
SMĚRNICE PRO LEKTORSKOU PRAXI 

Určeno: 

• garantům pedagogických praxí na oborových katedrách

• vyučujícím paralelní skupiny

• vyučujícím a pracovníkům zařízení zaměřených na zájmové či profesního vzdělávání 
dospělých

• studentům bakalářského studia

Obsahové zaměření a cíl lektorské praxe 

Tento typ praxe umožňuje studentům praktikovat v zařízeních, ve kterých se budou moci po 
absolutoriu bakalářského studia uplatnit na pozici lektorů zájmového či profesního vzdělávání 
dospělých. Zejména se jedná o vzdělávací agentury a instituce, neziskové a další organizace. V 
průběhu praxe studenti pozorují práci lektorů, asistují jim a pomáhají připravovat a realizovat 
nejrůznější vzdělávací aktivity pro dospělé. Praxe je reflektována a studenti v jejím průběhu 
pořizují písemné záznamy o jejím průběhu.  

Cílem lektorské praxe je podpora a rozvoj kompetencí studentů organizovat a realizovat 
zájmové a profesní vzdělávání dospělých v zařízeních různého zaměření a charakteru. 
Předmět by měl podpořit a zvýšit zájem o učitelské obory a motivovat studenty k dalšímu 
vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studiu zaměřeném na přípravu učitelů. 

Organizace praxe 

Studenti si zajistí praxi na vybraném zařízení zaměřeném na zájmové či profesního vzdělávání 
dospělých. Výběr zařízení pro realizaci praxe je student povinen konzultovat s vyučujícím 
paralelní skupiny. Ve vybraném zařízení student pracuje se stálou skupinou dospělých 
průběžně po dobu celého semestru. Po dohodě s  organizací a vyučujícím paralelní skupiny
může být práce studenta rozložena i jiným způsobem, podstatné je zachování rozsahu praxe.  

Student vykoná celkem 60 hodin činností za semestr. Počet hodin v jednotlivých oblastech 
činností je následující: 

• 2 hodiny úvodního semináře

• 2 - 4 hodiny závěrečného reflektivního semináře

• 18 - 22 hodin přímé pedagogické činnosti

• 14 - 16 hodin v souvislosti s přípravou aktivit a jejich reflexí s lektorem zařízení

• 20 - 22 hodin samostatné práce a plnění úkolů v elektronické studijní opoře
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Podmínky získání zápočtu 

• Student se účastní úvodního infomačního semináře a závěrečného reflektivního
semináře.

• Student absolvuje lektorskou praxi v plném rozsahu.

• Student pracuje po celý semestr podle pokynů lektora/vedoucího zařízení pro
vzdělávání dospělých a plní předem dohodnuté závazky.

• Student plní úkoly v elektronickém kurzu dle zadání vyučujícího paralelní skupiny.

Jen na základě dokladu o vlastní lektorské praxi nebude plnění předmětu uznáváno. 

Podklady pro zápočet: 

• písemné záznamy s reflexí (minimálně 5 hospitačních archů a 5 příprav ke vzdělávacím
aktivitám, obojí s reflexí)

• hodnocení lektora ze zařízení, kde byla praxe realizovaná

• splnění úkolů v elektronické studijní opoře dle zadání vyučujícího paralelní skupiny

• docházkový list

Praxi garantuje: vyučující paralelní skupiny, který rozhoduje o udělení zápočtu.

Studenti jsou povinni před zahájením praxe absolvovat Proškolení studentů před 
pedagogickými praxemi v LMS Moodle a seznámit se s právními předpisy závaznými pro 
konkrétní zařízení/organizaci. Studenti budou dbát pokynů vedení zařízení a dalších 
zaměstnanců, budou dodržovat povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

PhDr. Karel Starý, Ph.D. 
vedoucí Střediska pedagogické praxe 
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