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Dodatek  
ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám                                             

na Pedagogické fakultě UP  
 

Zimní termín SZZ  
 

SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce 
studia. Podmínkou účasti studenta v zimním termínu SZZ je splnění uvedených studijních 
povinností uvedených v rámci těchto studijních oborů:  
 

Studijní programy Pedagogika, Vychovatelství a Specializace v pedagogice  
 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
Studijní obor (kód oboru) Státnicový předmět Podmiňující předměty 

Pedagogika – sociální práce 
(7501R024) 
Pedagogika – veřejná správa 
(7501R028) 
Vychovatelství 
(7505R008) 
Pedagogické asistentství 
(7507R052) 
Učitelství praktického vyučování 
a odborného výcviku 
(7507R056) 

Pedagogika a základy 
psychologie 
KPG/SZBPP 

• Obecná pedagogika KPG/BOBPE, 
KOBPE 

• Obecná psychologie KPS/BOBPS, 
KOBPS 

• Metodologie empirického výzkumu 
KPG/BMETO, KMETO 

• Obecná didaktika KPG/BOBDI, 
KOBDI 

• Speciální pedagogika KPG/JSE 1,2 
• Základy pedagogické diagnostiky 

KPG/BPEDI, KPEDI 
• Základy statistiky a analýzy 

výzkumných dat 
KPG/BSTAT, KSTAT 

• Teorie výchovy 
KPG/BTEVY, KTEVY 

• Sociální pedagogika 
KPG/BSOPE,KSOPE 

• Vzdělávací politika 
KPG/BVZDE, KVZDE 

• Sociální psychologie 
KPS/BSOCP, KSOCP 

• Vývojová psychologie 
KPS/BVYVO, KVYVO 

• Základy andragogiky 
KPG/BANTR, KANTR 

• Historické proměny výchovy 
KPG/BHIPR, KHIPR 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 
Pedagogika – sociální práce 
(7501R024) 
Pedagogika – veřejná správa 
(7501R028) 
Řízení volnočasových aktivit 
(7505T017) 
Učitelství pedagogiky pro SŠ a 
VOŠ 
(7504T298) 

Pedagogika a psychologie 
KPG/NPPGP 

• Komunikace KPG/NPKOM 
• Pedagogická diagnostika 

KPG/NPPED 
• Obecný management KPG/NPOBM 
• Soudobé teorie vzdělávání 

KPG/NPSTV 
• Pedagogická psychologie 

KPG/NPPEP 
• Dějiny školy a pedagogiky 

KPG/NPDŠP 
• Integrální andragogika KPG/NPIAN 
• Praktikum empirického výzkumu 
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KPG/NPPEV 

• Srovnávací pedagogika KPG/NPSPE 
• Poruchy psychického vývoje 

KPS/NPPSV 
• Základy duševní hygieny 

KPS/NPDHZ 
 
 

Studijní program Speciální pedagogika 
 
Prezenční forma studia 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
Studijní obor (kód oboru) Státnicový předmět Podmiňující předměty 

Speciální pedagogika 
(7506R002, verze 1) 

Speciální pedagogika 
USS/SZZSP 

• Teoretické základy speciální 
pedagogiky 1 (KSP/DSPP1) 

• Teoretické základy speciální 
pedagogiky 2 (KSP/DSPP2) 

• Psychopedie 1 (KSP/DPPD1) 
Speciální pedagogika 
předškolního věku 
(7506R012, verze 1) 

Pedagogika předškolního věku a 
základy psychologie 
USS/SZZPP 

• Obecná psychologie (KPS/MOPSY) 
• Pedagogika předškolního věku 

(KPV/MPPŘ1) 
• Pedagogická psychologie 

(KPS/MPEPS) 
• Patopsychologie (KPS/MPTPS) 
• Vývojová psychologie 

(KPS/MVÝPS) 
• Pedagogika předškolního věku 2 

(KPV/MPPŘ2) 
Speciální pedagogika – 
komunikační techniky 
(7506R035, verze 1) 

Psychologie 
USS/SZZPG 

• Základy psychologie (KPS/OKZPS) 
• Vývojová psychologie 

(KPS/OKVPS) 
Speciální pedagogika raného 
věku 
(7506R044, verze 1) 

Psychologie 
USS/SZZPG 

• Obecná psychologie (KPS/RVOPS) 
• Psychologie výchovy (KPS/RVPSV) 
• Vývojová psychologie 

(KPS/RVVPS) 
Speciálně pedagogická 
andragogika 
(7506R036, verze 1) 

Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 
USS/SZZKS 

• Základy speciální pedagogiky 1 
(KSP/AZSP1) 

• Základy speciální pedagogiky 2 
(KSP/AZSP2) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 1 (KSP/AKS1) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 2 (KSP/AKS2) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 3 (KSP/AKS3) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 4 (KSP/AKS4) 

