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Co je to vlastně ta technika a praktické činnosti? 
Technikou v rámci studia rozumíme jednak tradiční rukodělné tvůrčí pojetí, ale vedle toho  
i aplikaci nejmodernějších špičkových technologií. Pokud Vám někdo říká, že šroubovák, 
kladívko, pilka jsou v 21. století překonané nástroje, buď tomu nerozumí nebo si z Vás dělá 
legraci. Budou se samozřejmě používat nadále i v té vyspělé Americe či Japonsku. My ale 
jdeme s dobou a disponujeme technologiemi založenými na 3D tisku, robotice, laserech  
a počítačovém ovládání. S tím vším se naši studenti během studia plně seznámí. Těmi 
praktickými činnostmi zdůrazňujeme, že budeme u studentů rozvíjet i rukodělnou šikovnost 
(řemeslný um). Technika prostě není o biflování teorie, ale spíše o tom, co člověk umí.  

https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/katedry/ktiv/Studijni_obory/2018_nove_obory/0_technika_Bc_WEB_3.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/katedry/ktiv/Studijni_obory/2018_nove_obory/0_technika_Bc_WEB_3.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/katedry/ktiv/Studijni_obory/2018_nove_obory/0_technika_Mgr_WEB_3.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/katedry/ktiv/Studijni_obory/2018_nove_obory/0_technika_Mgr_WEB_3.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/katedry/ktiv/Studijni_obory/2018_nove_obory/0_technika_Mgr_WEB_3.pdf


https://www.pdf.upol.cz/ktiv/ 

Aha, takže vychováváte řemeslníky? 
Ale ne, to jsme se vůbec nepochopili. Naším cílem je vychovat takového absolventa, který 
bude schopen probouzet u mladé generace zájem o techniku a rozvíjet jejich technickou 
tvořivost. Tohle má v dnešní době velký význam. Česká republika je tradičně průmyslovou 
zemí a disponuje neskutečně šikovnými lidmi. Ne nadarmo se říká, „zlaté české ručičky“. A to 
chceme nejen udržet, ale v souvislosti s nejmodernějšími technologiemi posunout dále, aby 
se po světě říkalo i „zlaté české hlavičky“. Technika totiž propojuje ruce + hlavu + cit. Bez 
přemýšlení nic užitečného nevyrobíte a pouze šikovné ruce také nestačí. Když se tohle propojí, 
a ještě se do technických činností dá kus srdce, vznikají neskutečné věci.   
A náš absolvent by měl být nejen takový, měl by být schopen znalosti a dovednosti dále 
předávat – musí umět učit.   
 

 
 
 

To ale u Vás nemůže studovat každý, že? 
Každý ne, ale řada uchazečů ano. 😊 Jak to myslím. Pro nás je důležité, aby měl uchazeč 
maturitu a tím formální povinnosti končí. Nejpodstatnější ale je, aby měl uchazeč zájem  
o studium. Potom dokážeme doslova zázraky. Řeknu Vám konkrétní příklad. Přijde k nám 
„čtyřkař“ z matematiky, který vyrůstal v paneláku a s technikou nepřicházel moc do styku. 
Tedy vlastně ano, ví, jak vypadá televize, počítač, tablet a mobil. I s tímto uchazečem si umíme 
poradit a vychovat z něho úplně jiného člověka, učitele profesionála. Od toho máme na 
katedře spoustu odborníků. Pokud máme někoho naučit učit, musíme to také sami umět.  
Potom máte třeba jedničkáře z gymnázia, který si myslí, že už „snědl“ všechnu moudrost světa 
a že je u nás jen kvůli titulu. Tito lidé to mají u nás složité.  
Je tedy velmi obtížné předem určovat, co je pro nás perspektivní uchazeč. Z hlediska známek, 
2 na jedné škole může odpovídat 3 na škole jiné.   
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Čili neexistuje něco jako talentové zkoušky? 
To opravdu ne. U nás se cení zájem a férový přístup ke studiu. Se vším ostatním si společně 
poradíme.  
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Slyšel jsem, že obory se u Vás studují tzv. v dvoj-
kombinaci. Co to vlastně znamená? 
To jste slyšel zcela správně. Pokud totiž jdete do školní praxe, musíte mít co učit, a jeden 
předmět by Vás tzv. „neuživil“. Musela by to být velká škola, abyste učil např. jen dějepis. Proto 
současně studujete dva předměty, které můžete vyučovat – kupř. „Techniku a praktické 
činnosti“ a „Informační a komunikační technologie“. Obor Technika a praktické činnosti je 
v tomto ještě dále. Můžete totiž učit všechny předměty zahrnuté pod vzdělávací oblast Člověk 
a svět práce v tzv. rámcových vzdělávacích programech (to jsou „osnovy“, podle kterých se na 
všech školách učí, viz http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani).  
 

