
PROGRAM KURZU 

1. 11. 2022 
9 - 13 hod. 

Klub knihovny1 

1. Zahájení kurzu 
2. Učební styly a práce se skupinou studentů 
Cíl: Porozumět rozdílům v učebních stylech studentů a jejich významu pro volbu výukových 
metod. 
Metoda: Výklad o učebních stylech, dotazník učebních stylů, skupinová práce a diskuse. 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., AC, KMPS 
Ing. Hana Lorencová, Ph.D., AC, KMPS 

2. 11. 2022 
9 - 12 hod.  

RB359 

3. Tvorba výukových cílů a hodnocení studentů 
Cíl: Jak srozumitelně popsat obor či předmět tak, aby bylo jasné, co se studenti skutečně naučí. A to 
tak, aby existovala vzájemná souhra mezi popisem znalostí a dovedností, metodami výuky a 
metodami hodnocení. 
Metoda: Přednáška, diskuse, společná tvorba výsledků učení předmětu a zpětná vazba. 

Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., KSG 

7. 11. 2022 
13 - 16 hod. 

RB359 

4. Jak naše vnitřní přesvědčení ovlivňují způsob, kterým se učíme a jak učíme 
Cíl: Obsahem tohoto semináře bude model Julie Hay, která na základě vnitřních  motivačních 
"pohaněčů" (přesvědčení)  člověka definovala čtyři základní způsoby, jak lidé přistupují k učení  a 
jak nejlépe s nimi může učitel komunikovat. Na základě tohoto modelu se podíváme, jaké obtíže 
musí překonávat studenti v online výuce a hybridní výuce a zkusíme se zaměřit na to, jak jim 
můžeme jako učitelé pomoci. 
Metoda: workshop 

Ing. Jan Šimek, externí lektor 

8. 11. 2022 
14 - 17 hod. 

Klub knihovny 

5. Co bych chtěl vědět, když jsem začínal učit  
Cíl: Podělit se o zkušenosti z cesty za titulem excelentní učitel FPH. :-) Témata, která probereme: 
tvorba kurzu, teorie vs. praxe, student a vyučující, nástroje, tipy a triky. 
Metoda: Přednáška, diskuze, workshop 

Ing. Michal Andera, Ph.D., KPO 

10. 11. 2022 
9 - 15 hod. 

Klub knihovny 

6. Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele 
Cíl: využití komunikačních technik ve výuce, jak na nepozorné posluchače, výstavba sdělení, 
několik principů klasické rétoriky, hlavní zásady neverbální komunikace, zvládání stresu při 
prezentaci, přesvědčovací a manipulativní techniky. 
Metoda: workshop                                                                           MgA. Stanislav Zeman, MBA, externí lektor 

14. 11. 2022 
9 - 12 hod.  

RB359 
 

7. Jak se lidé učí – styly vyučování (výuka naživo, online, hybridně) 
Cíl: V rámci navazujícího semináře se společně podíváme na teoretický model Transakční analýzy 
autorek Trudi Newton a Rosmery Napper o tom, jaké jsou preferované styly učitelů při vyučování, 
a na jeho základě si rozebereme, jak pracovat s online výukou, s hybridní výukou a jaký je jejich 
rozdíl od vyučování naživo. V rámci semináře spolu také najdeme příležitost na sdílení své dobré 
praxe z jednotlivých typů výuky a budeme sdílet zkušenosti, co opravdu nefunguje. 
Metoda: workshop  

Ing. Jan Šimek, externí lektor 

22. 11. 2022 
9 - 12 hod. 

