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Errata k disertační práci Komparace vybraných hudebně pedeutologických 

problémů v České republice a v Rakousku Mag. et Mgr. Jitky Kopřivové 

1. Str. 30‒31 

„Kariérní řád otvírá diskuzi široké veřejnosti. Pedagogická komora iniciovala Výzvu senátorům 

k zamítnutí kariérního řádu pro učitele adresovanou Senátu České republiky, kterou 30. 5. 2017 

podepsalo 7176 pedagogů. Jedním z hlavních důvodů kritiky jsou obavy z nárůstu 

administrativy. Dle aktuálních informací tato petice nemění nic na skutečnosti platnosti novely 

počínaje školním rokem 2017/18.“ 

Opravené znění: 

„Kariérní řád otvírá diskuzi široké veřejnosti. Pedagogická komora iniciovala Výzvu senátorům 

k zamítnutí kariérního řádu pro učitele adresovanou Senátu České republiky, kterou 30. 5. 2017 

podepsalo 7176 pedagogů.1 Jedním z hlavních důvodů kritiky jsou obavy z nárůstu 

administrativy. Dne 12. července 2017 byl kariérní řád Poslaneckou sněmovnou definitivně 

zamítnut a nevyšel oproti původnímu plánu v platnost.“ 

2. Str. 53‒54 

Tabulka 1: Seznam prezenčních bakalářských programů oboru učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ 

použitých ve srovnávací analýze 

vysoká škola označení 

studia 

číslo 

akred. 

programu 

platnost 

stud. 

plánu 

limit 

kreditů 

obor HV/ 

limit 

kreditů  

bak. studia   

studium lze studovat 

v kombinaci 

garant oboru cit. 

  

Jihočeská 

univerzita  

v Českých 

Budějovicích 

Hudební 

výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

(dvouoborové) 

7504R233 od 

2015 

64/180 historie, fyzika, chemie, 

matematika, český jazyk a 

literatura, španělský jazyk, 

informační technologie ve 

vzdělávání, hra na nástroj 

nebo zpěv, společenské 

vědy, výchova ke zdraví, 

výtvarná výchova, anglický 

jazyk, francouzský jazyk, 

německý jazyk, tělesná 

výchova, technická 

výchova, přírodopis, 

zeměpis 

doc. František  

Hudeček, 

CSc. 

[1] 

 

                                                           
1 Konečný počet podpisů dosáhl 21 tisíc. (http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ani-pamatky-ani-ucitele-
poslanecka-snemovna-zamitla-novelu-zakona-i-novy-karierni-rad-1334839, dostupné online 15.2.2018) 

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ani-pamatky-ani-ucitele-poslanecka-snemovna-zamitla-novelu-zakona-i-novy-karierni-rad-1334839
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/ani-pamatky-ani-ucitele-poslanecka-snemovna-zamitla-novelu-zakona-i-novy-karierni-rad-1334839


2 
 

Masarykova 

univerzita 

Hudební 

výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

(dvouoborové) 

7504R233 od 

2016 

68*/180 

katalog: 

79/193 

anglický jazyk, český 

jazyk, dějepis,  

francouzský jazyk, fyzika, 

matematika,  

německý jazyk, občanská 

výchova a základy 

společenských věd, 

technická a informační 

výchova, výtvarná výchova 

prof. Michal 

Košut, Ph.D. 

[2] 

 

Ostravská 

univerzita 

Hudební 

výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

(dvouoborové) 

7504R233 od 

2005 

64/180 biologie, český jazyk, 

občanská výchova, 

technická výchova, 

výtvarná výchova, 

informační a komunikační 

technologie, informatika, 

matematika, pedagogika, 

sbormistrovství, tělesná 

výchova, výchova ke zdraví 

doc. PhDr. 

Veronika 

Ševčíková, 

PhD. 

[3] 

Univerzita 

Hradec 

Králové 

Hudební 

kultura se 

zaměřením  

na vzdělávání 

7105R056 od 

2012 

67/180 libovolná kombinace 

předmětů z nabídky 

univerzity napříč fakultami 

(PdF, PřF, FF); volná 

tvorba kombinací2 

Prof. PhDr. 

Eva 

Jenčková, 

CSc. 

[4] 

Univerzita J. 