• Legislativa handicapovaných 
(KSP/ALHN) 

Speciální pedagogika pro 2. st. 
ZŠ a SŠ 
(7506R037, verze 1) 

Speciálně pedagogické 
poradenství 
USS/SZZPO 

• Základy speciální pedagogiky 1 
(KSP/BZSP1) 

• Základy speciální pedagogiky 2 
(KSP/BZSP2) 

• Speciálněpedagogické poradenství 1 
(KSP/BPOR1) 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 
Speciálně pedagogická 
andragogika 
(7506T036) 

Spec. pedag. Poradenství 
USS/SZZPR 

• Speciálněpedagogické poradenství 1 
(KSP/AZZP) 

• Speciálněpedagogické poradenství 2 
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(KSP/APZP) 

Speciální pedagogika 
(7506T002, verze 1)  

Psychologie 
USS/SZZPL 

• Psychoterapie (KPS/PSTRD) 
• Sociální psychologie (KPS/DPSSO) 

Speciální pedagogika 
USS/SZZSG 

• Logopedie 2 (KSP/DLPD2) 
• Psychopedie 4 (KSP/DPPD4) 
• Tyflopedie 3 (KSP/DTFD3) 
• Etopedie 3 (KSP/DETD3) 
• Surdopedie 2 (KSP/DSDD2) 

Učitelství pro 2. st. ZŠ a 
speciální pedagogika 
(7506T037, verze 2) 

Jeden z níže uvedených 
předmětů: 
Etopedie USS/SZZET 
Logopedie USS/SZZLO 
Psychopedie USS/SZZPS 
Somatopedie USS/SZZSO 
Surdopedie USS/SZZSU 
Tyflopedie USS/SZZTY 

Příslušné výběrové předměty 1 a 2: 
• Etopedie 1, 2 (USS/SET1,2) 
• Logopedie 1, 2 (USS/SLO1,2) 
• Psychopedie 1, 2 (USS/SPS1,2) 
• Somatopedie 1, 2 (USS/SSO1,2) 
• Surdopedie 1,2 (USS/SSU1,2) 
• Tyflopedie 1,2 (USS/STY1,2) 
(Pozn. Studenti jsou povinni před vlastním 
vykonáním SZZ z daného předmětu 
absolvovat u výše uvedených předmětů také 
část 3.) 

MAGISTERSKÉ STUDIUM 
Logopedie 
(7506T001, verze 1) 

Speciální pedagogika a základy 
psychologie 
USS/SZZSZ 

• Teoretické základy speciální 
pedagogiky 1 (KSP/ZSP1) 

• Teoretické základy speciální 
pedagogiky 2 (KSP/ZSP2) 

• Obecná a vývojová psychologie 
(KPS/LOVPS) 

• Pedagogická a sociální psychologie 
(KPS/LPSPS) 

• Patopsychologie 1 (KPS/LPAT1) 
• Patopsychologie 2 (KPS/LPAT2) 
• Psychoterapie 1 (KSP/LTER1) 
• Psychopedie (KSP/LPSYP) 
• Somatopedie (KSP/LSOMP) 
• Tyflopedie (KSP/LTYF) 
• Specifické poruchy učení 1 

(KSP/PUČ1) 
• Specifické poruchy učení 2 

(KSP/PUČ2) 
Učitelství pro 1. st. ZŠ a 
speciální pedagogika 
(7506T026, verze 1) 

Český jazyk s didaktikou 
KČJ/SZZČJ 

• Mateřský jazyk s didaktikou 1 
(KČJ/SDMJ1) 

• Mateřský jazyk s didaktikou 2 
(KČJ/SDMJ2) 

• Mateřský jazyk s didaktikou 3 
(KČJ/SDMJ3) 

• Mateřský jazyk s didaktikou 4 
(KČJ/SDMJ4) 

• Mateřský jazyk s didaktikou 5 
(KČJ/SDMJ5) 

• Mateřský jazyk s didaktikou 6 
(KČJ/SDMJ6) 
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Kombinovaná forma studia 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
Studijní obor (kód oboru) Státnicový předmět Podmiňující předměty 

Speciální pedagogika 
předškolního věku 
(7506R012, verze 1) 

Pedagogika předškolního věku a 
základy psychologie 
USS/SZZPP 

• Obecná psychologie (KPS/KOPSY) 
• Pedagogika předškolního věku 

(KPV/KPPŘ1) 
• Pedagogická psychologie 

(KPS/KPEPS) 
• Patopsychologie (KPS/KMTPS) 
• Vývojová psychologie 

(KPS/KVÝPS) 
• Pedagogika předškolního věku 2 

(KPV/KPPŘ2) 
Speciálně pedagogická 
andragogika 
(7506R036, verze 1) 

Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 
USS/SZZKS 

• Základy speciální pedagogiky 1 
(KSP/KZSP1) 

• Základy speciální pedagogiky 2 
(KSP/KZSP2) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 1 (KSP/KAKS1) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 2 (KSP/KAKS2) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 3 (KSP/KAKS3) 

• Komplexní služby pro zdravotně 
postižené 4 (KSP/KAKS4) 

• Legislativa handicapovaných 
(KSP/KALHN) 

Speciální pedagogika pro 2. st. 
ZŠ a SŠ 
(7506R037, verze 1) 

Speciálně pedagogické 
poradenství 
USS/SZZPO 

• Základy speciální pedagogiky 1 
(KSP/KBZS1) 

• Základy speciální pedagogiky 2 
(KSP/KBZS2) 

• Speciálněpedagogické poradenství 1 
(KSP/KBPO1) 

Speciální pedagogika pro 
výchovné pracovníky 
(7506R011, verze 1)  

Terapeutické metody ve speciální 
pedagogice 
USS/SZZTM 

• Teoretické základy speciální 
pedagogiky 1 (KSP/BSPP1) 

• Teoretické základy speciální 
pedagogiky 2 (KSP/BSPP2) 

• Úvod do metodiky zájmové činnosti 
1 (KSP/ÚMZČ1) 

• Úvod do metodiky zájmové činnosti 
2 (KSP/ÚMZČ2) 

• Kurz dramaterapie (KSP/BDRAK) 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 

Speciálně pedagogická 
andragogika 
(7506T036) 

Spec. pedag. Poradenství 
USS/SZZPR 

• Speciálněpedagogické poradenství 1 
(KSP/KAZZP) 

• Speciálněpedagogické poradenství 2 
(KSP/KAPZP) 
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Studijní program Učitelství pro základní školy 
 
 
Prezenční forma studia 

 MAGISTERSKÉ STUDIUM 
Studijní obor (kód oboru) Státnicový předmět Podmiňující předměty 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + 
anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ 
(7503T057) 

• Český jazyk 
s didaktikou 

• Matematika 
s didaktikou 

• Pedagogika 1. stupně 
ZŠ 

• Obhajoba kvalifikační 
práce 

 

Podmínkou pro vykonání SZZ je 
povinnost studenta splnit všechny 
studijní povinnosti výše uvedených 
disciplín do termínu stanoveného 
Harmonogramem daného akademického 
roku.  
Při obhajobě kvalifikační práce je 
povinností studenta odevzdat 
kvalifikační práci do termínu 
stanoveného Harmonogramem daného 
akademického roku.  

 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + 
německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ 
(7503T057) 

• Český jazyk 
s didaktikou 

• Matematika 
s didaktikou 

• Pedagogika 1. stupně 
ZŠ 

• Obhajoba kvalifikační 
práce 

 

Podmínkou pro vykonání SZZ je 
povinnost studenta splnit všechny 
studijní povinnosti výše uvedených 
disciplín do termínu stanoveného 
Harmonogramem daného akademického 
roku. Při obhajobě kvalifikační práce je 
povinností studenta odevzdat 
kvalifikační práci do termínu 
stanoveného Harmonogramem daného 
akademického roku.  

 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
(7503T047) 

• Český jazyk 
s didaktikou 

• Matematika 
s didaktikou 

• Pedagogika 1. stupně 
ZŠ 

• Obhajoba kvalifikační 
práce 

 

Podmínkou pro vykonání SZZ je 
povinnost studenta splnit všechny 
studijní povinnosti výše uvedených 
disciplín do termínu stanoveného 
Harmonogramem daného akademického 
roku.  
Při obhajobě kvalifikační práce je 
povinností studenta odevzdat 
kvalifikační práci do termínu 
stanoveného Harmonogramem daného 
akademického roku.  

 

 
Kombinovaná forma studia 

MAGISTERSKÉ STUDIUM  
Studijní obor (kód oboru) Státnicový předmět Podmiňující předměty 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
(7503T047) 

• Český jazyk 
s didaktikou 

• Matematika 
s didaktikou 

• Pedagogika 1. stupně 
ZŠ 

• Obhajoba kvalifikační 
práce 

 

Podmínkou pro vykonání SZZ je 
povinnost studenta splnit všechny 
studijní povinnosti výše uvedených 
disciplín do termínu stanoveného 
Harmonogramem daného akademického 
roku.  
Při obhajobě kvalifikační práce je 
povinností studenta odevzdat 
kvalifikační práci do termínu 
stanoveného Harmonogramem daného 
akademického roku.  

 
V Olomouci dne 11. listopadu 2011                        Prof. PaedDr. Libuše  Ludíková, CSc., v. r.                                  

                                  děkanka PdF UP  
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