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Kurz: Osobnostně-sociální kurz 
 

Zařazení do kurzu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení. 
Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Odborný garant kurzu Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 
Lektor 
(výuku zajistí jeden z uvedených lektorů) 

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., 
Mgr. Martin Polínek, Ph.D. 

Kurz určen pro Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost 
v krajích ČR kromě hl. města Prahy. 

Požadavky k přijetí 

- správně vyplněná a podaná elektronická interní přihláška ke 
kurzu, 

- zaslat vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti, 
- seznámit se s podmínkami konání dotovaného kurzu a získání 

nároků na dotaci. 
Rozsah / celková délka kurzu 30 hodin (24 hodin prezenční výuky, 6 hodin e-learningu) 
Místo konání kurzu Olomouc 

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je předání základních teoretických poznatků  
a praktických zkušeností týkajících se možností vytváření a využití 
vybraných osobnostně-sociálních kompetencí v kontextu možného 
rozvoje lidského potenciálu jedinců se zdravotním postižením  
a znevýhodněním. Dílčí obsahový cíl se zaměřuje na teorii  
a metodologii přístupů, které uvedené kompetence u dané cílové 
skupiny aplikují – například na teorii a metodologii dramiky.     

Formy práce  Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům  
a praktická prožitkově laděná a sebezkušenostní cvičení. 

Obsah kurzu (anotace) 

1. Vybrané poznatky ze sociální psychologie: sociální percepce, 
komunikace, interakce, kooperace ve skupinách. 

2. Verbální a neverbální komunikace jako prostředek rozvoje 
osobnostně-sociálních kompetencí. 

3. Další prostředky rozvoje osobnostně-sociálních kompetencí. 
4. Skupinová dynamika a její využití. 
5. Principy a způsoby práce se skupinou. 
6. Procesuální stránka sebezkušenostního rozvoje osobnostně- 

sociálních kompetencí. 
7. Metody a techniky sebezkušenostního rozvoje osobnostně- 

sociálních kompetencí. 
8. Dramika: paradivadelní systém edukační povahy. 
9. Dramické metodické řady a projekty využitelné při rozvoji 

lidského potenciálu jedinců se zdravotním postižením  
a znevýhodněním. 

10. Specifika práce s některými diagnostickými skupinami osob se 
zdravotním postižením a znevýhodněním. 

Požadavky k ukončení Aktivní účast v průběhu kurzu a zvládnutí závěrečného 
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praktického úkolu. 
Počet účastníků (min. / max.) min. 8, max. 20 

Doklad o absolvování studia 

Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný evaluační dotazník je 
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu. 

Požadavky na učebnu 
Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace, 
možnost vytvoření prázdného prostoru pro praktická skupinová 
cvičení. 

Poznámka 
Kurz má z převážné části praktický charakter – předpokladem je 
aktivní účast všech na jednotlivých cvičeních. Doporučujeme 
přizpůsobit tomu své oblečení. 

 
Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
Bc. Aneta Tomanová 
mail: aneta.tomanova@upol.cz 
Tel: +420 585 635 150 

Koordinátorka přímé podpory 
PhDr. Jana Vítková 
mail: jana.vitkova@upol.cz 
Tel: +420 585 635 146 

 

mailto:aneta.tomanova@upol.cz
mailto:jana.vitkova@upol.cz

