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CÍL STUDIA
Cílem studia je poskytnout cílové skupině ucelené vzdělání v oblasti inženýrské pedagogiky a souvisejících
vědních disciplín a získat kvalifikaci pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů na středních
školách.
Studium je orientováno na:
◊ získání teoretických znalostí z oblasti pedagogiky,
◊ rozvoj didaktických schopností,
◊ získání praktických pedagogických dovedností v rámci praxe,
◊ seznámení se základy psychologie se zvláštním zaměřením na oblast pedagogické psychologie,
◊ seznámení se základy sociologie,
◊ praktický nácvik komunikačních a rétorických dovedností,
◊ seznámení s klíčovými etickými otázkami učitelského povolání,
◊ rozvoj kompetencí v oblasti tvorby učebního textu,
◊ seznámení a práci s didaktickou technikou,
◊ získání základního přehledu v oblasti řízení školy a školského práva,
◊ rozvoj kompetencí v oblasti práce s projekty.
CÍLOVÁ SKUPINA
Doplňující pedagogické studium je určeno pedagogům středních škol a všem absolventům vysokých škol
neučitelského zaměření, kteří aspirují na pedagogickou činnost na středních školách.
VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
Vstupním předpokladem pro zahájení studia je ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo
bakalářského stupně na škole nepedagogického směru se zaměřením např. na strojírenství, elektrotechniku,
ekonomiku, stavebnictví, chemii…apod.

DOBA TRVÁNÍ
Studium je 3 semestrové :
- výuka probíhá vždy v pondělí 1 x za 14 dní po 10 hodinách (ZS-lichý týden, LS-sudý týden)
- dva semestry probíhají formou prezenční výuky,
- třetí semestr je určen pro zpracování závěrečné práce a absolvování pedagogické praxe,
- časově flexibilní, za standardních podmínek může být ukončeno za 14 měsíců (listopad 2023)
OBSAH STUDIA
Hodinová dotace
Prezenční/Distanční

Předmět

Hodnocení

Základy psychologie a biologické základy vývoje

30/5

SZ-Ú, SZZ-Ú

Pedagogika a didaktika

35/5

SZ-Ú, SZZ-Ú

Seminář k závěrečné práci

5/0

Z

Inženýrsko-pedagogické praktikum

6/29

Z

Etika pro učitele

15/10

Z

Didaktická technika a informatika

25/0

Z

Rétorika

10/0

Z

Komunikace

10/0

Z

Základy sociologie

10/5

Z

Práce s projekty

20/10

Z

Tvorba učebních textů

10/10

Z

Celkem hodin studia

250

Vysvětlivky:

Z
SZ
SZZ
Ú

zápočet
semestrální zkouška
souhrnná závěrečná zkouška
ústní

FORMY VÝUKY
Studium je organizováno kombinovanou formou. Některé učební texty jsou po zadání přiděleného hesla
k dispozici na webových stránkách fakulty. Dále jsou k dispozici také tištěné opory, které obdrží posluchači na
počátku studia. Některé materiály zveřejňují vyučující na svých webových stránkách v čase konání předmětu.
Rozsah studia je 250 hodin výuky (prezenční + distanční).

METODY VÝUKY
Prezenční část studia je realizována převážně prostřednictvím následujících výukových metod: výklad, diskuse,
skupinová práce a nácvik didaktických a komunikačních dovedností za pomocí audiovizuální techniky.

