20. listopadu 2015 9.00 – 14.00 hod.
Zájemci o prezenční, kombinované studium a studium
v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce
2016/2017 mohou dnes v době od 9.00 do 14.00 hod.
navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště fakulty.
Setkání se zástupci vedení fakulty se koná
v 9.00 hod. a ve 12.00 hod.
v přízemí v auditoriu
Pedagogické fakulty.
Uchazeči si mohou také vyzkoušet psaní testů studijních
předpokladů nanečisto v posluchárně N 3 v přízemí fakulty
od 10.30 hod. do 11.30 hod. Testy si studenti dle
obdrženého klíče sami vyhodnotí.
Mezi jednotlivými setkáními se promítají instruktáže
s kompletní nabídkou studijních oborů a propagační video
studentů Pedagogické fakulty.
Po celou dobu konání Dne otevřených dveří budou uchazečům
o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty
podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia
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jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech,
konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi, o možnostech
mezifakultních studií.
 Referentky studijního oddělení poskytují informace
o nabízených studijních programech a oborech
pro akademický rok 2016/2017, administrativních
záležitostech
souvisejících
s přijímacím
řízením,
termínech podávání přihlášek, termínech přijímacích
zkoušek a další podstatné informace související s
přijímacím řízením v atriu v přízemí fakulty (šatna).
K dispozici budou pro uchazeče informační materiály
o studiu (v tištěné podobě i ve formě elektronické).
Fakulta také pro adepty o studium připravila propagační
materiály.
 Při své návštěvě fakulty je dnes také možno se setkat se
zástupci Centra podpory studentů se specifickými
potřebami v posluchárně N12 (1. poschodí).
Centrum poskytuje své služby všem fakultám Univerzity
Palackého.
Centrum zastupuje:
Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
Mgr. BcA. Pavel Kučera
Mgr. Jana Majerová.
Centrum nabízí také tlumočení informačních bloků
do znakového jazyka v auditoriu a na N13.
Informace k přijímacímu řízení můžete získat také na webové
adrese:
 http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-amagisterske-studium/
 http://www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijniobory/
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Žižkovo nám. 5, přízemí vpravo
informace o oborech
 Pedagogika se zaměřením na veřejnou správu
 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 Vychovatelství
 Řízení volnočasových aktivit
poskytují v přízemí v posluchárně č. 7 (přízemí) zástupci ÚPSS:
Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
Uchazečům o studium budou prezentovány (Powerpoint) informace typu:
charakter, odborné zaměření, obsah jednotlivých studijních oborů a profil
absolventa, návaznost v navazujícím magisterském studiu (pro všechny
obory) a budou zodpovídány konkrétní dotazy.
Hromadná prezentace v posluchárně P 7 (přízemí) – zahájení v 10.00 a
ve 12.00 hod.

Žižkovo nám. 5, 3. poschodí vpravo
informace o oborech
 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 Učitelství pro mateřské školy
 Předškolní pedagogika
Individuální konzultace poskytnou
Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.: 9.00 – 10.00, č. dveří 4.12;
Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.: 9.00 – 11.00, č. dveří 4.07;
PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.: 11.00 – 13.00, č. dveří 4.02;
Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.: 13.00 – 14.00, č. dveří 4.03;
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.: 11.00 – 14.00, č. dveří 4.02;
Mgr. Alena Berčíková: 9.00 – 11.00, č. dveří 4.07.
Na chodbě katedry jsou umístěny informační panely a letáky pro
uchazeče.
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Žižkovo nám. 5, 1. poschodí vlevo
informace o oborech v rámci studijního programu
 Speciální pedagogika
poskytují průběžně v posluchárně N13 (1. poschodí):
Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
Uchazečům bude také nabídnuta možnost seznámit se s vybranými
speciálněpedagogickými pomůckami.

Žižkovo nám. 5, 3. poschodí vlevo
informace o oborech poskytují v posluchárně LM3 (3. poschodí):
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. podává informace o oborech
 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. podává informace o oboru
 Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.
Koordinátorkou na Dni otevřených dveří Katedry antropologie a
zdravovědy je PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.
V rámci doprovodných aktivit se uskuteční prezentace didaktických
pomůcek pro výuku předmětů se zdravovědným profilem (3. poschodí,
LM3).

