvících 
zemí.  
Výstupem studentů tohoto předmětu jsou 
prezentace jednotlivých oblastí Švýcarska, které 
studenti v rámci semináře prezentují pomocí 
různých programů a prezentace koláže. 
Cílem výuky reálií Švýcarské konfederace je 
seznámit studenty s fakty o této zemi, přiblížit 
jim životní podmínky a zvláštnosti této země. 
Stručně je pojednáno i o malých německy 
mluvících zemích – Lucembursku a 
Lichtenštejnsku. 

1. Švýcarsko – poloha, rozloha, sousední státy, 
hlavní město 
2. Geografický reliéf 
3. Vodstvo 

Reálie Švýcarska, 
Lichtenštejnska 
a Lucemburska 
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4. Obyvatelstvo, úřední jazyky 
5. Náboženství, menšiny, cizinci 
6. Švýcarské dějiny (1. část) 
7. Švýcarské dějiny (2. část) 
8. Státní symboly, vlajka, hymna, státní zřízení 
9. Politické strany, volební systém 
10. Hospodářství, zemědělství, export a import 
11. Německy mluvící kantony 
12. Francouzsky a italsky mluvící kantony  
13. Lichtenštejnsko 
14. Lucembursko 

 Předmět je zaměřen zejména na následující 
témata: 

Bismarckova doba a proces industrializace 

Kulturní a literární centra německy mluvících 
zemí 

Moderna – literární směry, architektura, 
malířství 

Berlin – naturalismus 

Další umělecké směry přelomu století 

Kulturní a literární život ve Vídni, Vídeňská 
kavárenská literatura, architektura 

Praha – Pražská německá literatura 

Mnichov – literární Schwabing, expresionismus 

První světová válka a její důsledky pro německý 
kulturně-historický vývoj 

Zlatá dvacátá léta, Výmarská republika a nástup 
fašismu 

Kulturní a literární život v období nacionálního 
socialismu 

Literární, historický 
a kulturní vývoj 
německy mluvících 
zemí 5 
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Vnitřní emigrace a literatura v exilu 

Důsledky druhé světové války, vznik dvou 
německých států  

 Komunikativně-pragmatické a situativně 
orientované zprostředkování a nacvičování 
jazykově komunikativních dovedností při 
zahrnutí poznatků z reálií. Lexikální zisk: Ca. 500 
nových lexikálních jednotek. 

- politika  
- hospodářství  
- kultura  
- umění  
- sport  
- zvyky, obyčeje a tradice  
- muž a žena v rodině a společnosti  
- hudba, hudební skladatelé, sbory  
- zdravotnictví  
- architektura  
- dům a vlast, móda a odívání  
- jídlo a pití - příprava pokrmů  
- svátky a památné dny  
- zábava a společnost 

- aktuální události v České republice  
- aktuální události v Německu  
- aktuální události v ostatních německy 
hovořících zemích  
- turisticky zajímavá místa v ČR  
- turisticky zajímavá místa v Německu  
- turisticky zajímavá místa v ostatních německy 
hovořících zemích  
- turismus v ČR  
- turismus v Německu  
- turismus v ostatních německy hovořících 

Konverzace v NJ 1, 2, 3  
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zemích  
- Evropská unie  
- Česká republika a Evropská unie  
- Česká republika a euro  
- postavení Prahy v rámci EU  
- vztahy České republiky a Slovenska  

 

3.15. RUSKÝ JAZYK  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro základní školy (2. stupeň) 

Název oboru: Učitelství pro 2. stupeň základních škol – ruský jazyk a literatura 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Základní problémy metodiky, cíle a principy 
předmětu, znalosti, schopnosti, dovednosti, 
kompetence 

Metody výuky ruského jazyka 

Komunikativní metoda ve výuce ruského jazyka 

Jazykové úrovně při výuce 

Text jako výuková jednotka, práce s textem 

Řeč, podoby řeči 

Didaktika RJ pro 
2. stupeň ZŠ 
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Mluvená podoba řeči (mluva, poslech) 

Písemná podoba řeči (psaní, čtení) 

Struktura jazyka – výuka fonetiky 

Práce s audio- a videomateriály 

Práce s online aplikacemi (learningapps, Kahoot, 
Socrative, Plickers, Triventy, mentimeter, quizlet, 
quizizz, cogle, prezi, canva, draw.io a další) 

 Formování komunikativní kompetence ve čtení 

Formování komunikativní kompetence 
v poslechu 

Formování komunikativní kompetence v ústním 
projevu 

Formování komunikativní kompetence 
v písemném projevu 

Kontrola a hodnocení v procesu vyučování 
ruskému jazyku 

Vyučovací postupy při rozvíjení dovednosti čtení 

Vyučovací postupy při rozvíjení dovednosti 
poslechu 

Vyučovací postupy při rozvíjení dovednosti 
ústního projevu 

Vyučovací postupy při rozvíjení dovednosti 
písemného projevu 

Způsoby kontroly a hodnocení v průběhu 
vyučování ruskému jazyku 

Didaktika RJ pro 
2. stupeň ZŠ 

 

 Časový rozvrh výuky se řídí pokyny katedry 
a zařazením vyučovacích hodin ruštiny do 
rozvrhu učitelek vedoucích průběžnou 
pedagogickou praxi. Při přípravě a realizaci 

Pedagogická praxe 
průběžná 
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příslušných výstupů studenti uplatňují poznatky 
a dovednosti získané v rámci tematického plánu 
přednášek a seminářů v předmětu Didaktika 
ruského jazyka. 

