
Studium pro výchovné poradce  
Číslo kurzu:  650 113 
 
Kontaktní osoba: Inka Dvořáková  
 
E-mail: inka.dvorakova@ff.cuni.cz 
 
Telefon: +420 221 619 661 
 
Termín konání: říjen 2018 – prosinec 2020 
 
Cena kurzu: 16.500,-Kč (osvobozeno od DPH). Poplatek bude uhrazen před zápisem v plné 
výši, maximálně ve dvou splátkách. Studium je možné hradit z prostředků DVPP. 
 
Termín podání přihlášky: do 1.9.2018 
 
Délka kurzu: 4 semestry celkem 250 hodin  
Výukový den: 1 x za měsíc pátek a sobota  
Místo konání: Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1 
Předpokládaný počet studentů: 25 
Požadované vzdělání: vysokoškolské – magisterského typu 
Lektoři: PhDr. Václav Mertin a další učitelé z katedry psychologie FF UK a někteří externí 
specialisté z oboru psychologie  
Adresa zaslání přihlášky: Katedra psychologie FF UK, k rukám I. Dvořákové, nám. Jana 

Palacha 2, Praha 1, 116 38 

Obsah kurzu:  
• Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie 
• Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských 
služeb 
• Právní rámec pro výkon poradenské činnosti 
• Osobnost výchovného poradce-specifika role výchovného poradce ve školním 
prostředí 
• Školní třída, její vedení a diagnostika 
• Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 
• Základní dovednosti vedení poradenské komunikace 
• Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
• Kariérové poradenství 
• Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole 
• Žák v kontextu služeb výchovného poradce 
• Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství 
Cíle kurzu: 
V systému služeb výchovného poradenství poskytovaných v našem školském systému 
představuje základní článek výchovný poradce. Výchovní poradci jsou učitelé, kteří vedle své 
vyučovací povinnosti poskytují specifické poradenské služby žákům, jejich rodičům i kolegům 
učitelům. 
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Rozsah i kvalita služeb podstatnou měrou závisí na znalostech i praktických dovednostech 
výchovného poradce. Je žádoucí, aby právě reprezentant systému výchovného poradenství 
ve škole měl hlubší znalosti a důkladnější dovednosti z psychologie a pedagogiky než běžný 
učitel. Tyto znalosti a dovednosti mohou získat naši učitelé - výchovní poradci výlučně ve 
specializačním studiu. Specializační studium představuje podle našich školských předpisů 
nezbytnou podmínku pro výkon činnosti výchovného poradce. 
Vzhledem k tomu, že v současné době se jednoznačně zvyšují požadavky na psychologické 
znalosti a dovednosti učitelů, je legitimní, že úkolu vzdělávání výchovných poradců se ujímá 
katedra psychologie a těžiště kursu spočívá právě v psychologických poznatcích. 
Kurs pro výchovné poradce tak reaguje na aktuální potřeby školské praxe, které souvisejí s 
rozvíjením profesní kompetence učitele-výchovného poradce. Zahrnuje systematický rozvoj 
znalostí z psychologie osobnosti, vývojové, sociální, poradenské a školní psychologie, které 
pak tvoří základ, na kterém jsou budovány praktické dovednosti. Těm bude při vzdělávání 
výchovných poradců věnována podstatná pozornost. Proto také součástí kursu bude výcvik 
sociálních a komunikačních dovedností učitele potřebných pro jednání se žákem i jeho rodiči. 
Vedle toho se zaměříme i na vlastní prožívání výchovného poradce. Součástí kursu jsou i 
základní psychohygienické aspekty učitelského povolání a dovednosti podporující odolnost 
učitele. Prostor je věnován i individuálním konzultacím. 
 
Forma zakončení: závěrečná práce, ústní zkouška 
Certifikace: Osvědčení FF UK s akreditací MŠMT ČR  
Více informací na webu Katedry psychologie: http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-

specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/studium-pro-vychovne-poradce/ 
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