
Co se rozumí studiem pedagogiky? 
Studium pedagogiky definuje zákon o pedagogických pracovních a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků. 

Zákon 563/2004 Sb.: 
§ 22 

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci  

(1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků  

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro 

učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní 

umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku,  

b) pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na 

pedagogiku a psychologii.  

 

 
Vyhláška č. 317/2005 Sb.: 
§ 3 

Studium pedagogiky 

(1) Studiem pedagogiky[3] získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, 

které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. 

(2) Studium se uskutečňuje  

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro 

učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní 

umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, 

b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin, 

c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém 

vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo 

d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém 

vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin. 

(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po 

jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 

 

U obsahu studia pedagogiky pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 

vyučovacích hodin můžeme vyjít ze Standardů pro udělování akreditací DVPP 

(http://www.msmt.cz/file/36198/): 

Cíle studia pedagogiky: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které 

podmiňují výkon činnosti vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga. 

Časová dotace: nejméně 80 hodin studia 

Ukončení studia: ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce; po úspěšném 

složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. 

 

  

                                                           
[3] § 9 a 10, § 12, § 16 a 17, § 20 a 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů. 



Co se rozumí studiem pro asistenty pedagoga? 
Studium pro asistenty pedagoga definuje již zmiňovaná vyhláška č. 317/2005 Sb.: 

§ 4 

Studium pro asistenty pedagoga 

(1) Studiem pro asistenty pedagoga[4] získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti 

pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.  

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin. 

(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává 

absolvent osvědčení.  
 

                                                           
[4] § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. 