Přestávám chápat, co konkrétně tedy mohu učit, pokud 
vystuduji studijní program Technika a praktické 
činnosti a následně Mgr. program učitelství?  
Jednak techniku a praktické činnosti v dílnách, ale vedle toho i pěstitelské práce, vaření, 
digitální technologie a profesní orientaci. Je to celá škála předmětů, a k tomu tedy ještě 
studujete druhou kombinaci, kupř. dějepis nebo informační a komunikační technologie. 
Pěstitelství nebo vaření jsou však v rámci studia zcela okrajové předměty s nízkou časovou 

dotací. Nečekejte tedy, že z Vás uděláme Zdeňka Pohlreicha. 😊 Rozhodně se Vám ale budou 
získané dovednosti hodit i do běžného života.     
 

   
 

Hmmm, to zní skvěle, ale učí se to vlastně dnes ještě na 
základních školách? A jaká je budoucnost? 
Váš zájem mě těší. Dáváte skvělé otázky. Ale k věci, to víte, že učí. Nebudu Vás přesvědčovat 
a rovnou Vás odkážu na následující dokumenty: 

• Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni 
základních škol - http://www.msmt.cz/file/34695/  

• Firmy podporují technické vzdělávání - http://microla.cz/2018/05/11/firmy-prebiraji-
aktivitu-v-podpore-technickeho-vzdelavani/  

• Firmy pořizují vybavení - https://www.oltv.cz/nove-pomucky-pro-skoly-a-skolky-
video-5317.html  

 Technické vzdělávání je dnes akcentováno již v mateřských školkách.  

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/file/34695/
http://microla.cz/2018/05/11/firmy-prebiraji-aktivitu-v-podpore-technickeho-vzdelavani/
http://microla.cz/2018/05/11/firmy-prebiraji-aktivitu-v-podpore-technickeho-vzdelavani/
https://www.oltv.cz/nove-pomucky-pro-skoly-a-skolky-video-5317.html
https://www.oltv.cz/nove-pomucky-pro-skoly-a-skolky-video-5317.html
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Slyšel jsem, že se v celé republice bude měnit podoba 
vzdělávání na základních školách. Je to pravda? A co 
technika, bude tam stále? 
Uff, vidím, že se orientujete, ale rád Vám odpovím. 😉 Naše pracoviště v Olomouci je v tomto 
ohledu unikátní. My totiž významnou měrou určujeme to, jak se bude v budoucnu vyučovat 
na všech základních školách v České republice. Osobně jsem pro MŠMT zpracovával 
podkladovou studii, která bude podkladem pro koncipování nové podoby technického 
vzdělávání na základních školách. Ale dost povídání, však si ji přečtěte zde: 
http://www.nuv.cz/file/3517/   
 

 
 
 

Jako vážně Olomouc určuje to, co a jak se bude 
vyučovat na školách?  
Ano, výrazně se na tom podílíme. Spolupracují ale i další odborníci přímo ze škol a vše diskutuje 
veřejnost.  
 
Doc. Dostál spolupracuje na nové strategii rozvoje České republiky i s premiérem A. Babišem 
a Úřadem vlády. Čtěte: 

• ČR se promění v inovační velmoc – napomůže tomu i technické vzdělávání na základních 
školách. Dostupné na: https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/cr-se-promeni-v-
inovacni-velmoc-napomuze-tomu-i-technicke-vzdelavani-na-zakladnich-skolach/   

