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CHCETE POZNAT ALTERNATIVNĚ PEDAGOGICKÉ 
MODELY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A VÉST 
PEDAGOGICKOU PRÁCI INOVATIVNĚ?
ZAJÍMAJÍ VÁS RŮZNÉ KOMUNIKAČNÍ 
STRATEGIE A CHCETE SE V NICH ROZVINOUT?
CHCETE ZÍSKAT ZKUŠENOSTI S MODERNÍMI 
ZAHRANIČNÍMI VÝCHOVNÝMI MODELY?  

Přihlaste se ke studiu 
bakalářského oboru 
Pedagogická studia a na-
vazujícího magisterského 
programu Vychovatelství

Katedra 
pedagogiky 
a psychologie



Bakalářský studijní program Pedagogická studia navazuje na naše 
dlouhodobé zkušenosti s programem zaměřeným na volnočasovou 
pedagogiku a rozšiřuje a prohlubuje přípravu absolventů na práci 
v neformálním vzdělávání. Absolventi najdou uplatnění jak ve školních 
klubech, střediscích volného času, tak i v různých vzdělávacích institu-
cích. Studijní program usiluje o Váš osobnostní a pedagogický rozvoj v 
oblasti výtvarné, hudební, dramatické, jazykově-literární, tělesné, 
environmentální a informační výchovy. Studium je vedeno v úzkém 
sepětí s pedagogickou praxí, abyste dokázali uplatnit pedagogické 
znalosti a dovednosti v individuálním rozvoji žáků a dětí. 
Ke studiu jsou v roce 2021 přijímáni studenti na základě průměru ze 
střední školy.

Navazující dvouleté magisterské studium Vychovatelství vede u absol-
ventů k rozvoji pedagogických kompetencí zaměřených na sociální i 
individuální rozvoj dětí a mládeže, tak aby byla respektována jejich 
osobností různorodost a sociální zkušenost. Studium se tak zaměřuje 
na prohloubení znalostí v oblasti pedagogické, speciálně pedagogické, 
sociálně pedagogické i psychologické. Zároveň si student sám volí z 
nabídky předmětů tělesné, hudební, výtvarné, literární, dramatické, 
environmentální výchovy a vytváří si tak vlastní profesní profil pedago-
ga. Ten je podpořen vhledem do právní a marketingové práce pedago-
gických institucí.  Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě úspěšné-
ho složení ústní přijímací zkoušky, která klade důraz na předložený
odborný projekt tematicky zaměřený dle profilu uchazeče. 

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Pedagogická studia
prezenčn í  a  kombinovaná forma

NMgr.  DVOUETÝ  PROGRAM

Vychovatelství
prezenčn í  forma

STUDOVAT MŮŽETE BAKALÁŘSKÝ PROGRAM PEDAGOGICKÁ 
STUDIA A POKRAČOVAT V NAVAZUJÍC ÍM MAGISTERSKÉM 
STUDIU VYCHOVATELSTVÍ .  V ÍCE NALEZNETE NA WEBU:  

www.fp.tul.cz/uchazec

Jaké programy 
můžete studovat?



Na začátku studia nás čeká společné seznámení v rámci Úvodního 
soustředění. Zajímají nás Vaše dosavadní studijní zkušenosti a rovněž 
zkušenosti z pedagogické praxe, ale chceme Vám rovněž pomoci co 
nejvíce se osobnostně připravit na práci pedagoga. „Vtáhneme“ Vás do 
studia a „již Vás nepustíme“. Chceme Vám rovněž přiblížit různorodé 
pohledy z pedagogické praxe – pořádáme tzv. pedagogické dny, kdy na 
workshopy a semináře pozveme mnoho zajímavých osobností z pedago-
gické praxe a odborníky zabývající se aktuálními problémy pedagogické-
ho výzkumu. Pedagogickou praxi Vám otevřeme v mnoha spolupracují-
cích fakultních školách a v inovativně a alternativně zaměřených vzdělá-
vacích institucích. O moderních pedagogických směrech nebudete „jen 
slyšet“, ale budete je moci poznat „na vlastní kůži“.

V MONTESSORI  ŠKOLÁCH:
a) dětem pomáhá při práci se smyslovým materiálem průvodce
b) žáci jsou vzděláváni celý den
c) rodiče nemohou pomáhat při výuce

CHCETE-L I  SE VÍCE DOZVĚDĚT O ZÁSADNÍCH ETAPÁCH A ZLOMECH VE 
VÝVOJI  OSOBNOSTI ,  PŘEČTĚTE SI :
a) M. Majerovou      b) S. Freuda     c) F. Neumětela

KRIZE ŽIVOTA JE ETAPA:
a) která nikdy nesmí přijít
b) ve které všichni vždy selžou 
c) která k životu patří a je dobré jí rozumět, aby ji člověk mohl zvládnout

1.

2.

3 .

ŘEŠENÍ :  1a)  2b)  3c)  

Další informace o studiu na katedře také najdete na webu: 

https://kpp.fp.tul.cz
STUDENTI MAJÍ MOŽNOST STUDOVAT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS  
NA UNIVERZITÁCH V MILÁNĚ, BUDAPEŠTI ČI V BRATISLAVĚ A  POZNAT 
I STUDIUM NA WALDORFSKÉ VYSOKÉ ŠKOLE VE STUTTGARTU.

erasmus.fp.tul.cz/blog

V průběhu studia na naší 
katedře se mimo jiné dozvíte... 

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na garantku oborů Pedagogická 
studia a Vychovatelství doc. PhDr. Danu Kasperovou, Ph.D. 

dana.kasperova@tu l .cz

Co u nás 
zažijete?