 Řídí se cíli, obsahem a uplatňovanými 
metodickými postupy v průběhu vyučovacích 
hodin určených k náslechům studentů a k jejich 
výstupům. 

Pedagogická praxe 
souvislá 

 

 Témata, která budou obsahem seminářů:  

Teorie hry a její úloha ve vyučování cizího jazyka 

Literatura vhodná pro tvorbu didakticky 
hodnotných materiálů 

Didaktická technika jako prostředek realizace 
herních prvků ve výuce (program Smart 
Notebook) 

Práce s programem Smart Notebook v relevanci 
s teorií tvorby herních materiálů 

Tištěná metodická opora pro práci s herními 
materiály využitelnými v hodinách s interaktivní 
tabulí 

Internetové a tištěné zdroje jako nástroj tvorby 
doplňkových herních materiálů ve výuce ruského 
jazyka 

Hra v systému výuky RJ  
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II. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Boj s dobyvateli 

Přeměna Ruska ve velmoc 

Jazykový seminář 
a reálie I 

 

 Specifika dětské literatury Literatura pro děti 
a mládež 

 

 Bydlení – dům, byt 

Na návštěvě, přijímání hostů, tradice 

Svátky a tradice v RF a v ČR 

Služby (kadeřnictví, čistírna, oprava obuvi, 
oprava elektrických spotřebičů, hodinářství) 

Obchody, Tržnice 

Stravování, Tradice národních kuchyní 

Zdraví a nemoci, U lékaře, Zdravý životní styl 

Jazykový seminář 
a reálie III 

 

 Česko-ruské mezikulturní kontakty v 1. polovině 
19. století 

Ruská literatura 
19. století I 
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 Mapa Ruské federace: zeměpisná poloha, klima, 
surovinové zdroje RF 

Sibiř, Bajkal 

Moskva: historie, památky, muzea, architektura, 
geografie, kulturní a společenský život Moskvy 

Sankt-Petěrburg: historie, památky, muzea, 
architektura, geografie, kulturní a společenský 
život Sankt-Petěrburgu 

Zlatý prstenec ruských měst 

České a ruské užité umění 

Jazykový seminář 
a reálie VI 

 

 Věda 

Hromadné sdělovací prostředky 

Jazykový seminář 
a reálie VII 

 

 1.–3. Problémy moderního města 
4.–6. Vysokoškolské vzdělání, věda 
7.–9. Výběr povolání, povolání učitele 
10.–12. Práce, tvorba 
13. Opakování 
14. Zápočet 

Jazykový seminář 
a reálie VIII 

 

 Specifika ruského kulturního vývoje – vliv 

Byzance, období izolace 

Ruský folklór 

Vliv pravoslavné církve na umění 

Ikona, Andrej Rubljov 

Církevní zpěv 

Syntéza moskevské kultury za Ivana IV. 

Petr I. – důsledky reforem pro vývoj umění 
(architektura, portrétní malířství, hudba, vliv 

Vybrané kapitoly 
z ruské kultury I 
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zahraničních umělců) 

Kateřina II. – od ohňostrojů k rozvoji divadla 
a založení Ermitáže 

Počátky ruské hudby – od Glinky 
k novoromantismu 

Sběratelé umění a mecenáši 
 

 Tradice a vývoj česko-ruských vztahů od 
nejstarších dob 

České národní obrození, vztah obrozenců 
k Rusku, panslavismus 

Česko-ruské vztahy před 1. světovou válkou 

České legie v Rusku 

Období 1. republiky – Ruská akce 

Období 1. republiky – ruské školy, periodika 
ruské emigrace, významné osobnosti ruské 
emigrace 

Ruská literární emigrace v ČSR 

Vývoj česko-ruských vztahů po 2. světové válce 

Současné česko-ruské vztahy – ruská kultura 
v ČR, překlady ruské literatury 

Ruská umělecká díla v ČR 

Ruská periodika vycházející v ČR 

Česko-ruské vztahy  
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3.16. TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Mgr. 

Název programu: Učitelství pro 2. stupeň základních škol  

Název oboru: Tělesná výchova 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 

I. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

Naučit se některé techniky a prostředky 
nouzového přežití v přírodě 

Pozorování okolní přírody, soužití s přírodou Sport a pobyt v přírodě 
– cyklo 

 

Předmět seznamuje se základním historickým 
vývojem tělesné kultury. Seznamuje studenta se 
vznikem a vývojem sportu, školní tělesné 
výchovy a tělovýchovných organizací v různých 
historických obdobích, uvádí ho do problematiky 
současného sportu.  

Environmentální a globální jevy napříč historií Historie tělesné kultury  
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7.–9. Předpoklady člověka pro pohybovou 
činnost – základní struktura a charakteristika, 
prvky a fáze motorického učení, vědeckého 
zkoumání v oblasti pohybu člověka 

12. Tělovýchovná činnost osob se zdravotním 
postižením: význam, cíle, úkoly, historické 
kořeny a současnost, pojetí v ČR 

Spolupráce s handicapovanými jedinci, výchova 
k toleranci 

Kinantropologie  

7. Historie lidské motoriky a vznik 
tělovýchovných věd. Vědní obor 
antropomotorika – pojetí a předmět 

Globální pohled na rozvoj lidského pohybu Antropomotorika  

Zprostředkovat základní a aktuální informace 
týkající se zdraví a jednotlivých oblastí zdravého 
životního stylu, jak jsou zakotveny v současných 
vzdělávacích programech všech stupňů škol. 

