Ústav
pedagogiky
a sociálních
studií

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého máme
specifické postavení, protože garantujeme pedago
gické disciplíny pro všechny studijní programy.
Kromě toho garantujeme vlastní studijní pro
gramy:
• v bakalářském studiu Vychovatelství a Sociální
pedagogiku se zaměřením na prevenci sociálně
patologických jevů,
• v navazujícím magisterském studiu Řízení volnoča
sových aktivit a Sociální pedagogiku se zaměře
ním na výchovné poradenství.
Všechny uvedené programy jsou nabízeny ve formě
prezenční i kombinované.
Na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP
pracují zkušení pedagogové s mnohaletou praxí,
ale také mladí učitelé, kteří sami ještě nedávno byli
v roli studentů a do výuky vnášejí svěží pohled na
edukaci. Přednášky, semináře i cvičení vnímáme jako
prostor pro vzájemné obohacování. Studentům
poskytujeme při jejich studiu podporu a individuál
ní poradenství.
U našich studijních programů klademe velký důraz
na praktické uplatnění nabytých poznatků:

• Na praxích si naši studenti mohou otestovat své
pedagogické schopnosti a dovednosti a dále je
zdokonalovat. Vedeme je k tomu, aby aktivně pracovali na rozvoji svých pedagogických kompetencí
prostřednictvím samostatných edukačních činností
a jejich reflexe.
• Spolu se studenty realizujeme akce pro děti, ať už
se jedná o jednodenní aktivity, nebo třeba letní
příměstský tábor. Podporujeme studenty v dobro
volnictví a zapojení v různých organizacích, které
pracují s dětmi a mládeží.
• Důležitou součástí studia jsou povinně volitelné
či volitelné kurzy, při nichž společně trávíme několik dní v přírodě a intenzivně se věnujeme herním
i neherním aktivitám. Studenti se mohou zúčastnit
například adaptačního kurzu, letního a zimního kurzu, kurzu zážitkové pedagogiky či vodáckého kurzu.
• Realizujeme exkurze do výchovně-vzdělávacích,
sociálních a dalších institucí, zajímavé workshopy
a diskusní setkání.
• Máme uzavřeny bilaterální smlouvy s řadou zahra
ničních univerzit. Naši studenti mohou vyjet na
půlroční studijní pobyt například do Rakouska,
Německa, Holandska, Belgie, Litvy, Itálie, Španělska,
Portugalska, Řecka, Turecka, Maďarska, Slovinska

nebo Polska. A naopak ve výuce potkávají studenty z těchto zemí, kteří přijeli k nám.
Vychovatelství (bakalářské studium)
Řízení volnočasových aktivit (navazující magi
sterské studium)
• Přitahuje Tě práce s dětmi nebo mládeží?
• Jsi kreativní? Baví Tě hrát si? A skrze hru (se) učit?
• Láká Tě svět volnočasových aktivit? Myslíš si,
že patříš spíš na hřiště, do lesa či do herny než
za katedru?
Po absolvování se můžeš uplatnit jako vychovatel
nebo pedagog volného času ve školní družině,
školním klubu, středisku volného času / v domě
dětí a mládeže, domově mládeže, v nestátních
neziskových organizacích i v komerčních organizacích zaměřených na volnočasové aktivity.
Pokud si doplníš potřebnou kvalifikaci (třeba
v rámci celoživotního vzdělávání), můžeš pracovat
i v mateřské škole, v dětském domově, diagnostickém ústavu nebo výchovném ústavu.
Student programu Vychovatelství si od druhého
ročníku vybírá také dvě oblasti zájmových čin
ností, jimž se chce věnovat hlouběji – volit může
mezi výtvarným, hudebním, technickým a přírodovědným zaměřením.

Sociální pedagogika – Prevence sociálněpatologických jevů (bakalářské studium)
Sociální pedagogika – Výchovné poradenství
(navazující magisterské studium)
• Naplňuje Tě práce s dětmi, mládeží a lidmi obecně?
• Máš radost, když můžeš někomu pomoci zvládnout nějaké těžkosti a podpořit ho v jeho osobnostním rozvoji?
• Chceš se naučit nové techniky a přístupy a ty si
ověřit v pedagogické praxi?
Po absolvování se můžeš uplatnit jako pedagog
v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu,
ve střediscích výchovné péče, v nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež, v orgánech sociálně-právní ochrany dětí či v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody. Pracovat můžeš i jako terénní
pracovník, kurátor pro děti a mládež, pracovník
probační a mediační služby nebo vychovatel
v sociálních službách. Důležité je poslání sociálních
pedagogů v nestátních neziskových organizacích.
Pedagogika (doktorský studijní program)
Education (doktorský studijní program usku
tečňovaný v anglickém jazyce)
Pokud Tě osloví vědecko-výzkumné aktivity, můžeš se následně přihlásit ke studiu doktorského

studijního programu Pedagogika, který je uskutečňován také v anglickém jazyce pod názvem Education.
Doktorské studium Ti umožní pracovat na vlastním
výzkumu – a to od samého počátku, kdy si sám zvolíš
téma, navrhneš výzkumné metody a postupy, až
po publikování vlastních poznatků v prestižních
časopisech.
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