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Chceš-li se stát kreativním učitelem 
či učitelkou na 1. stupni ZŠ nebo v mateřské 
škole – studuj v našich programech:

Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Pětileté magisterské studium v prezenční i kombino-
vané formě.

Učitelství pro mateřské školy
Tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinova-
né formě.

Oba učitelské studijní programy jsou koncipovány 
tak, aby vyhovovaly moderním trendům současné 
pedagogiky a vzdělávání učitelů. Důležitý akcent 
je kladen na nové pojetí profese učitele. V průbě-
hu studia jsou studenti seznamováni s aktuálními 
přístupy ke vzdělávání dětí v předškolním nebo 
mladším školním věku v kontextu současného 
pojetí školy, která má žáky připravit pro život ve 
vyspělé společnosti. Absolventi získávají tímto 
studiem kompetence umožňující uspět ve školách 
zaměřených jak na klasické, tak i na alternativní 
pojetí vzdělávání. Stejně tak disponují poznatky, 



které jim umožní zapojit se v praxi do projektové 
činnosti škol.

Studenti jsou od samého počátku studia i v jeho průbě-
hu v přímém kontaktu s dětmi předškolního věku nebo 
žáky mladšího školního věku prostřednictvím pedago-
gických praxí na našich fakultních mateřských a základ-
ních školách. Prostřednictvím pedagogických praxí si 
studenti postupně ověřují své znalosti z oboru a získá-
vají praktické zkušenosti pro svou budoucí profesi.

Studenti se mohou zúčastňovat různých exkurzí, mají 
prostor pro tvůrčí, výzkumnou i publikační činnost. 
Při tvůrčí činnosti jsou vedeni akademiky, kteří jim 
předávají zkušenosti z oboru. Výsledky svých aktivit 
studenti prezentují na různých studentských soutě-
žích. V rámci výzkumné i publikační činnosti se stu-
denti mohou zapojovat do nejrůznějších grantových 
aktivit či projektů své garantující katedry a získávat 
tak zkušenosti v oblasti vědecké činnosti. To vše 
umožňuje studentům propojit teorii s praxí, srovná-
vat a posléze využívat získané zkušenosti ve vlastní 
učitelské praxi.



Pro studium nabízíme i neučitelský studijní 
program:

Předškolní pedagogika
Dvouleté navazující magisterské studium v pre-
zenční i kombinované formě.

Navazující studijní program je určen absolventům 
programů Učitelství pro mateřské školy (Bc.) 
a Učitelství pro mateřské školy a speciální peda-
gogika (Bc.). Studium je zaměřeno na další rozvoj 
profesních kompetencí předškolního pedagoga 
potřebných pro pedagogickou práci a řízení v pod-
mínkách běžné mateřské školy a mateřské školy 
se zaměřením na vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Studium v zahraničí
Naše katedra zajišťuje mobilitu studentů 
v rámci zahraničních studijních pobytů programu 
ERASMUS+. Studenti tak mají možnost pozná-
vat jiné školské systémy, země a jejich kulturu 
a uplatnit své cizojazyčné znalosti a dovednosti. 
V současnosti má pracoviště uzavřeny smlouvy se 



zahraničními univerzitami například ve Švédsku 
(Uppsala), Norsku (Trondheim), Španělsku (Mad-
rid, Coruňa, Córdoba), Rakousku (Klagenfurt), 
Německu (Erlangen-Nürnberg), Maďarsku (Sopron), 
Slovinsku (Koper, Maribor), Chorvatsku (Rijeka, 
Zadar), Litvě (Panevežys), na Slovensku (Ružombe-
rok, Prešov).

Studium našich magisterských programů 
vytváří pro absolventy podmínky k pokračování 
v doktorském studiu (Ph.D.) nebo k absolvování 



rigorózního řízení (PhDr.). Doktorské studium tak rea-
guje na potřeby vědy vytvářet platformu pro výzkum 
v oblasti předškolní a primární pedagogiky jako věd-
ního oboru. Studenti doktorského studia spolupracují 
se svými školiteli a dalšími akademiky v rámci stu-
dentských a jiných grantových aktivit, jsou zapojováni 
do různých projektů garantující katedry a rozvíjejí své 
znalosti i zkušenosti v oblasti vědecké činnosti.
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