Rozšíření znalostí o zdravém životním stylu, 
životospráva v různých zemích světa 

Výchova ke zdraví  

26. Problémy zákazu tělesné zátěže u akutních 
onemocnění 

27. Tělesné aktivity u lidí po infarktu myokardu 

24. Syndrom přetrénování 

18. Doping a jeho problémy 

Negativní dopad dopingu na zdravotní a sociální 
oblast jedince i společnosti 

Preventivní 
a tělovýchovné 
lékařství 

 

Pojem zdraví, zdravotní oslabení, cíle a úkoly, 
historický vývoj 

Zdravotní TV v rámcovém vzdělávacím 
programu, organizační formy didaktické zásady 

Zdravotní skupiny, spolupráce s lékařem, 
plánování a dokumentace, skladba hodiny 

Získání povědomí o fyziognomických problémech 
člověka, pohled na zdravotní oslabení z hlediska 
historie 

Zdravotní tělesná 
výchova 
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Práva, povinnosti a postup při poskytování první 
pomoci; materiály první pomoci, základní 
vybavení lékárničky, autolékárničky 

Postupy v naléhavých případech (přivolání první 
pomoci, hromadné úrazy, dopravní nehody, 
požáry, úrazy elektrickým proudem, záchrana 
tonoucího) 

Vyšetření postiženého, postup při resuscitaci 
dospělého, dítěte, kojence 

Povinnosti každého člověka v krizové situaci, 
rozvoj prosociálního chování 

Traumatologie  

Cílem předmětu je s různou mírou akcentace na 
biologické, sociální a psychologické souvislosti 
naučit posluchače chápat význam pohybových 
aktivit pro vytvoření životního stylu. Předmět 
umožňuje nechápat pohyb pouze fyzikálně.  
Předmět naznačuje i možnosti, jak využít 
pohybových aktivit při řešení současných 
společenských problémů mládeže (hypoaktivita, 
drogové a jiné závislosti).  

Možnosti využití pohybových aktivit k řešení 
aktuálních problémů např. spojených s hledáním 
smyslu života 

Psychologie 
a sociologie sportu 

 

 

3.17. VÝCHOVA K  OBČANSTVÍ  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Mgr.,): Mgr. 

Název programu: M7503 Učitelství pro základní školy 

Název oboru: Výchova k občanství 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 
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I. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

    

 

I. Oborová část 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

4. Příroda a společnost (jejich vzájemný vztah, 
etapy jeho vývoje, pojem životní prostředí, 
ekologické problémy?) 

5. Kultura (několik rovin sociolog. pojetí kultury, 
struktura a funkce kultury, masová kultura) 

6. Základy pospolitého života a jedinec, 
socializace a osobnost, sociální pozice a sociál. 
role, ritualizace jednání 

7. Skupinová struktura společnosti (zákl. 
vlastnosti sociál. skupin, klasifikace skupin, 
konflikty v sociál. skupinách) 

8. Sociální struktura společnosti (společen. 
diferenciace, sociál. status, vertikální 
a horizontální sociál. mobilita, třídy a sociál. 
stratifikace) 

9. Instituce, organizace, byrokracie 

10. Společenské změny a myšlenka pokroku 
(společen. pohyb, společen. změny, společen. 
vývoj, pojetí pokroku, problémy sociál. revolucí, 
modernizace, industrializace a technolog. rozvoj, 

V rámci environmentální výchovy je možné se 
zaměřit na otázku, jaké důsledky mohou mít 
velké, ekonomicky vyspělé společnosti na životní 
prostředí, když neprobíhá systematická regulace 
a dohled.  

V oblasti GRV poukázat na provázanost 
jednotlivých společností, konkrétně jak 
společenské dění v jedné části světa ovlivňuje 
společenské dění v jiné. Je třeba akcentovat 
skutečnost, že dlouhodobý ekonomický pokrok 
se bez základních principů trvale udržitelného 
rozvoje neobejde. 

 

Obecná sociologie  
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urbanizace, globalizace ...) 

11. Problémy etnických a národnostních vztahů 
(etnické skupiny, národnosti, národy, rasismus, 
nacionalismus, integrační procesy) 

12. Kolektivní jednání a veřejné mínění 
(veřejnost, davové chování, paniky, fámy, móda, 
sociál. hnutí, občanské iniciativy, výzkumy 
veřejného mínění) 

13. Člověk ve sféře práce (práce, podnik, 
povolání a zaměstnání, problém 
nezaměstnanosti) 

I. Tržní ekonomika  
1. Základní ekonomické pojmy a principy – 
ekonomie jako věda, tržní subjekty, ekonomické 
systémy, dělba práce 
2. Trh zboží a služeb - strana poptávky  
- Teorie potřeb, užitek, zákon klesající poptávky 
a poptávková křivka  
3. Trh zboží a služeb - strana nabídky  
- Výrobní faktory, zisk, zákon rostoucí nabídky a 
nabídková křivka  
4. Trh - střet nabídky a poptávky  
- Typy trhů, funkce trhu, rovnovážná cena, tržní 
dynamika  
5. Ekonomické subjekty - podnikání  
- Vymezení podnikání, typologie podniků a 
sdružení podniků, řízení podniků  
6. Vlastnictví a jeho ochrana  
- Vymezení vlastnictví, druhy, duševní vlastnictví 
a jeho ochrana  
 
II. Národní hospodářství  
7. Základní makroekonomické pojmy a veličiny  

V rámci GRV lze zařadit látku, týkající 
se důležitosti základní finanční gramotnosti 
a pracovněprávních vztahů v rozvojových 
zemích. 

