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DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM – GEOLOGIE  

– učitelství pro střední a základní školy 

1. STUDIJNÍ PLÁN A PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ 

Požadavky na absolvování studia: 

a. Splnění všech povinností předepsaných studijním plánem. 

b. Složení závěrečných zkoušek v předepsaném pořadí (zkouška z Pedagogiky  

a psychologie, zkouška z Didaktiky geologie, obhajoba závěrečné práce). 

c. Podmínkou pro získání Osvědčení je předložení magisterského diplomu uděleného 

v některém ze studijního programu geologie na PřF UK nebo diplomu 

z obdobných na geologii zaměřených studijních programů na jiných VŠ. 

d. Osvědčení je vydáváno za splnění všech výše uvedených podmínek. Dílčí osvědčení 

či doklady nebudou vydávány.  

Osvědčení o absolvování studia je vydáváno při splnění všech výše uvedených požadavků.  

Učební plán: pedagogicko-psychologická část (celkem 64 hodin)  

Název předmětu 
Počet hodin 

výuky Semestr 
Podmínky 

ukončení 

MDPSPP001 Úvod do pedagogiky 12 zimní (1.) Zk 

MDPSPP002 Psychologie pro učitele I. 8 zimní (1.) Z 

MDPSPP003 Psychologie pro učitele II. 8 zimní (1.) Zk 

MDPSPP004 Speciální pedagogika  8 zimní (1.) Zk 

MDPSPP005 Obecná didaktika 12 zimní (1.) Zk 

MDPSPP006 Základy poradenství a diagnostiky 8 zimní (1.) Z 

MDPSPP007 Seminář sociální a pedagogické komunikace 8 zimní (1.) Z 

Závěrečné zkouška z Pedagogiky a psychologie --- --- Zk 

Učební plán: oborově-didaktická část (celkem 176 hodin + 120 hodin závěrečné práce) 

MDPSGE001 Teorie výuky geologie  32 letní Z, Zk 

MDPSGE002 Didaktika geologie I 32 zimní Z 

MDPSGE003 Didaktika geologie II 24 letní Z, Zk 

MDPSGE004 Geologické vycházky a cvičení 24 letní Z 

MDPSGE005 Terénní didaktický kurs pro učitele 24 letní Z 

MDPSGE006 Pedagogická praxe z geologie I 20 letní Z 

MDPSGE007 Pedagogická praxe z geologie II 20 zimní Z 

MDPSGE008 Závěrečný projekt doplňkového studia k získání 

pedagogické způsobilosti 
120 letní zápočet  
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Závěrečná práce --- --- obhajoba 

Závěrečná zkouška z didaktického bloku --- --- Zk 

Učební plán: všeobecná část a předměty odborného základu (16 hodin)  

MDPSGE009 Hodnocení krajiny z hlediska geověd 16 zimní Zk 

CELKEM 256 + 120   

2. MAXIMÁLNÍ CENA ZA SEMESTR 

Cena za jeden semestr studia je stanovena na 4500,-.  

V případě nízkého počtu (méně než 3 přihlášení studenti) nemusí být v daném roce kurz otevřen. 

3. MAXIMÁLNÍ DÉLKA STUDIA 

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník 

vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie  

a závěrečnou zkoušku z didaktiky geologie. Obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat 

nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky. 

4. VAZBA CŽV NA SOUČASNÉ ŘÁDNÉ STUDIUM NA PŘF UK 

Podmínkou přijetí do studia je současné studium v magisterském studijním programu geologie na PřF 

UK (zapsat se do DPSGE je možné nejdříve zároveň se zápisem do studia NMgr. programu) nebo 

absolvované magisterské nebo inženýrské studium na jiné VŠ s obdobným zaměřením.  

Po ukončení řádného studia na PřF UK je možné pokračovat ve studiu DPSGE, včetně konání 

závěrečných zkoušek až do vypršení maximální doby studia DPSGE.  

Studium DPSGE je možné ukončit před ukončením řádného studia ve studijním programu na PřF UK. 

Vydání příslušného osvědčení je však vázáno na ukončení řádného studia a osvědčením může být 

vydáno pouze po předložení diplomu o absolvování NMgr. studia. Jakékoliv doklady o vykonání dílčích 

zkoušek, včetně jednotlivých závěrečných zkoušek nebudou vydávány.  

V případě přerušení studia na PřF UK je možné ve studiu DPSGE pokračovat, v takovém případě 

studium v programu DPSGE nemusí být přerušeno.  

 