E. Purkyně  

v Ústí nad 

Labem 

Hudební 

výchova  

(dvouoborové) 

7504R238 od 

2006 

77/180 filozofie, společenské vědy, 

politologie,  

historie, anglický jazyk a 

literatura, český jazyk a 

literatura, německý jazyk a 

literatura, sociální  

prof. PaedDr. 

Miloš 

Hons, Ph.D. 

[5] 

  Hudební 

výchova 

(jednooborové) 

7504R238 od 

2006 

154/180 - prof. PaedDr. 

Miloš 

Hons, Ph.D. 

[6] 

Univerzita 

Karlova 

Hudební 

výchova se 

zaměřením  

na vzdělávání 

7504R233 od 

2010 

72/180 anglický jazyk, český 

jazyk, dějepis,  

hra na nástroj, 

sbormistrovství 

PaedDr. 

Alena  

Tichá, Ph. D. 
[7] 

 

 

Univerzita 

Palackého v 

Olomouci 

Hudební 

kultura se 

zaměřením na 

vzdělávání 

7507R029 od 

2005 

67/180 český jazyk a literatura, 

matematika, hra na nástroj 

nebo zpěv, společenské 

vědy, výchova ke zdraví, 

výtvarná tvorba, základy 

technických věd a 

informačních technologií, 

anglický jazyk, německý 

jazyk, sbormistrovství, 

přírodopis, environmentální 

výchova, informační 

výchova, historie; dále 

kombinace v rámci 

mezifakultního studia  

prof. PaedDr. 

Jiří Luska, 

CSc. 

[8] 

 

Západočeská 

univerzita  

v Plzni 

Hudba se 

zaměřením  

na vzdělávání 

(jednooborové) 

8201R098 od 

2005 

82/180 Studenti volí v prvním 

ročníku buďto "prohlubující 

modul" HV či kombinaci s 

druhým oborem tzv. 

Doc. MgA. 

Jiří  

Bezděk, 

Ph.D. 

[9] 

 

                                                           
2 Informace doc. Michala Chrobáka, vedoucího katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 

Hradec Králové 
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"vedlejší sloup", na který 

nemusí skládat přijímací 

zkoušky. Navazující 

magisterské studium je 

pouze dvouoborové. 

Nabídka oborů vedlejšího 

sloupu se odvíjí dle 

konkrétního akademického 

roku, lze vybírat z těchto 

"vedlejších sloupů": 

anglický jazyk, český 

jazyk, historie, dramatická 

výchova, německý jazyk, 

ruský jazyk, psychologie, 

tělesná výchova, vizuální 

kultura, výchova ke zdraví. 

* modře označen počet kreditů vykazuje bohužel nesrovnalosti se studijním plánem na webových stránkách fakulty; i 

přes komunikaci se studijním oddělením se tento problém nepodařilo vyřešit 

Seznam citací tabulky: 

[1] Www.wastag.jcu.cz [online]. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBk

YDMyMjQ2NBVmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzc1NTA0ugDAMA_F-

jUjoAAAA*#prohlizeniSearchResult  

[2] Www.portal.osu.cz [online]. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: [2] 

https://portal.osu.cz/wps/portal/!ut/p/b1/jY_RTsIwFIafxQcwPe26tb08bIN1Sh10E9qbZYnGsABLZAr49IJcoQ

E5d3_yfcl3iCfunlIqmKJcMTInft18Lt6aftGtm-Vx-

6iOFU4TnYf0SWECOs3lBEPNgB8FdwagTg9AwWJbSAZS3OiPMOPiEUCGkoLGrBKRTRhgcJsPFw7hP3

9G_C_k7wcn4EriD3ClwWTd6pW4AyYutjwAKckceG3bffdh7S5XVdRTXVd9OdmPW8fMl96a9_HWlGmw

SezOmKJ4eZ5WA4xnAxdsyMovh0OlW97g3TdNNYl8/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_C9ARDIJ5

1O9AD0IEJ8QA5I20K0/act/id=0/p=browserRok=2016/p=browserObor=812/p=browserProgram=319/p=prohl

izeniAction=cz.zcu.stag.por  

[3] Www.stag.uhk.cz [online]. [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 

https://stag.uhk.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBiY

DMytLQ0NRVmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTSwMLYA6jAyMjEyI02Foa

WoMlGEAAJykGItsAAAA#prohlizeniSearchResult  

[4] Www.portal.ujep.cz [online]. [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBi

YDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidNhaGl

gApRhAABjRnu8bAAAAA**#prohlizeniSearchResult  

[5] Www.portal.ujep.cz [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBi

YDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidMBVG

kJlGEAAN65mf9sAAAA#prohlizeniSearchResult 

[6] Www.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 

http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2016/plany.html 

[7] Www.stag.upol.cz [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBk

YDEyNDEUZmQAsTmKSxJLUr1TK8E8EV1LIyNjY3MjA2MzC1MTczMjU1MzoAwDAEqe8Gw4AAAA#

prohlizeniSearchResult  

[8] Www.portal.zcu.cz [online]. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 

https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBk

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBiYDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidMBVGkJlGEAAN65mf9sAAAA#prohlizeniSearchResult
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBiYDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidMBVGkJlGEAAN65mf9sAAAA#prohlizeniSearchResult
https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBiYDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidMBVGkJlGEAAN65mf9sAAAA#prohlizeniSearchResult
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YDM1NDOzMBdmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzc2MTI1OgDAMALbPF1ToAA

AA*#prohlizeniSearchResult  

 Opravené znění: 

Tabulka 2: Seznam prezenčních bakalářských programů oboru učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ 

použitých ve srovnávací analýze 

vysoká škola označení 

studia 

číslo 

akred. 

programu 

platnost 

stud. 

plánu 

limit 

kreditů 

obor HV/ 

limit 

kreditů  

bak. studia   

studium lze studovat 

v kombinaci 

garant oboru cit. 

  

Jihočeská 

univerzita  

v Českých 

Budějovicích 

Hudební 

výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

(dvouoborové) 

7504R233 od 

2015 

64/180 historie, fyzika, chemie, 

matematika, český jazyk a 

literatura, španělský jazyk, 

informační technologie ve 

vzdělávání, hra na nástroj 

nebo zpěv, společenské 

vědy, výchova ke zdraví, 

výtvarná výchova, anglický 

jazyk, francouzský jazyk, 

německý jazyk, tělesná 

výchova, technická 

výchova, přírodopis, 

zeměpis 

doc. František  

Hudeček, 

CSc. 

[1] 

 

Masarykova 

univerzita 

Hudební 

výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

(dvouoborové) 

7504R233 od 

2016 

68*/180 

katalog: 

79/193 

anglický jazyk, český 

jazyk, dějepis,  

francouzský jazyk, fyzika, 

matematika,  

německý jazyk, občanská 

výchova a základy 

společenských věd, 

technická a informační 

výchova, výtvarná výchova 

prof. Michal 

Košut, Ph.D. 

[2] 

 

Ostravská 

univerzita 

Hudební 

výchova se 

zaměřením na 

vzdělávání 

(dvouoborové) 

7504R233 od 

2005 

64/180 biologie, český jazyk, 

občanská výchova, 

technická výchova, 

výtvarná výchova, 

informační a komunikační 

technologie, informatika, 

matematika, pedagogika, 

sbormistrovství, tělesná 

výchova, výchova ke zdraví 

doc. PhDr. 

Veronika 

Ševčíková, 

PhD. 

[3] 

Univerzita 

Hradec 

Králové 

Hudební 

kultura se 

zaměřením  

na vzdělávání 

7105R056 od 

2012 

67/180 libovolná kombinace 

předmětů z nabídky 

univerzity napříč fakultami 

(PdF, PřF, FF); volná 

tvorba kombinací3 

Prof. PhDr. 

Eva 

Jenčková, 

CSc. 

[4] 

Univerzita J. 

E. Purkyně  

v Ústí nad 

Labem 

Hudební 

výchova  

(dvouoborové) 

7504R238 od 

2006 

77/180 filozofie, společenské vědy, 

politologie,  

historie, anglický jazyk a 

literatura, český jazyk a 

prof. PaedDr. 

Miloš 

Hons, Ph.D. 

[5] 

                                                           
3 Informace doc. Michala Chrobáka, vedoucího katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 

Hradec Králové 
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literatura, německý jazyk a 

literatura, sociální  

  Hudební 

výchova 

(jednooborové) 

7504R238 od 

2006 

154/180 - prof. PaedDr. 

Miloš 

Hons, Ph.D. 

[6] 

Univerzita 

Karlova 

Hudební 

výchova se 

zaměřením  

na vzdělávání 

7504R233 od 

2010 

72/180 anglický jazyk, český 

jazyk, dějepis,  

hra na nástroj, 

sbormistrovství 

Prof. PaedDr. 

