
  

Příloha č. 1        
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

 
 

Závěrečná práce:  

 

Druh práce 
 

Název práce  

 

Autor práce 
 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady a že úhrada 

nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč.  

 

 

V Praze dne …............………………… 

 

Jméno a příjmení žadatele 
 

Adresa trvalého bydliště 

 

 

 

 

__________________________________  

                   podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2        
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  

Evidenční list 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

 

1. 

 

    

 

 

2. 

 

    

 

3. 

 

    

 

4. 

 

    

 

5. 

 

    

 

6. 

 

    

 

7. 

 

    

 

8. 

 

    

 

9. 

 

    

 

10. 
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P�íloha �.3 – Seznam klí�ových kompetencí (KK) dle RVP ZV  

1 Kompetence k u�ení 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivn� se u�it, vyhodnocovat dosažené 

výsledky a pokrok a reáln� si stanovovat pot�eby a cíle svého dalšího 

vzd�lávání, tzn. že absolventi by m�li: 

1.1. mít pozitivní vztah k u�ení a vzd�lávání; 

1.2. ovládat r�zné techniky u�ení, um�t si vytvo�it vhodný studijní režim a podmínky; 

1.3. uplat�ovat r�zné zp�soby práce s textem (zvl. studijní a analytické �tení), um�t 

1.4. efektivn� vyhledávat a zpracovávat informace; 

1.5. s porozum�ním poslouchat mluvené projevy (nap�. výklad, p�ednášku, proslov aj.), po�izovat si 

poznámky; 

1.6. využívat ke svému u�ení r�zné informa�ní zdroje v�etn� zkušeností svých i jiných lidí; 

1.7. sledovat a hodnotit pokrok p�i dosahování cíl� svého u�ení, p�ijímat hodnocení výsledk� svého u�ení 

od jiných lidí; 

1.8. znát možnosti svého dalšího vzd�lávání, zejména v oboru a povolání. 

2 Kompetence k �ešení problém�

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatn� �ešit b�žné pracovní i 

mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by m�li: 

2.1. porozum�t zadání úkolu nebo ur�it jádro problému, získat informace pot�ebné k �ešení problému, 

navrhnout zp�sob �ešení, pop�. varianty �ešení, a zd�vodnit jej, vyhodnotit a ov��it správnost 

zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

2.2. uplat�ovat p�i �ešení problém� r�zné metody myšlení a myšlenkové operace; 

2.3. volit prost�edky a zp�soby (pom�cky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln�ní 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a v�domostí nabytých d�íve; 

2.4. spolupracovat p�i �ešení problém� s jinými lidmi (týmové �ešení). 

3 Komunikativní kompetence 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjad�ovat se v písemné i ústní form� v 

r�zných u�ebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by m�li: 

3.1. vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodn� se prezentovat; 

3.2. formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�; 

3.3. ú�astnit se aktivn� diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

3.4. zpracovávat b�žné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

3.5. snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

3.6. zaznamenávat písemn� podstatné myšlenky a údaje z text�, pop�. projev� jiných lidí; 

3.7. vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 
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3.8. dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro základní komunikaci v cizojazy�ném prost�edí 

nejmén� v jednom cizím jazyce; 

3.9. dosáhnout jazykové zp�sobilosti pot�ebné pro základní pracovní uplatn�ní dle pot�eb a charakteru 

p�íslušné odborné kvalifikace (nap�. porozum�t základní odborné terminologii a základním 

pracovním pokyn�m v písemné i ústní form�); 

3.10. pochopit výhody znalosti cizích jazyk� pro životní i pracovní uplatn�ní, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností. 

4 Personální a sociální kompetence 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli p�ipraveni stanovovat si na základ� poznání své 

osobnosti p�im��ené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pe�ovat o své zdraví, 

spolupracovat s ostatními a p�ispívat k utvá�ení vhodných mezilidských vztah�, tzn. že absolventi 

by m�li: 

4.1. posuzovat reáln� své fyzické a duševní možnosti, odhadovat d�sledky svého jednání a chování v 

r�zných situacích; 

4.2. stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a 

životních podmínek; 

4.3. reagovat adekvátn� na hodnocení svého vystupování a zp�sobu jednání ze strany jiných lidí, p�ijímat 

radu i kritiku; 

4.4. ov��ovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

4.5. mít odpov�dný vztah ke svému zdraví, pe�ovat o sv�j fyzický i duševní rozvoj, být si v�domi 

d�sledk� nezdravého životního stylu a závislostí; 

4.6. adaptovat se na m�nící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

pozitivn� ovliv�ovat, být p�ipraveni �ešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finan�n�

gramotní; 

4.7. pracovat v týmu a podílet se na realizaci spole�ných pracovních a jiných �inností; 

4.8. p�ijímat a odpov�dn� plnit sv��ené úkoly; 

4.9. podn�covat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a �ešení úkol�, nezaujat� zvažovat návrhy 

druhých; 

4.10. p�ispívat k vytvá�ení vst�ícných mezilidských vztah� a k p�edcházení osobním konflikt�m, 

nepodléhat p�edsudk�m a stereotyp�m v p�ístupu k druhým. 