STUDIJNÍ VÝSTUPY
Studium absolventům vysokých škol umožní:
◊ získat kvalifikaci pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů na středních školách.
◊ prohloubit pedagogické schopnosti odborné i obecné i pro případné vedení výuky v cizím jazyce.
◊ získat pedagogické zkušenosti v průběhu programem předepsané praxe,

◊ obeznámit se se základy obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie, biologickými základy
vývoje a základy sociologie,
◊ rozvinout své rétorické a komunikační dovednosti,
◊ orientovat se v problematice učitelské etiky,
◊ zdokonalit své dovednosti v oblasti tvorby studijních materiálů, přípravy projektů a školního kurikula,
◊ rozšířit své dovednosti v oblasti práce s didaktickou technikou,
◊ získat přehled o problematice řízení školy a školského práva v ČR.
ORGANIZACE STUDIA
Studium je realizováno především jako studium prezenční. Organizace studia je zajištěna odborným vedoucím
odpovědným za jeho obsahovou a pedagogickou úroveň, dále pak administrátorem studia, který řídí veškerou
agendu a administrativu, a lektory, kteří zodpovídají za odbornou výuku jednotlivých předmětů.
HODNOCENÍ A AKREDITACE
Podmínkou získání osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia je:
◊ alespoň 80% účast v prezenční výuce,
◊ složení všech semestrálních zkoušek a zápočtů,
◊ úspěšné zpracování závěrečné písemné práce v rozsahu 30 – 40 stran a její obhajoba,
◊ prezenční úspěšné vykonání ústní závěrečné zkoušky z pedagogiky, didaktiky a psychologie.
Posluchači jsou hodnoceni formou:
◊
◊
◊
◊
◊

ústních semestrálních zkoušek během studia (SZ),
zápočtu (Z), uděleným na základě ústního pohovoru nebo zpracování písemné semestrální práce,
zprávy o průběhu absolvované pedagogické praxe (náslechy v hodině, vedení výuky)
ústní souhrnné závěrečné zkoušky (SZZ),
písemné závěrečné práce.

Klasifikační
stupnice

1
výborně

2
velmi dobře

3
dobře

4
nevyhověl

Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent „Osvědčení o absolvování programu celoživotního
vzdělávání“ jako kvalifikační doklad odborné způsobilosti „Učitel odborných předmětů na středních školách
a středních odborných učilištích“ ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 9 zákona č. 563/2004Sb. o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 317/2005 o dalších vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění.

MÍSTO KONÁNÍ:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,
Technická 10, 616 00 Brno (Technologický park)

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU :
Termín odevzdání :
do pátku 2. září 2022
Formulář k dispozici na webových stránkách: www.fekt.vut.cz/studium/dps/index.php.cz
K přihlášce nutno doložit : – notářsky ověřenou kopii nejvýše dosaženého vzdělání (VŠ diplom vč.
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
– 2x barevnou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm.
Přihlášky je možné zasílat na adresu: VUT v Brně , FEKT UJAZ, Technická 10, 616 00 Brno, nebo
elektronicky na: purova@vut.cz

TERMÍN ZAHÁJENÍ STUDIA : pondělí

12. září 2022, začátek v 09:00 hod.

CENA STUDIA :

Kč 12 950,00

STUDIJNÍ MATERIÁLY :

Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně.
Zároveň je v ceně zahrnuto občerstvení (káva, čaj, voda….)

(cena je uvedena včetně 0% DPH)

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ZA STUDIUM :
Účastnický poplatek je možné uhradit ve 2 variantách :
a)
b)

Celá částka Kč 12 950,00 bude uhrazena do dne zahájení studia, tj. do 12.9.2022
Úhradu účastnického poplatku je možno rozdělit na 2 částky:
1. část - Kč 8.450,00 musí být uhrazena nejpozději do dne zahájení studia, tj. do 12.9.2022
2. část - Kč 4.500,00 musí být uhrazena do konce kalendářního roku 2022, tj. do 31.12.2022

Forma úhrady :
1.
2.
3.

Poštovní poukázkou typ A
Bankovním převodem
Složením v hotovosti na pokladnu banky ČSOB

KONTAKTY & REGISTRACE
Kontaktní adresa:

Vedoucí studia:
Ing. Martin JÍLEK
jilek@vut.cz
541 146 321

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FEKT UJAZ
Technická 10
616 00 BRNO
Koordinátor:
Miroslava PUROVÁ
purova@vut.cz
541 146 324 (+ záznamník)
777 365 645