• Z montovny inovační velmocí: vědci a byznysmeni pracují na vládním plánu, který má 
Česko dostat mezi špičku světového výzkumu. Dostupné na: https://archiv.ihned.cz/c1-
66423560-z-montovny-inovacni-velmoci-vedci-i-byznysmeni-zpracovavaji-vladni-
plan-jak-dostat-cesko-mezi-svetovou-vedeckou-spicku  
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https://archiv.ihned.cz/c1-66423560-z-montovny-inovacni-velmoci-vedci-i-byznysmeni-zpracovavaji-vladni-plan-jak-dostat-cesko-mezi-svetovou-vedeckou-spicku
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A co učebny, jste přeci jen pedagogická fakulta. Máte 
vůbec vybavené dílny? 
Teď se musím pousmát. S nadsázkou říkám, že jsme malé ČVUT v Olomouci. Bez dlouhého 
povídání Vás rovnou odkážu na web, kde uvidíte, že naše pracoviště je excelentně vybaveno, 
viz: https://www.pdf.upol.cz/ktiv/katedra/ucebny-a-laboratore/. Na rovinu, takové vybavení 
nenajdete nikde jinde, ani na fakultách připravující budoucí učitele v Německu, Rakousku či 
Finsku.  
Aniž byste k nám jezdil, podívejte se na náš web a porovnejte ho s weby jiných kateder 

s obdobnými obory. Myslím, že velmi rychle pochopíte, proč studovat v Olomouci. 😉  

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/katedra/ucebny-a-laboratore/
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Ještě k tomu uplatnění absolventa, vážně budu moci 
vyučovat na středních školách? 
Vážně ano. To je opět olomoucký unikát, jenom u nás můžete studovat na pedagogické fakultě 
a zároveň získáte oprávnění vyučovat na středních školách. Vysvětlím to trochu více.   
Nikde není napsáno, že musíte jít na střední školu učit. Máte oprávnění vyučovat na 
základních školách a ty střední školy, to je něco navíc. Berte to tak, že nevíte, co za cca 15 let 
bude a možná budete chtít jít učit na střední školu, a tato kvalifikace se Vám bude hodit.  
Studium rozhodně není z tohoto důvodu náročnější. Jen akreditační komise, která nám 
realizaci studia povolovala, usoudila, že naše pracoviště je excelentní po stránce materiálního 
vybavení a rovněž i vyučujících, a proto nám přiznala právo připravovat učitele i pro střední 
školy. Je to pro nás velké ocenění. Moc si toho vážíme a s hrdostí nabízíme našim uchazečům. 
Oprávnění vyučovat i na střední škole je tak pro naše absolventy výhodou k nezaplacení.   
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K nezaplacení… Platí se u Vás školné? 
Ne, nepřekročíte-li standardní délku studia – započítává se i studium na jiné vysoké škole. 
Studium je tedy pro ty, co budou daný stupeň vzdělání studovat poprvé, zcela zdarma (i pro 
dálkaře).  
 

 
 

A co matematika? Nejsem její fanda! 
Já říkám, že matematika je královna věd a mám k ní obrovskou úctu. Když ale dlouhodobě 
pozoruji, co je pro učitele techniky a praktických činností nejpodstatnější k tomu, aby mladou 
generaci dokázal motivovat k technickým zájmům a probouzet technický talent, tak mohu říci, 
že matematika to není. Proto ani v našem studiu předmět matematika nenajdete, tím ale 
neříkám, že v jednotlivých předmětech tu a tam něco počítat nebudete. Jedná se tedy  
o aplikované počítání. Když si jdete koupit do krámu rohlíky, taky si musíte umět spočítat, kolik 
stojí. Netřeba se tedy obávat. Matematika je těžištěm jiných oborů, zejména na 
přírodovědeckých fakultách.   
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Jsem holka, vím, že chci působit jako pedagog. Je ale 
pro mě učitelství techniky a praktických činností 
vhodný obor? 
Toto je častý dotaz. Odpovím Vám takto. Pořádáme různé technické soutěže (např. 
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/popularizace/technochallenge/), kde se hlásí rovněž děvčata. 
Nevěřili byste, ale děvčata obsazují první místa. To je jasný důkaz, že děvčata i chlapci mají 
stejné předpoklady pro praktické činnosti s technikou.  
A děvčat u nás v rámci vysokoškolského studia studuje spousta.   
 

 
 
 

Je Vaše studium náročné? 
Je nezbytné se ptát, v čem spočívají ony nároky. Z hlediska matematiky určitě ne, taktéž určitě 
nepotřebujete fyzickou sílu či být jazykový génius. Selský rozum se určitě bude hodit. Z tohoto 
hlediska klade studium standardní požadavky. Těžiště našich nároků však leží v zájmu  
o studovaný obor a v tom, chtít se naučit předávat technické poznatky a dovednosti druhým. 
Jsme pedagogická fakulta a naše těžiště leží v didaktice. Proto nabízíme i hodně praxe. Zde 
jsme velmi nároční!   
 