Ekonomie 
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- Hospodářská politika, HDP, hospodářský cyklus, 
platební bilance  
8. Základní makroekonomické pojmy a veličiny  
- Inflace, měření inflace, nezaměstnanost, druhy 
a determinanty nezaměstnanosti  
9. Fiskální, monetární politika a sociální politika  
- Příjmy a výdaje státního rozpočtu, měnový 
kurz, množství peněz v ekonomice, veřejné 
zdravotní pojištění, sociální pojištění, podpora 
v nezaměstnanosti, starobní důchod  
 
III. Finance  
10. Peníze  
- Funkce, žádoucí vlastnosti, vývoj peněz, jejich 
oběh a emise, měna, Maastrichtská kritéria  
11. Bankovní soustava a bankovní produkty  
- Finanční trh, centrální banka, obchodní banka 
a její produkty, úročení, RPSN  
 
IV. Trh práce  
12. Profesní volba a osobní management  
- Vlohy a schopnosti, hledání profese, 
strukturovaný životopis a motivační dopis, 
pracovní pohovor, time management  
13. Pracovněprávní vztahy  
- Zaměstnanec a zaměstnavatel, rovné 
zacházení, vznik a zánik pracovního poměru, 
pracovní smlouva, smlouva o pracovní činnosti, 
dohoda o provedení práce  
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A. Ekologie jako zkoumání vztahů mezi zvířaty. 
Sobecký gen či nezištný altruismus? 
Predace a symbióza  
Zpívají ptáci pro potěšení? 
Kropotkin a altruismus 

B. Příklady ekologických studií. Adaptivní význam 
zbarvení.  
Kazuistika: kočkovité šelmy. 

C. Přírodní estetika a nauka o gestaltu. Goethe 
a Portmann. 

D. Estetické ocenění krajiny. Země, zvířena 
a kultura. Humboldt, země a její lidé. 
Teorie savany. 
Cílek: národy a krajina. 

E. Alternativní ekologické koncepty. Teorie Gaia. 
Umwelt a biosemiotika.  
Komunikace. 
Problém redukcionismu. 

F. Dějiny ekologického hnutí. Lze dělat 
environmentalistiku vědecky?  
Singer: Člověk jako zvíře v kožíšku?  
Matematizace vs. kvalitativní přístup. 

G. Problémy a otázky. Představa panenské Země. 
Aktuální kauzy.  
Boj vědců s mýty: zarůstání Čech stromy, zlí 
skauti a hodní motorkáři. 
Problém introdukcí. 
Boj s kůrovcem. 
Objektivita nebo necitlivost vědců? Zrzavý na 
ekolistu. 
Ochrana v rámci republiky nebo zachování druhů 
globálně?  
Smutek nad velrybami. 

Předmět nabízí široké pole pro implantaci 
vybraných témat jak z VUR, tak z EV. Například 
vztah člověka a přírody, závislost člověka na 
životním prostředí, jak člověk ovlivňuje životní 
prostředí. Je možné představit různá filozofická 
východiska environmentální etiky. 

Ekologie a udržitelný 
rozvoj 
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Politologie jako věda (vývoj politologie a její 
postavení v systému věd, hlavní metodologické 
přístupy v politologii) 

Co je politika (definice a základní pojetí politiky) 

Stát a moc (definice a základní pojetí státu, 
autorita a moc, dělba moci) 

Vertikální struktura moci (unitární státy, 
federace, konfederace, regiony a regionalismus, 
decentralizace, devoluce) 

Demokracie (definice, formy a teorie 
demokracie) 

Formy vlády v demokratických systémech 
(parlamentní, prezidentská, poloprezidentská) 

Politické ideologie 

V rámci, GRV lze poukázat na to, že existuje více 
politických systémů, které se v daných zemích 
osvědčují v různé míře. Zdůraznit, že politické 
systémy daných zemí se klíčovým způsobem 
zasazují jak o řešení environmentálních otázek, 
tak i otázek týkajících se dlouhodobě 
udržitelného rozvoje – vztah státu a životního 
prostředí, vliv státu na regulaci trvale 
udržitelného rozvoje, efektivita politických 
systémů v řešení environmentálních problémů. 

Politologie  

1. Uvedení do filosofie a její problematiky. 
Přechod od mýtu k logu. Počátky filosofie. 
Předsokratikové – původ názvu. Kosmologické 
zaměření. Mílétská škola. Život, živly 
a hýlozoismus. Pythagorejci. Hérakleitos, logos, 
oheň, protiklady a harmonie. 

2. Elejská škola. Xenofanovo pojetí boha. 
Parmenidovo pojetí jsoucího. Zénonovy aporie. 
Empedoklés a Anaxagorás. Démokritos, 
atomismus, determinismus, smějící se filosof. 

3. Sofisté. Fysei a nomó. Obrat k jazyku 
a poznání. Sókratés. Filosofie jako péče o duši. 
Areté, daimonion. Malé sókratovské školy. 

4. Platón. Svět idejí. Dobro, Krásno, Pravda. 
Methexis. Platónova metafyzika shora. 
Kosmologie. Interpretace mýtu o jeskyni. Smysl 
lidského života a ideové jsoucno. Pojetí duše 

V rámci tohoto předmětu lze poukázat na 
filosofické kořeny etiky, na které se zakládá 
environmentální výchova či GRV. U GRV je 
možné zdůraznit filozofické postoje pozdně 
stoických filozofů, že všichni lidé jsou „podílníci“ 
v životě na zemi a mají vždy něco společného 
a je třeba si vážit všech lidí jako „souputníků“. 

