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dle Standardů pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP  
a podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Pro koho je kurz určen?

Tento kurz CŽV je určen učitelům, kteří se připravují na funkci výchovného poradce  
ve škole nebo tuto funkci již vykonávají a mají zájem se v této oblasti dále vzdělávat. 
Absolvent tohoto kurzu získá či  prohloubí nejen potřebné vědomosti, ale také se naučí 
je aplikovat v každodenní školské praxi výchovného poradenství.

Obsah kurzu

Vzdělávací program pro výchovné poradce reaguje na aktuální potřeby školské praxe, 
která se potýká s nedostatkem psychologů a výchovných poradců, přičemž jejich potře-
ba v postpandemickém období výrazně vzrostla. Program se uskutečňuje v tematických 
cyklech v souladu s požadavky MŠMT ČR formou přednášek a seminářů. Zahrnuje sys-
tematický rozvoj znalostí z psychologie osobnosti, vývojové, sociální, poradenské a škol-
ní psychologie, které pak tvoří základ, na kterém jsou budovány praktické dovednosti. 
Těm je při vzdělávání výchovných poradců věnována podstatná pozornost, ale součástí 
je také výcvikový kurz zaměřený na osvojení si intervenčních metod a rozvoj sociálních 
a komunikačních dovedností učitele potřebných pro jednání se žákem i jeho rodiči. Vedle 
toho se zaměřuje i na vlastní rozvoj osobnosti výchovného poradce. Součástí programu 
jsou i základní psychohygienické aspekty učitelského povolání a dovednosti podporující 
odolnost učitele. Prostor je věnován i individuálním konzultacím. Program bude primár-
ně uskutečňován prezenční formou v českém jazyce. V případě zhoršené epidemiologic-
ké situace a v souladu s aktuálními nařízeními vlády ČR může být uskutečňován i dis-
tančně pomocí on-line aplikací, např. MsTeams.

Kdo v kurzu učí?

Tým lektorů je velice zkušený a jeho jádro tvoří zkušení lektoři, kteří se řadu let podíleli na 
realizaci obdobných kurzů na FF UK, a lektoři Institutu pedagogických a psychologických 
studií MÚVS ČVUT v Praze.  Právě díky tomuto propojení je tradiční program výchovné-
ho poradenství obohacen o témata vztahující se k problematice digitálních technologií, 
osobnímu managementu učitele a výchovného poradce. V neposlední řadě se pozornost 
věnuje i otázkám poradenství, jež by mělo směřovat studenty k zájmu o technické obory. 
Zde se nabízí i využití exkurzí do partnerských firem, odborných škol či laboratoří ČVUT.
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Tým lektorů

PhDr. Václav Mertin, prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D., doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., 
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D., Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc., PhDr. Eva Šírová, 
Ph.D., PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, Ph.D., ING.PAED.IGIP, Mgr. 
Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP, LL.M., Mgr. Veronika Doležilová, Mgr. Michaela 
Veselá, PhDr. David Čáp, Ph.D., PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc., PhDr. Veronika Špor-
clová, Ph.D., PhDr. Lenka Emrová, Ph.D., PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D. a řada dalších 
zvaných odborníků z praxe, např. MUDr. Hana Fifková.

Místo a termíny konání

Studium je realizováno prezenční formou ve čtyřech semestrech. Program zahrnuje 220 
hodin přímé výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zaříze-
ních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin. Výuka bude probíhat v moderně zařízených 
učebnách MÚVS ČVUT v Praze 1x měsíčně od října 2022 do června 2024 vždy v pátek  
a v sobotu (pátek: 10:00 – 17:00 hod., sobota: 9:00 – 14:00 hod.). Předpokládané termí-
ny pro zimní semestr 2022/2023:

Budova MÚVS ČVUT v Praze je do-
pravně skvěle dostupná, 2 minuty 
chůze od stanice Thákurova (tram-
vaj 20, 26), 5 minut chůze od stanice 
metra Dejvická.

Minimální počet účastníků v progra-
mu je 25 osob, maximální je 35 osob.
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10. 12.
2022

7. 1.
2023
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Způsob ukončení a podmínky pro vydání osvědčení o absolvování

Úspěšné absolvování kurzu předpokládá účast na jednotlivých pracovních soustředě-
ních a aktivní průběžné plnění dílčích úkolů. Průběžně jsou plněny tyto atestace: 

ZK (test) – Systém pedagogicko-psychologického poradenství

Z – Interakční výcvik

Z – Stáže v akreditovaných školských poradenských zařízeních

ZK – Intervenční metody v činnosti výchovného poradce

ZK – Pedagogicko-psychologická diagnostika

Z – Kazuistický seminář

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před zkušební komisí.

Absolventi vzdělávacího programu CŽV získají po obhájení závěrečné práce a úspěš-
ném složení zkoušky osvědčení o studiu, které vydá MÚVS ČVUT v Praze.

Vstupní požadavky a přihláška

Vzdělávací program je určen pro učitele absolventy magisterských studijních učitelských 
programů s minimálně dvouletou pedagogickou praxí (druh aprobace není rozhodující), 
kteří mají zájem o pozici výchovného poradce, případně pro výchovné poradce, kteří 
chtějí prohloubit své znalosti a získat nové zkušenosti.

Uchazeči se mohou do kurzu přihlásit do 30. 9. 2022 on-line zde https://czv.cvut.cz/
1136-studium-pro-vychovne-poradce/prihlaska/

Počet účastníků je omezen, v případě naplnění kurzu již nebudou další příhlášky přijímá-
ny. Uchazečí  obdrží vyrozumění o přijetí a informace o dalších organizačních a vstup-
ních náležitostech (způsob hrazení poplatku a předložení dokladů nutných k řádnému 
zápisu do tohoto vzdělávacího programu CŽV).

Cena kurzu: 28 400 Kč 

Kontakt na garantku kurzu:

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

✉ eva.sirova@cvut.cz 
 mobile +420 224 353 172
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