Michal 

Nedělka, Dr. 
[7] 

 

 

Univerzita 

Palackého v 

Olomouci 

Hudební 

kultura se 

zaměřením na 

vzdělávání 

7507R029 od 

2005 

67/180 český jazyk a literatura, 

matematika, hra na nástroj 

nebo zpěv, společenské 

vědy, výchova ke zdraví, 

výtvarná tvorba, základy 

technických věd a 

informačních technologií, 

anglický jazyk, německý 

jazyk, sbormistrovství, 

přírodopis, environmentální 

výchova, informační 

výchova, historie; dále 

kombinace v rámci 

mezifakultního studia  

prof. PaedDr. 

Jiří Luska, 

CSc. 

[8] 

 

Západočeská 

univerzita  

v Plzni 

Hudba se 

zaměřením  

na vzdělávání 

(jednooborové) 

8201R098 od 

2005 

82/180 Studenti volí v prvním 

ročníku buďto "prohlubující 

modul" HV či kombinaci s 

druhým oborem tzv. 

"vedlejší sloup", na který 

nemusí skládat přijímací 

zkoušky. Navazující 

magisterské studium je 

pouze dvouoborové. 

Nabídka oborů vedlejšího 

sloupu se odvíjí dle 

konkrétního akademického 

roku, lze vybírat z těchto 

"vedlejších sloupů": 

anglický jazyk, český 

jazyk, historie, dramatická 

výchova, německý jazyk, 

ruský jazyk, psychologie, 

tělesná výchova, vizuální 

kultura, výchova ke zdraví. 

Doc. MgA. 

Jiří  

Bezděk, 

Ph.D. 

[9] 

 

* modře označen počet kreditů vykazuje bohužel nesrovnalosti se studijním plánem na webových stránkách fakulty; i 

přes komunikaci se studijním oddělením se tento problém nepodařilo vyřešit 

Seznam citací tabulky: 

[1] Www.wastag.jcu.cz [online]. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBk

YDMyMjQ2NBVmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzc1NTA0ugDAMA_F-

jUjoAAAA*#prohlizeniSearchResult  
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[2] Www.portal.osu.cz [online]. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: [2] 

https://portal.osu.cz/wps/portal/!ut/p/b1/jY_RTsIwFIafxQcwPe26tb08bIN1Sh10E9qbZYnGsABLZAr49IJcoQ

E5d3_yfcl3iCfunlIqmKJcMTInft18Lt6aftGtm-Vx-

6iOFU4TnYf0SWECOs3lBEPNgB8FdwagTg9AwWJbSAZS3OiPMOPiEUCGkoLGrBKRTRhgcJsPFw7hP3

9G_C_k7wcn4EriD3ClwWTd6pW4AyYutjwAKckceG3bffdh7S5XVdRTXVd9OdmPW8fMl96a9_HWlGmw

SezOmKJ4eZ5WA4xnAxdsyMovh0OlW97g3TdNNYl8/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_C9ARDIJ5

1O9AD0IEJ8QA5I20K0/act/id=0/p=browserRok=2016/p=browserObor=812/p=browserProgram=319/p=prohl

izeniAction=cz.zcu.stag.por  

[3] Www.stag.uhk.cz [online]. [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 

https://stag.uhk.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBiY

DMytLQ0NRVmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTSwMLYA6jAyMjEyI02Foa

WoMlGEAAJykGItsAAAA#prohlizeniSearchResult  

[4] Www.portal.ujep.cz [online]. [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBi

YDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidNhaGl

gApRhAABjRnu8bAAAAA**#prohlizeniSearchResult  

[5] Www.portal.ujep.cz [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBi

YDMyMjQ3MhZmZGBgYGTgKC5JLEn1Tq0E80R0LY2MjI3NjQyMzSxMTczNTU0szcA6LMwNidMBVG

kJlGEAAN65mf9sAAAA#prohlizeniSearchResult 

[6] Www.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 

http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2016/plany.html 

[7] Www.stag.upol.cz [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBk

YDEyNDEUZmQAsTmKSxJLUr1TK8E8EV1LIyNjY3MjA2MzC1MTczMjU1MzoAwDAEqe8Gw4AAAA#

prohlizeniSearchResult  

[8] Www.portal.zcu.cz [online]. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 

https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBk
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