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DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM – GEOGRAFIE 

– učitelství pro SŠ a ZŠ

1. STUDIJNÍ PLÁN A PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ

Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů geografických 

či oborů příbuzných (ekologie, životní prostředí, regionální ekonomie apod.), kteří si chtějí doplnit 

vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku geografie 

na základních a středních školách.  

Kurz je otevřen při minimálním počtu 5 studentů, maximální počet účastníků za semestr činí 

15 studentů. 

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 geografie, obhajoba závěrečné práce).

c. Podmínkou pro získání Osvědčení je předložení magisterského diplomu uděleného

v některém ze studijního programu geografie na PřF UK nebo oborů geografii

příbuzných i z jiných univerzit.

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-psychologického bloku, celkem 70 hodin

Název předmětu 

Počet 

hodin 

výuky 

Semestr 
Podmínky 

ukončení 

MDPSPP001 Úvod do pedagogiky 16 zimní (1.) ZK 

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

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

MDPSPP004 Speciální pedagogika 12 zimní (1.) ZK 

MDPSPP005 Obecná didaktika 16 zimní (1.) ZK 

MDPSPP007 Seminář sociální a pedagogické komunikace 10 zimní (1.) Z 

Závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie --- --- ZK 
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MDPSGG001C Didaktika geografie I 40 letní Z 

MDPSGG002C Didaktika geografie II 40 zimní Z 

MDPSGG005 Pedagogická praxe ze zeměpisu I* 40 letní Z 

MDPSGG006 Pedagogická praxe ze zeměpisu II** 40 zimní Z 

MDPSGG010C Modelové přípravy 20 letní Z 

MDPSGG007 Závěrečný projekt doplňkového studia 

k získání pedagogické způsobilosti geografie 
120 dist. letní Z 

Závěrečná práce --- --- obhajoba 

Závěrečná zkouška z didaktického bloku --- --- ZK 

Blok předmětů odborného základu – geografie celkem 60 hodin 

MDPSGG008C Makroregiony světa 20 zimní ZK 

MDPSGG011C Úvod do geoinformatiky 20 zimní Z 

MDPSGG012 – MDPSGG019 Minimálně 1 předmět 

zaměřený na regionální geografii Česka, států či kontinentů 
20 

zimní 

/letní 
ZK 

CELKEM 310 + 120 

* Předmět Didaktika geografie II. je možné si zapsat a absolvovat až po Didaktice geografie I.

** Předměty Pedagogická praxe ze zeměpisu I. a II. je možné si zapsat a absolvovat souběžně anebo 

až po absolvování předmětů Didaktika I. a II.  

Garantem programu je doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 

2. MAXIMÁLNÍ CENA ZA SEMESTR

Cena za jeden semestr studia je stanovena na 7000,-.

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 a Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. 

Závěrečnou zkoušku z didaktiky geografie a obhajobu závěrečné písemné práce musí student

absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky. 

Učební plán oborově-didaktického bloku, celkem 180 hodin + 120 závěrečné práce