Vybrané kapitoly 
z dějin filosofie 1 
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a péče o duši. Filosofie jako erotické toužení. 
Anamnésis. Ctnostný život. Stát výchovy. 

5. Aristotelés. Metafyzika a klasifikace věd. Spor 
s Platónem o pojetí světa a jsoucna. Učení 
o podstatě. Hýlomorfismus. Příčiny jsoucna. 
Pojetí boha. Poznání a blaženost. Člověk jako 
dynamis. Duše entelechií těla. Rozum a jeho 
určení. Člověk jako zóon politikon. O ctnostech. 
O přátelství. 

6. Filosofie helénistického období. Stoicismus. 
Jednota mikro- a makrokosmu. Příroda – rozum 
– bůh. Logos a logoi spermatikoi. Osud a lidská 
svoboda. Ctnostný život. Kosmopolitismus. 

7. Epikurós a epikureismus. Pojetí slasti. Filosofie 
a dobrý život. Skepticismus. Pyrrhón. 
Ainésidémovy trópy. Střední Akademie. Filón 
Alexandrijský o Logu. Ciceronův eklekticismus. 

8. Obecné rysy řecké a helénistické filosofie. 
Zanikání antiky a vznikání křesťanského světa. 
Indoevropský a semitský kulturní okruh. 
Novoplatónismus. Plotínovo učení o Jednom, 
emanaci, katharzi a extázi. Mystika. Vliv na 
křesťanství. 

9. Předpoklady křesťanství a jeho formování. 
Gnóse a gnosticismus. Manicheismus. 
Periodizace středověké filosofie. Vztah filosofie 
a teologie. Raná patristika, nejvýznamnější 
představitelé. 

10. Mezi patristikou a scholastikou. Zakladatelé 
středověku (Boëthius, Cassiodorus). 
Prohlubování znalostí děl antických myslitelů. 
Téma universálií. 

11. Raná scholastika a filosofie 12. století. 
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Recepce Aristotela. Důkazy boží existence. 

12. Vrcholná scholastika. Albert Veliký, 
Bonaventura, Siger z Brabantu. Tomáš Akvinský 
– Pravdy přirozené a nadpřirozené. Metafyzika. 
Bůh jako jednota esence a existence. Analogické 
poznávání boha. Duše. Člověk. 

13. Jan Duns Scotus. Pozdní scholastika. Idea 
středověkého řádu a její pád. Vzrůstající vliv 
nominalismu. Odraz filosofického myšlení ve 
společenském dění. Sociální filosofie v českých 
zemích. Mistr Eckhart. Mikuláš Kusánský. 

1. Přelom renesance a novověku: tušení nové 
vědy. 
2. Spor vědy, filosofie a náboženství: Galileiho 
proces. 
3. Hobbes: sobecký boj jednotlivců a prospěch 
společnosti. 
4. Matematická idealizace přírody (Galileo, 
Descartes, Newton). 
5. Karteziánský racionalismus a dualismus. 
6. Locke: empiristická teorie. 
7. Voltaire: osvícenecká kritika náboženství. 
8. Humeův skepticismus. 
9. Rousseau: společenská smlouva. 
10. Goetheho „přírodní filosofie“. 
11. Kant: syntéza racionalismu a empirismu. 
12. Comte: positivismus a založení sociologie. 
13. Zrození myšlenky evoluce: Darwinova nová 
epistemologie. 

Tento předmět může uchopit témata z GRV 
prostřednictvím filozofických východisek 
a myšlenek, např. Rousseau (idea rovnosti). Dále 
pak některé morální inspirace, především od 
I. Kanta (žádný člověk nemůže být nikdy použit 
jako pouze prostředek) – rovnost zacházení se 
všemi lidmi bez rozdílu – nutnost implementace 
v GRV. 

Vybrané kapitoly 
z dějin filosofie 2 
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1. Uvedení do předmětu, místo etiky ve filosofii, 
její úloha v životě. Původ a rozlišení pojmů. 
Vztah etiky, práva a etikety, sociální sankce, 
historické spojení s náboženstvím. První 
myslitelé v antice. 
2. Sókratés. Platón. 
3. Aristotelés. Kynická a hédonická škola. 
4. Etika v helénském období – epikureismus 
a stoicismus.  
5. Křesťanství. Novozákonní éthos. Augustin. 
Abélard. Tomáš Akvinský.  
6. Jan Duns Scotus, William Ockham. Reformační 
duch a sociální myšlení. Jan Hus. Petr Chelčický. 
Humanistická a renesanční morálka. Nicolo 
Machiavelli. Jan Ámos Komenský. Blaise Pascal. 
7. Britští empirikové (Francis Bacon, Thomas 
Hobbes, John Locke). Baruch Spinoza. 
8. Britští moralisté – A. A. Cooper, Earl of 
Shaftesbury, Francis Hutchenson, Joseph Butler. 
David Hume. 
9. Immanuel Kant. G. W. F. Hegel. J. G. Fichte. 
10. Utilitarismus. Schopenhauer. Kierkegaard. 
Nietzsche. Bergson.  
11. Cesty etiky 20. stol. M. Scheler. 
N. Hartmann.  
12. Analytická etika. A. J. Ayer. Jazykově 
pragmatické uchopení. K. O. Apel. J. Habermas.  
13. Postmoderna. H. Jonas. R. Spaemann. 
J. Rawls  

Předmět nabízí široké pole pro intergraci témat 
z environmentální výchovy. Např H. Jonas se 
intenzivně zabývá environmentální etikou, jejími 
základy a východisky. Zásadní se jeví vztah 
některých filozofů a jejich učení pro GRV. Např. 
Petr Chelčický a idea pacifismu. 

