
Studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP) umožňuje získat pedagogické, psychologické a didaktické 
kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů na středních školách zaměřených na výuku zemědělských, 
potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, 
krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Bakalářský studijní obor UOP připravuje absolventy 
magisterských studijních programů k výuce odborných předmětů na středních odborných školách. 
Forma studia: kombinovaná
Délka studia: 2 roky

Bakalářský studijní program
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Obor: UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

akreditováno MŠMT 2019/2020

Název předmětu Zkouška Zápočet

Management a marketing školy l

Sociální patologie a prevence l

5. semestr
Povinné předměty
Seminář k BP l

Speciální pedagogika l

Výchovné poradenství l

Didaktika praktického vyučování l

Metodika výuky l

Úvod do individuální řízené pedagogické 
praxe l

Reflektivní seminář I l

Povinně volitelné předměty
Informační a komunikační technologie l

Environmentální výchova v odborném 
vzdělávání l

Vzdělávání dospělých l

Prezentační a komunikační dovednosti 
učitele l

6. semestr
Povinné předměty
Pedagogicko-psychologická diagnostika l

Individuální řízená pedagogická praxe l l

Rozvoj psychosociálních kompetencí 
učitele l

Rozvoj didaktických kompetencí učitele l

Reflektivní seminář II l

Bakalářská práce l

1. + 2. semestr

Studijní program je tříletý (šestisemestrální). Ukončení studia 
je vázáno na získání celkového počtu 180 kreditů, přičemž 
za absolvování minimálně magisterského stupně odborného 
studia je studentovi automaticky započítáván  jeden rok studia 
(tj. 2 semestry) v hodnotě 60 kreditů.

Název předmětu Zkouška Zápočet

3. semestr
Povinné předměty
Pedagogika pro učitele l

Psychologie pro učitele l

Vývojová a sociální psychologie l

Biologie člověka a prevence zdraví l

Obecná didaktika l

Metodologický seminář l

Povinně volitelné předměty
Hlasová výchova l

Pedagogika volného času l

Sociální partnerství školy l

4. semestr
Povinné předměty
Pedagogická psychologie l

Oborová didaktika l

Školská a pracovní legislativa l

Základní pedagogické dokumenty l

Didaktická technika l

Sociální pedagogika l

Odborné inovace ve vzdělávání l

Povinně volitelné předměty
Demokracie ve škole v teorii a praxi l

Svět práce l

STUDIJNÍ PLÁN 

Více informací na www.icv.mendelu.cz/uop 



Více informací na www.icv.mendelu.cz/upvov 

Studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) je zaměřen na získání pedagogické, 
psychologické a didaktické kompetence v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných 
školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, 
informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Absolventi 
mohou pracovat jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku střední školy. 
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 3 roky

Bakalářský studijní program
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Obor:  UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO 

VÝCVIKU
akreditováno MŠMT 2019/2020

Název předmětu Zkouška Zápočet

4. semestr
Povinné předměty
Didaktika praktického vyučování I. l

Informační gramotnost l

Moderní didaktická technika l

Výchovné poradenství l

Seminář k bakalářské práci I. l

Povinně volitelné předměty
Pedagogická komunikace l

Celoživotní vzdělávání l

Pedagogika volného času l

5. semestr
Povinné předměty
Sociální psychologie l

Didaktika praktického vyučování II. l

Profesní etika l

Bezpečnost práce l

Seminář k bakalářské práci II. l

Úvod do individ. řízené pedagog. praxe l

Povinně volitelné předměty
Marketing školy l

Školský management l

Tvorba školního vzdělávacího programu l

6. semestr
Povinné předměty
Rozvoj didaktických kompetencí učitele l

Rozvoj psychosociálních kompet. učitele l

Reflektivní seminář l

Individuální řízená pedagogická praxe l l

Bakalářská práce l

Název předmětu Zkouška Zápočet

1. semestr
Povinné předměty
Úvod do studia l

Základy pedagogiky l

Základy psychologie l

Základy sociologie l

Biologie mládeže a školní zdravotnictví l

2. semestr
Povinné předměty
Obecná psychologie l

Obecná didaktika l

Vývojová psychologie l

Teorie a metodika výchovy l

Sociální pedagogika l

Hlasová výchova l

Povinně volitelné předměty
Ekologie l

Odborný cizí jazyk l

Psychologie práce l

3. semestr
Povinné předměty
Pedagogická psychologie l

Speciální pedagogika l

Pedagogická diagnostika l

Environmentální výchova l

Odborné exkurze a inovace l

Povinně volitelné předměty
Komunikační dovednosti l

Prevence sociálně patologických jevů l

Svět práce l

STUDIJNÍ PLÁN 


