
PROGRAM KURZU  

Příprava začínajících vysokoškolských učitelů (DEP911)  

I. MODUL  Vysokoškolská pedagogika a didaktika  
zasedací místnost SB 229 

25. 01. 2019 
09:00–09:10 

  
Zahájení kurzu 
  

09:10–10:40 Úvod do vysokoškolské pedagogiky  
Seznámení se s vysokoškolskou pedagogikou jako pedagogickou 
disciplínou, se specifickými zvláštnostmi výuky na vysokých školách, se 
změnami, ke kterým dochází v terciární sféře v ČR i v Evropě. 
Zohledněny budou rovněž otázky etické v oblasti školství. 
Metody vyučování: přednáška 
Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., VŠE Praha 

10:40–10:45 Přestávka 

10:45–12:15  Osobnost vysokoškolského u čitele  
Vymezení požadavků týkajících se psychologických aspektů práce 
vysokoškolského učitele. Test na osobnostní předpoklady pro 
pedagogickou činnost VŠ učitele. 
Metody vyučování: přednáška, test osobnosti učitele 
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., VŠE Praha     

12:15–12:45 Přestávka na oběd 

12:45–14:15 Formy vysokoškolské výuky, hospitace a evalua ční techniky  
Didaktika a didaktický systém. Taxonomie organizačních forem výuky a 
jejich specifika (přednášky, semináře a cvičení, exkurze, praxe a stáže). 
Koncipování struktury vyučovací jednotky na vysoké škole. Upozornění 
na nejčastější pedagogické chyby a návody sebereflexe při práci VŠ 
pedagoga, seznámení se s evaluačními nástroji k získání zpětné vazby. 
Metody vyučování: přednáška, diskuze, průmět do praktické části kurzu 
– microteachingů 
Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., VŠE Praha 

14:15–14:20 Přestávka 



14:20–15:50 Vyučovací metody a moderní koncepce vzd ělávání  
Moderní koncepce výuky s důrazem na kooperativní a skupinové 
vyučování, problémové vyučování, projektové vyučování, mastery a 
blended learning. Získání představy o specifikách jednotlivých přístupů k 
výuce. 
Metody vyučování: seminář, diskuze 
Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., VŠE Praha 

15:50–16:00 Zadání prezentace a cvi čení k získání osv ědčení  

 
 
 
 

II. MODUL Komplexní individuální práce vysokoškolského u čitele 
zasedací místnost SB 229 
V tomto modulu je nutné mít s sebou notebook či tablet, 
výjimečně mobil.    

01. 02. 2019 
09:00–10:30 

Využití vyu čovacích metod v ekonomicky zam ěřených 
předmětech 
Ukázka didaktického zpracování vybrané ekonomické problematiky – 
práce s příklady. 
metody vyučování: workshop 
Ing. Marie Fišerová, Ph.D., VŠE Praha 

10:30–10:35 Přestávka 

10:35–12:05 Rétorika v angli čtině 
Návody, jak účinně zvládnout projev v anglickém jazyce. Procvičování 
jazykové ohebnosti, správného dýchání, přízvuků a intonace v 
angličtině. 
Metody vyučování: cvičení 
Ing. Lenka Holečková, Ph.D., VŠE Praha 

12:05–12:35 Přestávka na oběd 

12:35–14:05 Využití didaktické techniky  
Seznámení se s možnostmi využití prostředků didaktické techniky při 
vysokoškolské výuce. 
Metody vyučování: přednáška, diskuze, cvičení 
Ing. Tomáš Langer, Ph.D., VŠE Praha 



08.02. 2019 zasedací místnost SB 229  
V tomto modulu je nutné mít s sebou notebook či tablet, 
výjimečně mobil.   

09:00–10:30 Rétorika  
Obsahová a formální stránka řečnického projevu, zlozvyky řečníků, 
rétorika ve vysokoškolské praxi (zlepšení jazykové ohebnosti, správné 
dýchání a intonace, zbavení se ostýchavosti a trémy). 
Metody vyučování: cvičení 
Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., VŠE Praha 

10:30–10:35 Přestávka 

10:35–12:05 Využití vyučovacích metod v ekonomicky zam ěřených 
předmětech 
Ukázka didaktického zpracování vybrané ekonomické problematiky – 
práce s případovou studií. 
Metody vyučování: workshop 
Ing. Alena Králová, Ph.D., VŠE Praha 

12:05–12:35 Přestávka na oběd 

12:35–14:05 Využití vyu čovacích metod v ekonomicky zam ěřených 
předmětech 
Ukázka didaktického zpracování vybrané ekonomické problematiky – 
inscenační metody, ekonomické hry včetně simulačních na počítači. 
Metody vyučování: workshop 
Ing. Alena Králová, Ph.D., VŠE Praha 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III. MODUL Microteaching 
zasedací místnost SB 229 

01. 03. 2019 
09:00–14:00 

Nácvik pedagogických dovedností  
Aktivní vystoupení účastníků kurzu s ukázkou simulované vyučovací 
jednotky, rozbor výstupu na základě videonahrávky. 
Metody vyučování: cvičení 
 
Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., VŠE Praha 
Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., VŠE Praha 
Ing. Alena Králová, Ph.D., VŠE Praha 
Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D., VŠE Praha 
Ing. Lenka Holečková, Ph.D., VŠE Praha 
Ing. Kateřina Berková, Ph.D., VŠE Praha 
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., VŠE Praha 

14:00–15:00 Evaluace výstup ů účastník ů kurzu  
  
Slavnostní p ředání osv ědčení 

  
 