Etika 1  
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Dějiny evropské kultury jsou zamýšleny jako kurz 
dějin idejí, myšlenkově vycházející 
z mikrohistorie. Studenti jsou vedeni k tomu, aby 
si uvědomovali souvislosti a myšlenky protínající 
zdánlivě nesouvislé a bezvýznamné události. 
Koncepce vychází nejen z historie, ale taktéž 
z kulturní antropologie a jejích výzkumů 
týkajících se fenoménů symbolu a rituálu, které 
reprezentují obecně sdílenou kulturu. Kulturu lze 
tak charakterizovat jako sémantický, axiologický 
i pragmatický systém, nově s přihlédnutím 
k výzkumům kognitivní vědy. Jde o to studentům 
ukázat, že za denní rutinou, za tím, co je 
vyloučeno nebo intuitivně aplikováno, se skrývají 
sdílené soubory přesvědčení, které lze na těchto 
rutinních každodennostech demonstrovat. Kurz 
dále neopomíjí známá, všeobecně připomínaná 
kulturní díla. Snaží se jejich vznik a původ ukázat 
v kontextu a s přihlédnutím k obecně sdílené 
kultuře. 

Předmět u studentů může posílit povědomí 
o významnosti klíčových hodnot evropské 
kultury, které se intenzivně zabývají otázkami 
lidských práv (GRV) či environmentálními 
otázkami. Je třeba zdůraznit, že řešení 
takovýchto otázek mělo svůj historický vývoj, do 
kterého musela kultura v nějakém smyslu 
„dospět“, což lze dobře demonstrovat na 
dějinném pozadí. 

Dějiny evropské 
kultury 

 

Co je to náboženství? Jak vypadá a co sleduje 
kognitivní přístup? 

I. Interpretace a explanace 
2. Exkluzivismus, inkluzivismus 
a interakcionismus podle Lawsona a McCauleyho 

II. Tři teorie náboženství 
3. intelektualismus; symbolismus 
a strukturalismus 

III. Rituály a jazyk 
4. Rituál jako performativní akt; rituál jako 
formální systém 

IV. Kognitivní přístup 
5.–6. Přednosti, kritika a obrana kognitivního 

V oblasti religionistiky lze akcentovat 
náboženskou pluralitu a toleranci jako základní 
hodnotový pilíř mezilidského soužití (GRV). 

Religionistika  
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přístupu 
7.–8. Teorie náboženství jako rituálního systému 
9.–10. Sémantické a rituální systémy 
11.–12. Integrace kognitivních a kulturních 
systémů 
13. Závěr 

1. Každý chce být šťastný 
Má člověk nějaké telos? Je štěstí korelátem 
dobrého života? Jaký je vztah etiky a naplnění 
lidského života? Má etika bez předpokladu boží 
existence nějaké ukotvení? 

2. Vstup do etiky přes pochybnosti 
Relativita, relativismus a indiferentismus. 
Kulturní relativismus. Postmoderna a její kritika. 

3. Shodneme se vůbec na něčem?  
Kritika relativismu. Shoda a oblasti neshod. 

4. Je etika jako teoretická disciplína možná?  
Zdůvodnění a zdůvodnitelnost morálních norem. 
Metaetika a nonkognitivismus. 

5. Je etika marná?  
Jsme svobodní nebo determinovaní? Svoboda 
jako předpoklad etiky a psychický 
determinismus. 

6. Je etika zbytečná?  
Darwinismus, sociobiologie a evoluční etika. 

7. Emocionalita či racionalita?  
Sporná otázka, co nás vede k dobrému, co hraje 
roli při našem rozhodování. Humův zákon. 

8. Co nazýváme svědomím?  
Svědomí – psychologický a filosofický pohled. 

9. Etika ctnosti  
Návrat k antickému přístupu. Jeho výhody 

Předmět zakládá filozofická východiska 
základních témat jak environmentální výchovy, 
tak GRV. Snaží se poukázat na problémy 
a neudržitelnost „absolutního hodnotového 
relativismu“ a dochází k tomu, že jsou nutné 
určité hodnoty, které jsou „relativně pevné“. 
Tyto hodnoty slouží jako základní stavební 
kámen různých témat z environmentální 
výchovy, GRV i VUR. 

Filosofie a etika  
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a nevýhody. Srovnání prvních dvou bran do etiky 
– normativní etiky a etiky ctnosti. 

10. Odkud se berou hodnoty?  
Třetí brána etiky: hodnotová etika. 

11. K čemu v etice směřujeme?  
Bezmoc etiky, nové obory, ekologická etika. 

12. Ekologická etika  
Teoretická východiska a jejich praktické dopady. 

13. Závěrečné shrnutí 

 Lze zařadit témata z environmentální výchovy, 
např. důležitost mezinárodní spolupráce 
s globálním oteplováním, celosvětovým 
dodržováním základních lidských práv, klíčové 
účinkování mezinárodní spolupráce při trvale 
udržitelném rozvoji. 

Mezinárodní vztahy 
a globální svět 

 

1. Význam Multikulturní výchovy v kontextu 
současného společenského vývoje  
2. Multikulturní výchova jako průřezové téma 
v RVP ZV a RVP G  
3. Multikulturní výchova – analýza průniků se 
vzdělávacími obory  
4. Metodická podpora výuky Multikulturní 
výchovy – analýza dostupných zdrojů a učebnic  
5. Multikulturalismus  
6. Multikulturní společnost v České republice  
7. Multikulturní prostředí české školy, podpora 
pozitivního klimatu  
8. Výukové metody a aktivity  
9. Základní pojmy (např. kultura, subkultura, 
kulturní pluralita, kulturní relativismus) – aktivity 
pro žáky  
10. Základní pojmy (např. etnikum, 

Možnost implementace témat z GRV jako: 
mezikulturní dialog, „kulturní tolerance“, lidská 
práva jako skutečnost, která se týká všech lidí 
bez rozdílu. 