 

Již pracuji. Lze studovat tzv. dálkově?  
Ano, máme akreditované kombinované studium. Nezřídka u nás studují studenti a jejich rodiče 
současně. I kombinované studium, pro již pracující, je zcela zdarma.  

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/popularizace/technochallenge/
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Kdysi jste realizovali obor Technická výchova. To již 
neexistuje?  
Technická výchova je pro nás historie, tento obor již nenabízíme. Transformovali jsme ho do 
nového studijního programu Technika a praktické činnosti.  
Důvodem je skutečnost, že to, co se musí na základních či středních školách odehrávat, není 
jen o výchovném působení. Výchova je důležitá, ale stejně důležité je i vzdělávání a rozvoj 
technického myšlení, tvořivosti a představivosti. Název technická výchova ani jeho skladba 
předmětů neodpovídali současným ani budoucím potřebám současného školství. Proto ta 
změna k lepšímu. V rámci studijního programu Technika a praktické činnosti se naučíte  
i výchovně působit čili o technickou výchovu nepřicházíte.  
 
 

Soutěže? Vy jste přeci vysoká škola a vzděláváte 
budoucí učitele, ne? 
To jsme, ale osobně jsem s kolegy proměnil katedru v centrum technické vzdělanosti a otevřel 
ji rovněž veřejnosti. Však prostudujte, co všechno děláme, televize, rozhlas i tisk o našich 
aktivitách informují nepřetržitě. Na našem webu klikněte na odkaz Popularizace, viz 
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/. Tohle všechno jiná pracoviště nedělají, buď nechtějí nebo si to 
nemohou dovolit. My v tom vidíme ale velký smysl, těší nás to. Rádi děláme dobré a užitečné 
věci pro všechny.  
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Nejsem z Olomouce. Jak jste na tom s ubytováním či 
menzou. 
To je úplně normální, že jste odjinud. U nás studují studenti nejen z celé republiky, ale  
i z celého světa. Podobně naši pracovníci přednáší na předních zahraničních univerzitách – 
v Číně, Indonésii, USA, Norsku... Jsme opravdu unikátní, ale netřeba mít strach. Výuka u nás 

probíhá v češtině. 😉 Zahraniční studenti mají individuální výuku v angličtině.  
Zpět ale k Vašemu dotazu. Studentům je k dispozici několik menz a kolejí, viz 
https://skm.upol.cz/ . 
 

 
 
 

Nestihnul jsem den otevřených dveří. Chtěl bych Vás 
navštívit osobně. Je to ještě možné? 
To víte, že ano. Zastavte se kdykoliv po předchozí dohodě se mnou, s vedoucím katedry, přes 
e-mail: j.dostal@upol.cz. Rád Vás provedu naším pracovištěm a zodpovím případné dotazy.     
 

   
 

https://skm.upol.cz/
mailto:j.dostal@upol.cz


https://www.pdf.upol.cz/ktiv/ 

Již jsem se přihlásil jinam a až potom jsem objevil Vaši 
katedru. Chci u Vás sudovat. Co mám dělat? 
To není žádné neštěstí. Prostě si podáte přihlášku i k nám. Sice jste někde jinde již zaplatil 
administrativní poplatek, ale u nás získáte studium, které pozitivně ovlivní Váš celý život. A to 
za to rozhodně stojí. 
 
 

Na webu katedry je k nahlédnutí Váš životopis. Jsou 
akademici vůbec normální lidé? 
😊 😊 😊 Nechte mě chvíli, abych se dosmál. 😊 😊 😊  Víte, že se na to také občas ptám? 

Ale myslím, že ano. 😉 Třeba mě vedle učení a řízení katedry fascinuje sport – konkrétně běh, 
kolo a v zimě běžky. Před 6 lety jsem začal chovat včely, je to neskutečný relax od náročných 
pracovních dní. Baví mě taky práce na chatě, kterou postupně vlastnoručně stavím, stejně tak 
miluji péči o můj ovocný sad. Cestování je též mou vášní, zejména Thajsko, Čína a Indonésie, 
viz fotografie. Teď mě ale napadá, je toto všechno v době moderních technologií vůbec ještě 

normální? 😊  
Mám však facebook, stejně jako naše katedra: https://www.facebook.com/ktiv.upol/, tak asi 
ano. 
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Máte nějaký dotaz? Pokud ano, pište na 
j.dostal@upol.cz. 

 
 

Nezapomeňte, že přihlášky se podávají jen 
do 28. února 2019. Proto se přihlaste ihned 

na https://prihlaska.upol.cz/ 
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