
Učitelství pro SŠ 
Číslo kurzu: 650 122 
 
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 
E-mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz 
Telefon: +420 221 619 669 
Termín konání: 10/2019 – 11/2021 
Cena kurzu: 15.000,- Kč osvobozeno od DPH  
(Cena kurzu může být snížena na základě doložené žádosti frekventanta, jsou-li uznány 
relevantní atestace z předchozího vysokoškolského oborového studia. Minimální cena kurzu 
je pak stanovena na 6.000,- Kč) 
 
Termín podání přihlášky: do 10.9.2019 
 
Frekvence kurzu: 4 semestry (250 hodin) 
Výukový den: čtvrtek, pátek 
Místo konání: Katedra psychologie a katedra pedagogiky UK FF, Celetná 20, Praha 1 
Předpokládaný počet studentů: 25 
Požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské oborové studium (na filozofických a 
pedagogických fakultách na oborech, které mají didaktiku) 
Adresa zaslání přihlášky: FF UK, Katedra psychologie, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1, 
k rukám paní I. Dvořákové 
Obsah kurzu:  
Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie, Pedagogika pro učitele I + II, Psychologie pro 

učitele I + II, Oborová didaktika a pedagogická praxe, Práce učitele se školní třídou,  

Kazuistický seminář a reflexe pedagogické praxe   

Vzdělávací program nabízí aktivním učitelům s uceleným oborovým vzděláním rozšíření nebo 

prohloubení kvalifikace o relevantní pedagogicko - psychologické a oborově didaktické 

znalosti a dovednosti. Základní a obtížné části jsou posluchačům zprostředkovány v přímé 

výuce (přednášky, cvičení, výcvik, praxe). Vědomosti získávají částečně samostatně na 

základě studia doporučené literatury. Nutnou součástí této formy profesní přípravy je i výcvik 

příslušných profesních dovedností (pedagogicko psychologických, didakticko- metodických).  

Učitelství pro SŠ se zaměřuje na pedagogickou, psychologickou a oborově didaktickou 

přípravu učitelů středních škol, kteří příslušné učitelské vzdělávání neabsolvovali v rámci 

oborového vysokoškolského studia. Mají však ukončené vysokoškolské oborové studium (na 

filozofických či pedagogických fakultách) na oborech:  Andragogika, Anglistika a anglofonní 

literatura, Česká literatura a literární vědy, Český jazyk a teorie komunikace, Čeština 

v komunikaci neslyšících, Filozofie a religionistika, Germánská studia, Historie, Hudební 

věda, Románská studia, Řecká a latinská studia, Pedagogika, Psychologie, Sociologie.   

Forma zakončení: závěrečná práce, ústní zkouška 

Certifikace: Osvědčení FF UK s akreditací MŠMT ČR 

Bližší informace včetně přihlášky: http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/ucitelstvi-pro-ss/ucitelstvi-
pro-stredni-skoly/ 
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