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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Osobnostní a sociální výcvik 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 

semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0+28s hod.   kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zp Forma výuky  

Forma způsobu ověření 

studijních výsledků a další 

požadavky na studenta 

Reflexe / prezentace 

 

Garant předmětu PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Přednášky, semináře 

Vyučující  

 PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (katedra pedagogiky a psychologie, lektoři z praxe 

(Mgr. Nevoralová – školní psycholog, Mgr. Mikitin Vítová, zást. ředitele ZŠ E. Destinové) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem semináře je zprostředkovat studentům sebereflexi, kultivaci sebepojetí, podporu osobnostního zrání, 

zakotvení ve vlastním prožívání. Součástí semináře je též práce na profesním zakotvení, motivaci k profesi i 

budování profesní identity. Student se učí pracovat s vlastními emocemi, využívat různých technik ke 

zvládání zátěže apod. Rozvoj komunikačních dovedností a strategií. Student získá rámcovou představu o své 

osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách, motivaci k profesi. 

Obsahové zaměření: 

1. Seznámení. Poznání vlastní intuice. 

2. Seznámení. Naslouchání, práce s odlišnými názory.  

3. Komunikace bez předsudků. 

4. Sebehodnocení, sebereflexe. 

5. Osobnost pedagoga: já jako pedagog v mateřské škole. 

6. Jaký jste typ osobnosti? 



 

7. Nonverbální komunikace. 

8. Verbální komunikace. 

9. Rozvoj komunikačních schopností 

10. - 14. – výcviková část seminářů 

Výcvik bude zaměřen na sebepoznání, identifikaci vlastních silných a slabých stránek, rozpoznání svých rolí 

v týmu, formulování dalších rozvojových oblastí.  
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