Klub knihovny 

8. Aktivní metody výuky jako nástroj rozvoje kritického myšlení studentů.  
Cíl: Hledání odpovědí na otázky, jak podpořit rozvoj kritického myšlení studentů prostřednictvím 
aktivních metod výuky a jak tyto metody vhodně využít ve vlastní výuce. Propojení výukových cílů, 
aktivních metod výuky a hodnocení aktivit studentů. Týmová práce studentů - tipy a doporučení. 
Metoda: workshop 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., AC, KMPS 
Ing. Hana Lorencová, Ph.D., AC, KMPS 

                                                                    
1 Klub knihovny se nachází ve vstupním prostoru knihovny na Žižkově (CIKS) 

Kurz rozvoje pedagogických a sociálně psychologických 

dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE 



24. 11.2022 
9 - 12 hod.  

Klub knihovny 

9. Konflikty a jejich zvládání  
Cíl: Praktický nácvik zvládání různých druhů konfliktů v modelových situacích a rozvoj sociálních 
a komunikačních dovedností. Důraz je kladen na porozumění průběhu konfliktu a osvojení si 
různých stylů chování v interpersonálním konfliktu se zaměřením na vysokoškolské prostředí. 
Metoda: Zážitkové učení, hraní rolí, skupinová diskuse.  

PhDr. Eva Šírová, Ph.D., externí lektor 

25. 11. 2022 
9 - 12 hod. 

RB359 

10. Osobnost VŠ učitele  
Osobnostní předpoklady pro pedagogickou činnost, role VŠ pedagoga, zmapování obtíží 
začínajících učitelů a základy duševní hygieny pro VŠ učitele.  
11. Osobnost VŠ studenta 
Motivace a očekávání studentů, poradenství pro studenty a nejčastější obtíže a problémy, spojené 
s VŠ studiem. 

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., KMPS 

30. 11. 2022 
 9 - 12 hod. 

Klub knihovny 

12. Identifikace zpětné vazby od studentů 
Cíl: Umět identifikovat a správně interpretovat zpětnou vazbu od posluchačů získávanou 
neformálními prostředky. 
Metoda: Skupinová diskuse o vytvoření neformálních prostředků získávání zpětné vazby od 
posluchačů.  

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc., KM 

6. 12. 2022 
11,00-12,30 

RB 101 
12,30-14hod. 

RB359 

13. Výuka ve velké skupině 

a) náslech přednášky (RB 101) 
b) práce se studenty na přednáškách (diskuse)  

Ing. David Říha, Ph.D., MBA, KMG 

Výběr z termínů 
8. 12. 2022 

13 – 16 hod. 
Klub knihovny 

nebo 
12. 12. 2022 

9 - 12 hod. 
RB459 

14. Trénink pedagogických dovedností 
Cíl: Praktický nácvik vedení vyučovací hodiny v modelové situaci a rozvoj pedagogických 
dovedností. 
Metoda: „Microteaching“ – tj. nahrávka cca 12 minutové části přednášky či vedení semináře, 
analýza videonahrávky, zpětná vazba a následná skupinová diskuse. 
Výběr jednoho z online termínů na základě registrace v úvodu Kurzu (termíny budou vypsány 
podle počtu registrovaných účastníků). 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., AC, KMPS 
Ing. Hana Lorencová Ph.D., AC, KMPS 

 15. Volitelné workshopy 

16. 11. 2022 
9 - 12 hod.  

Klub knihovny 

1.  Prezentace ve výuce - jak zaujmout posluchače? 

Ing. Karel Pešata, KM  

28. 11. 2022 
9 – 12 hod. 

Online  

2. Kreativita ve výuce 

Ing. Jana Gašková, Ph.D., KMPS 

1. 12. 2022 
9 - 12 hod. 

Klub knihovny 

3. Kritické myšlení – relevance informačních zdrojů, argumentace 

Ing. Lucie Vrbová, Ph.D., KM 

13. 12. 2021 
9-11 hod.  

Online 

4. Konzultace k individuálním projektům (pro účastníky kurzu)  

Ing. Hana Lorencová Ph.D., AC, KMPS 

 

 
Kontaktní osoby 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. (eva.jarosova2@vse.cz) 

Ing. Hana Lorencová, Ph.D. (hana.lorencova@vse.cz) 