Multikulturní výchova  



  Analýzy studijních programů/oborů 

110 

etnocentrismus, národ, národnost, národnostní 
menšina) – aktivity pro žáky  
11. Základní pojmy (stereotypy, předsudky, 
diskriminace, xenofobie, rasismus, identita) – 
aktivity pro žáky  
12. Prezentace metodických námětů studentů 
v rámci Multikulturní výchovy  
13. Prezentace metodických námětů studentů 
v rámci Multikulturní výchovy  

Osnova: Úvod do problematiky Výchovy 
k občanství, Člověk ve společnosti, Člověk jako 
jedinec, Stát a právo, Stát a hospodářství, 
Mezinárodní vztahy a globální svět, Osobnostní 
a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, 
Multikulturní výchova, Environmentální výchova, 
Projektová výuka v rámci Výchovy k občanství. 

Do předmětu je možné implementovat témata 
jak z GRV, tak i z environmentální výchovy. Např. 
jedinec a odlišné kultury, stereotypy, spravedlivý 
obchod, multikulturní soužití. 

Občanská výchova  

 

3.18. VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): Bc. 

Název oboru: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR) 
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I. Oborová část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Dějiny umění v multikulturním světě 

Péče o krajinu a městský prostor nejstarších 
civilizací 

Antická kultura, věda a společnost 

Vzájemné ovlivňování umění „východních 
a západních“ národů 

Souvislosti kultury, umění a společnosti 
v novověku 

Globalizace a kultura 20. a 21. století 

Dějiny umění 
1, 2, 3, 4, 5 
(pětisemestrální kurz) 

 

 Výtvarná tvorba v přírodě, pozorování životního 
prostředí krajiny a města 

Kurz kresby a malby 
v krajině 

 

 Památková péče a trvale udržitelný rozvoj 
společnosti 

Ochrana kulturního 
dědictví 

 

 

II. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Teorie výtvarné výchovy, zpřístupnění umění 

Multikulturalismus 

Úvod do teorie 
výtvarné výchovy 
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Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS 

Stupeň studia (Bc., NMgr., Mgr., jiný): NMgr. 

Název oboru: Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova 

Identifikace prvků souvisejících s formováním občanských a sociálních kompetencí budoucích učitelů prostřednictvím environmentální výchovy (EV), globální 

rozvojové výchovy (GRV) a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji (VUR)   

I. Oborová část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Prostor a umění 

Architektura a technologie od druhé poloviny 
19. století do současnosti 

Trvale udržitelný rozvoj města a krajiny 

Angažované umění 

Umění a ideologie 

Vybrané kapitoly 
z dějin umění 1, 2, 3, 4 

(čtyřsemestrální kurz) 

 

 Vztah času a prostoru 

Mediální experimenty 

Životní prostředí, environmentální výchova 

Kurz kresby a malby  
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II. Oborově-didaktická část kurikula 

Identifikované téma v sylabu předmětu Implementace nebo potenciální prostor pro 
implementaci EV, GRV nebo VUR 

Název předmětu Poznámky 

 Mezioborové vztahy ve výtvarné výchově 

Multikulturalismus 

Průřezová témata a mezioborová spolupráce, 
globalizace 

Vyjadřovací prostředky vizuálního zobrazování  

Nová média, současné umění ve výuce výtvarné 
výchovy 

Didaktika výtvarné 
výchovy 1, 2, 3 
(třísemestrální kurz) 
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4. VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ ESEJÍ PRO MONOGRAFII O FORMOVÁNÍ OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ V UČITELSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

 

Pro zpracování esejí bude akcentována formulace a vymezení klíčové kompetence: 

KOMPETENCE K ODPOVĚDNÉMU CHOVÁNÍ VŮČI PŘÍRODĚ A LIDEM 

ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ VŮČI PŘÍRODĚ A LIDEM JE TAKOVÉ CHOVÁNÍ, VE KTERÉM JEDINEC SAMOSTATNĚ I VE SPOLUPRÁCI S DRUHÝMI ČINÍ 

VĚDOMÁ ROZHODNUTÍ USILUJÍCÍ O ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KVALITY ŽIVOTA NA MÍSTNÍ I GLOBÁLNÍ ÚROVNI.  

Občanské a sociální klíčové kompetence jsou v úrovni výše nad „naší“ klíčovou kompetencí, která se jmenuje „kompetence k odpovědnému 

chování vůči přírodě a lidem“. 

 

 

3.19. NÁVRH STRUKTURY A „NÁVODNÉ“ OTÁZKY PRO ZPRACOVÁNÍ ESEJE ZA KONKRÉTNÍ UČITELSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR  (5–10 

STRAN) 

Název: Učitelství X jako všeobecně-vzdělávacího/odborného předmětu…… 

Autor/autoři: …… 

1. ÚVOD 

Charakteristika učitelského oboru 

Popis učitelského studijního oboru… Co je charakteristické pro studium tohoto učitelského oboru? Čím je daný studijní obor důležitý pro praxi? Atd. 

