
Příloha k Prohlášení 

V případě realizace opatření na více fakultách přidejte řádky po jednotlivých fakultách. 

Název VVŠ Mendelova univerzita v Brně 

Fakulta vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání  
V případě potřeby přidejte řádky pro jednotlivé činnosti i kontrolovatelné výstupy 
 
Název a stručná charakteristika činnosti:  
 
Zlepšení orientace v oboru zapojením odborníků do realizace studijních programů 
 
Podstatou činnosti je zkvalitnění výuky prostřednictvím podpory kontaktu s praxí a inovací 
předmětů se zapojením oborových didaktiků a dalších specialistů. Činnost bude zaměřena na 
poskytnutí základní orientace studentů učitelství praktického vyučování a odborných předmětů 
v otázkách odborného vzdělávání na středních školách a učilištích. Absolvováním inovovaných 
předmětů studenti získají přehled nejen o specifikách odborných škol a učilišť v systému vzdělávání, 
ale i specifikách odborného vzdělávání na těchto školách. Zároveň studenti získají základní přehled 
o cílech a obsahu vzdělávání realizovaných v procesu vyučování na odborně orientovaných středních 
školách a učilištích a základní znalosti o možnostech a transferu nových odborných poznatků do své 
praxe. Cílem je mimo jiné přiblížit studentům tvůrčí aspekty učitelské práce a posílit jejich motivaci 
pro výkon profese. 
 
Kontrolovatelný výstup  
Název:  
 
Přednášky a setkání praktikujících učitelů a odborníků z praxe se 
studenty ve vybraných inovovaných předmětech     
Počet odborníků z praxe zapojených v inovovaných předmětech 
Počet studentů zapojených do výuky inovovaných předmětů 
 

 
 
 
Hodnota: 5 
 
Hodnota: 5 
Hodnota: 70 

Název a stručná charakteristika činnosti:  
 
Observace v autentickém prostředí školy 
 
Činnost bude spočívat v seznámení studentů s kulturou školy jako instituce a s jejími různorodými 
aspekty. Budou realizovány komplexní exkurze s terénní výukou pro studenty oboru učitelství 
praktického vyučování a oboru učitelství odborných předmětů. Cílem je zvýšení odborných 
kompetencí budoucích pedagogických pracovníků. Součástí terénní výuky a exkurzí budou 
skupinové hospitace s odborným výkladem, diskuse a reflexe s hospitovanými učiteli a případně 
vedením školy, seznámení s organizací školy. Cílem této aktivity je podpora opatření k motivaci 
začínajících učitelů přímo na školách a jejich specializovaných pracovištích (dílny apod.) nebo 
v dalších typech školských zařízení. Tyto aktivity umožní studentům zprostředkovat informace, které 
lze získat pouze od učitelů nebo praktiků z terénu.  
 
Kontrolovatelný výstup 
Název:      
Počet studentů absolvujících exkurze                                                    
Počet hospitovaných předmětů 
Počet zapojených pedagogických pracovníků 
Počet exkurzí 

 
 
Hodnota:       40 
Hodnota:       5 
Hodnota:       8                                                                 
Hodnota:       4  
                                                                



Název a stručná charakteristika činnosti: 
 
Akreditace a realizace kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených 
na školní komunikaci a osobnostní rozvoj 
 
V rámci pregraduální přípravy, ale i v praxi samotné je důležité trénovat situace, které mohou nastat 
jak při jednání a komunikaci s žáky nebo kolegy, tak s rodiči nebo dalšími sociálními partnery. Cílem 
činností je připravit, akreditovat a realizovat vzdělávací aktivity zaměřené na komunikaci při řešení 
konkrétních problémových či konfliktních situací, výměnu zkušeností v této oblasti a reflexi příkladů 
dobré praxe. Je možné se též zaměřit na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků 
(duševní hygienu, prevenci vyhoření apod.). Tyto činnosti pak souvisí s podporou začínajících učitelů 
a aktualizací nabídky kurzů celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky.  
 
Kontrolovatelný výstup 
Název:   
Počet připravených kurzů/seminářů celoživotního vzdělávání   
Počet akreditovaných kurzů/seminářů v rámci DVPP      
Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání (pedagogických 
nebo akademických pracovníků) 
Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání (studentů)                                                                 
 

 
 
Hodnota: 3 
Hodnota: 1 
Hodnota: 20 
 
Hodnota: 40 
 

Název a stručná charakteristika činnosti: 
 
Inovace studijních programů reagujících na aktuální trendy ve vzdělávání učitelů 
 
V roce 2020 skončí platnost bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice s jeho 
obory Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů. 
V roce 2019 byla připravena žádost o akreditaci nového studijního programu z oblasti 30 (Učitelství) 
v souladu s potřebami českého školství a novými požadavky na profil absolventa podle Standardu 
MŠMT ČR a NAÚ. Zároveň byla připravena žádost o akreditaci nového studijního programu v oblasti 
19 (Neučitelská pedagogika). Cílem činností bude příprava dalších studijních opor pro 
kombinovanou formu studia připravovaných studijních programů v prostředí LMS Moodle. 
Příspěvek z Ukazatele P tak bude podporovat vznik nových studijních programů. 
 
Kontrolovatelný výstup 
Název: 
Počet vytvořených studijních opor v LMS Moodle 
Počet pracovníků podílejících se na tvorbě studijních opor 

 
 
Hodnota: 20 
Hodnota: 30 
 

Název a stručná charakteristika činnosti: 
 
Podpora pracovních podmínek akademických pracovníků, kompetencí, profesního rozvoje  
a internacionalizace 
 
Činnost bude zaměřena na stabilizaci a zkvalitnění podpory akademických pracovníků zajišťujících 
vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků (zejména odborných asistentů) v oblasti tvůrčí 
činnosti i dalšího profesního rozvoje. Podstatou činnosti bude podpora účast na konferencích, 
seminářích a dalších odborných setkáních s relevantní obsahovou náplní k učitelsky zaměřeným 
studijním programům. Dále bude umožněna podpora účasti na vzdělávacích aktivitách (kurzech), 
které akademickým pracovníkům umožní zlepšit didaktické dovednosti (nebo jiné) a načerpat 



informace o aktuálních trendech a vývoji např. v oblasti ICT. Součástí těchto činností bude i příjezd 
zahraničních odborníků na pracoviště.  
 
Kontrolovatelný výstup 
Název: 
Počet účastí akademických pracovníků na konferencích 
Počet akademických pracovníků účastnících se vzdělávání apod. 
Počet zahraničních odborníků pozvaných na pracoviště 

 
 
Hodnota: 10 
Hodnota: 5 
Hodnota: 3 
 

Jméno a příjmení děkana Mgr. Petr Adamec, Ph.D., ředitel VÚ ICV 

Datum a podpis 19. 2. 2020 

 

Jméno a příjmení rektora VVŠ prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka MENDELU 

Místo a datum V Brně 19. 2. 2020 

Podpis a razítko 
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