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vlevo
informace o studiu oborů
 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
podávají
Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
Mgr. Milan Polák, Ph.D.
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v posluchárně P23 (č. dveří 308) 2. poschodí formou individuálních
pohovorů.
Uchazečům bude nabídnut propagační materiál týkající se činnosti Centra
prevence rizikové virtuální komunikace (PRVOK).

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vpravo, v posluchárně N25
informace o studiu oborů
 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
 Historie se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
podávají:
Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D. 10.00 – 11.30 hod.
PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.
11.30 – 13.00 hod.
Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.
13.00 – 14.00 hod.

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vpravo
informace o studiu oborů
 Matematika se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
podávají
RNDr. Radka Dofková, Ph.D.
Mgr. Nikola Brtvová
v posluchárně P25
Prezentace bude průběžně pouštěná na P25, v případě zájmu bude
podrobně vysvětlená případným uchazečům.
Doprovodné aktivity – prezentace deskových a logických her využívaných
k popularizaci matematiky s možností vyzkoušení.
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Žižkovo nám. 5, 1. poschodí vlevo
informace o studiu oboru
 Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání
 Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
poskytují individuálně v posluchárně P 11 (1. poschodí)
RNDr. Miroslav Janu
Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.
Odborné laboratoře a dílny budou přístupné zájemcům v každou celou
hodinu od 10.00 do 13.00 hodin (dřevodílna, kovodílna, laboratoř LEGO
N31, elektrolaboratoř N34, učebna výpočetní techniky N35, učebna
didaktických praktik LEL).

Purkrabská 2, místnost 3.20, 2. poschodí
informace o studiu oborů
 Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ
podává
Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. individuální formou.

Univerzitní 3 a 5,

Umělecké centrum UP, levé křídlo (rekonstruovaný

jezuitský konvikt)

informace o studiu oborů
 Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
poskytují v 1. poschodí levého křídla Uměleckého centra v učebně
č. 112
PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.
Mgr. Filip Krejčí, Ph.D.
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Powerpointová prezentace o katedře hudební výchovy se uskuteční
v učebně č. 112 (komorní sál) v 1. patře v 10.00, 11.30 a 13.00 hod.
Prezentace literatury ke studiu, výstavní panel, 2. poschodí vedle
sekretariátu.

Univerzitní 3 a 5, Umělecké centrum UP (rekonstruovaný jezuitský konvikt).
informace o studiu oborů
 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
 Muzejní a galerijní pedagogika
poskytují v seminární pracovně katedry v 1. poschodí v posluchárně č.
118
MgA. Robert Buček, Ph.D.
Doc. Petr Jochmann
Mgr. Jitka Nosková
Od 13.00 hod. do 13.30 hod. se uskuteční hromadná prohlídka
jednotlivých ateliérů Katedry výtvarné výchovy.

Žižkovo nám. 5, 4. poschodí
Informace o studiu oboru
 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
budou podávat:
Mgr. Jana Kořínková Ph.D.
Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.
Informační bloky budou probíhat v učebně P 50 (4. poschodí)
v 9.30, 10.30, 11.30 a 12.30 hod.
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Žižkovo nám. 5, 4. poschodí
Informace o studiu
 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
 Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
budou podávány nepřetržitě v průběžné prezentaci
v posluchárně č. 46 (4. poschodí).
Prezentaci Katedry německého jazyka zastupují:
9.00 – 11.00 hod. Mgr. Marek Bohuš Ph.D.
11.00 – 13.00 hod. PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
13.00 – 14.00 hod. PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
Žižkovo nám. 5, přízemí vpravo
Informace o studiu podává Mgr. Martin Ivanovský, č. dveří 1.31

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vlevo
Informace o studiu podává v kancelářích zahraničního oddělení
Marcela Weiglhoferová, dveře č. 3.66
Mgr. Dagmar Zdráhalová, dveře č. 3.43

najdete na webových stránkách http://www.skm.upol.cz/.
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