Charakteristika absolventa 

Popis absolventa… Jaký je profil absolventa vybraného oboru? Jaký je repertoár klíčových kompetencí absolventa? Co jej případně odlišuje od absolventů 

jiných oborů? Co absolventa specializuje (ve vztahu k sledované KK)? Atd. 
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Obsah studijního programu/oboru 

Popis obsahu studijního oboru, důležité stěžejní předměty… Jaké předměty a jaké obsahy jsou pro studijní obor stěžejní? Jaké jsou odlišnosti studijního oboru 

v jeho různých variantách (pro ZŠ, pro SŠ, pro odborné vzdělávání atd.)? Atd. 

2. PRVKY EV, GRV A VUR V STUDIJNÍM OBORU UČITELSTVÍ … NA PŘÍKLADU UHK 

Jaké prvky EV, GRV a VUR se v učitelské přípravě daného učitelského oboru v současnosti vyskytují, realizují? S jakými tématy mají tyto prvky souvislost? Lze 

dohledat mezipředmětové vazby? Jsou tyto prvky v kurikulu učitelské přípravy vybraného oboru jasně definované a popsané? A jak? Atd. 

3. PROSTOR PRO ZAŘAZENÍ VYBRANÝCH METODIK EV, GRV A VUR V STUDIJNÍM OBORU UČITELSTVÍ … 

Je možné najít prostor v popisovaném učitelském studijním oboru pro zařazení vybraných metodik EV, GRV a VUR z partnerských NNO? Jakou formou by bylo 

možné takové zařazení realizovat? Jaká jsou případná úskalí pro začlenění metodik, proč je nelze začlenit? V čem spatřujete přínos realizace vybrané 

metodiky v rámci pregraduální přípravy učitelů? Atd. 

4. POTENCIÁL PRO FORMOVÁNÍ OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ VE STUDIJNÍM OBORU UČITELSTVÍ … 

Jaký potenciál nabízí vybraný učitelský studijní obor pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí? Jaké jsou silné stránky a slabé stránky učitelské přípravy 

vybraného oboru ve vztahu k formování občanských a sociálních kompetencí? Jaké jsou příležitosti a případná rizika pro formování těchto kompetencí?  

5. RŮZNÉ/OSTATNÍ 

Například další zamyšlení: Jaké nároky jsou/budou kladeny na vyučující vybraných předmětů začleňujících vybrané metodiky v rámci přípravy budoucích 

učitelů? Jaké nároky bude mít začlenění metodik na materiální vybavení? Jaké postoje a názory lze očekávat od kolegů a studentů při začleňování metodik do 

výuky? A jiné otázky, které vám třeba vyvstanou… 
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3.20. NÁVRH STRUKTURY MONOGRAFIE O FORMOVÁNÍ OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ NAPŘÍČ  UČITELSKÝMI STUDIJNÍMI 

OBORY 

 

TITUL (PRACOVNÍ): 

Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí 

 

OBSAH 

 Úvod (M. Bílek) 

 Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě dle J. A. Komenského (J. Hábl) 

 Současná struktura a obsah učitelských studijních programů (K. Juklová) 

 15 esejí o učitelských studijních programech/oborech ve vztahu k formování občanských a sociálních kompetencí (M. Bílek, V. Machková, M. 

Musílek, P. Štindl, I. Loudová, E. Švarcová, L. Vízek a I. Králíček) 

 Závěr (M. Bílek) 

 



 Východiska pro zpracování esejí pro monografii o formování občanských a sociálních kompetencí v učitelských studijních programech 

117 

LITERATURA: 

Bauman, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. 

Fuchs, E.: Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava: Mlýn, 2003. 

Holmes, A. F.: Ethics. Approaching moral decisions. Michigan, USA: IVP, 1984. 

Kol. autorů: Na cestě s etickou výchovou. Kroměříž: Luxpress, 2004.  

Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo, O smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální filosofie). Praha: Ježek, 1993. 

Kolář, P., Svoboda, V.: Logika a etika. Úvod do metaetiky. Praha: Filosofia, FÚ AV ČR, 1997. 

Kreeft, P.: Making choices. Michigan, USA: Servant Books, 1990. 

Lewis, C. S.: K jádru křesťanství. Praha: Návrat, 1993. 

Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor, 1999. 

Menck, P.: The formation of conscience: A lost topic of didaktik. Curriculum Studies, 33, Issue 3, 2001, s. 261–275. 

Palouš, R.: Komenského Boží Svět. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 

Podolská, B.: Prosociální výchova. Učitelské noviny, 18/2008. Dostupné online (1.10.2018) <http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1091> 

Švarcová, E.: Možnosti etické výchovy ovlivnit vztahy ve skupině. In Hábl, J., Doležalová, J. (eds.): Humanizace ve výchově a vzdělávání, východiska, možnosti 

a meze. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 

Vacek, P.: K otázkám rozvoje prosociálnosti a altruismu. In Socialia ´97: Pomoc potřebným. Hradec Králové: Líp, 1998, s. 105–114. 



 Východiska pro zpracování esejí pro monografii o formování občanských a sociálních kompetencí v učitelských studijních programech 

118 

Analýza je výstupem projektu CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. 

Experti, učitelé a akademici napříč celým vzdělávacím systémem v něm spolupracovali s cíli:  

 Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků a dovedností z různých oborů a 

užitečných pro reálný život. 

 Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí a provázat je s učivem. 

 Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy. 

 Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství. 

Podrobnosti a další výstupy najdete na www.lipka.cz/CIVIS. 

Vedoucím partnerem projektu je 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

www.lipka.cz 

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit: 

 

 

 

Na ověření metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se podílely desítky ZŠ a SŠ v celé České republice. 

 

http://www.lipka.cz/CIVIS
http://www.lipka.cz/