5 Ob�anské kompetence a kulturní pov�domí 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v 

demokratické spole�nosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali 

hodnoty národní, evropské i sv�tové kultury, tzn. že absolventi by m�li: 

5.1. jednat odpov�dn�, samostatn� a iniciativn� nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve�ejném zájmu; 

5.2. dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (pop�. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

5.3. jednat v souladu s morálními principy a zásadami spole�enského chování, p�ispívat k uplat�ování 

hodnot demokracie; 
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5.4. uv�domovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní 

identitu, p�istupovat s aktivní tolerancí k identit� druhých; 

5.5. zajímat se aktivn� o politické a spole�enské d�ní u nás a ve sv�t�; 

5.6. chápat význam životního prost�edí pro �lov�ka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 

5.7. uznávat hodnotu života, uv�domovat si odpov�dnost za vlastní život a spoluodpov�dnost p�i 

zabezpe�ování ochrany života a zdraví ostatních; 

5.8. uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i sou�asnost v evropském a sv�tovém 

kontextu; 

5.9. podporovat hodnoty místní, národní, evropské i sv�tové kultury a mít k nim vytvo�en pozitivní vztah. 

6 Kompetence k pracovnímu uplatn�ní a podnikatelským aktivitám 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli schopni optimáln� využívat svých osobnostních a 

odborných p�edpoklad� pro úsp�šné uplatn�ní ve sv�t� práce, pro budování a rozvoj své profesní 

kariéry a s tím související pot�ebu celoživotního u�ení, tzn. že absolventi by m�li: 

6.1. mít odpov�dný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzd�lávání; 

6.2. uv�domovat si význam celoživotního u�ení a být p�ipraveni p�izp�sobovat se m�nícím se pracovním 

podmínkám; 

6.3. mít p�ehled o možnostech uplatn�ní na trhu práce v daném oboru; cílev�dom� a zodpov�dn�

rozhodovat o své budoucí profesní a vzd�lávací dráze; 

6.4. mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zam�stnavatel� na pracovníky a um�t je srovnávat se svými p�edstavami a p�edpoklady; 

6.5. um�t získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzd�lávacích p�íležitostech, využívat 

poradenských a zprost�edkovatelských služeb jak z oblasti sv�ta práce, tak vzd�lávání; 

6.6. vhodn� komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, prezentovat sv�j odborný potenciál a své 

profesní cíle; 

6.7. znát obecná práva a povinnosti zam�stnavatel� a pracovník�; 

6.8. rozum�t podstat� a princip�m podnikání, mít p�edstavu o právních, ekonomických, administrativních, 

osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat 

podnikatelské p�íležitosti v souladu s realitou tržního prost�edí, svými p�edpoklady a dalšími 

možnostmi. 

7 Matematické kompetence 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi byli schopni funk�n� využívat matematické dovednosti 

v r�zných životních situacích, tzn. že absolventi by m�li: 

7.1. správn� používat a p�evád�t b�žné jednotky; 

7.2. používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

7.3. �íst r�zné formy grafického znázorn�ní (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); 

7.4. provád�t reálný odhad výsledku �ešení dané úlohy; 

7.5. nacházet vztahy mezi jevy a p�edm�ty p�i �ešení praktických úkol�, um�t je popsat a využít pro dané 

�ešení; 

7.6. aplikovat znalosti o základních tvarech p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i prostoru; 
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7.7. aplikovat matematické postupy p�i �ešení praktických úkol� v b�žných situacích. 

8 Kompetence využívat prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s 

informacemi 

Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním po�íta�em a jeho základním a 

aplika�ním programovým vybavením, ale i s dalšími prost�edky ICT a využívali adekvátní zdroje 

informací a efektivn� pracovali s informacemi, tzn. že absolventi by m�li: 

8.1. pracovat s osobním po�íta�em a dalšími prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií; 

8.2. pracovat s b�žným základním a aplika�ním programovým vybavením; 

8.3. u�it se používat nové aplikace; 

8.4. komunikovat elektronickou poštou a využívat další prost�edky online a offline komunikace; 

8.5. získávat informace z otev�ených zdroj�, zejména pak s využitím celosv�tové sít� Internet; 

8.6. pracovat s informacemi z r�zných zdroj� nesenými na r�zných médiích (tišt�ných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií; 

8.7. uv�domovat si nutnost posuzovat rozdílnou v�rohodnost r�zných informa�ních zdroj� a kriticky 

p�istupovat k získaným informacím, být mediáln� gramotní. 


