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PROJEKT FRVŠ 1310/2012/F5/b

Cíl:
• metodicky precizovat systém pedagogické praxe

- zlepšit komunikaci s fakultními školami

- ujednotit průběh praxí na fakultních školách

- ujednotit kritérií hodnocení praktikantů  

- ustavit nový institucionální rámec: 

statut FAKULTNÍ ŠKOLY

metodická příručka v on line prostředí

• dovybavit pracoviště mobilní didaktickou 
technikou: mikrovýstupy + příklady dobré praxe

• zajistit trvalou zpětnou vazbu – seminář pro 
cvičné učitele, evaluace a následující trvalý dialog









Náležitosti a struktura písemné přípravy na vyučování









Semináře pro učitele fakultních škol FFÚ VŠE
- seriál každoročních workshopů (ukázka z prvního workshopu, 2012)



Inovace, které vyplynuly ze seminářů: 

• náslechy praktikantů před jejich vlastní výukou 

obligatorní, ne pouze dobrovolné jako dosud,

• posílení přípravy praktikantů v oblasti školské 

legislativy a školského managementu, 

• požadovat zpracované deníky praxe, důsledně 

kontrolovat úplnost vytvořeného portfolia,  

• semináře pro učitele a ředitele fakultních škol 

periodicky opakovat.









Specifika pedagogické přípravy k vedení  

integrovaných forem výuky na VŠE v Praze

Učitelství odborných ekonomických předmětů 

pro střední školy - hlavní a vedlejší specializace

Model pedagogické přípravy:
Ekonomická odbornost + Pedagogicko-psychologický základ 

+ Oborová didaktika + předmětové didaktiky (EKO + ÚČE)

Volitelné předmětové didaktiky: ekonomické teorie, výpočetní techniky,

Integrované formy výuky             fiktivní firmy, výukových předmětů JAČR

Systém pedagogických praxí počítá pouze se studijními předměty: 

DIDAKTIKA EKONOMIKY S DIDAKTICKOU PRAXÍ 

DIDAKTIKA ÚČETNICTVÍ S DIDAKTICKOU PRAXÍ



Specifika pedagogické přípravy k vedení  

integrovaných forem výuky na VŠE v Praze

Formy integrace výuky podle Rotporta (2005):

- Předmětová cvičení (souvislé příklady, kazuistiky z praxe) 

- Cvičné kanceláře

- Fiktivní firmy

- Studentské společnosti JAČR
- Praxe v podnicích

- Založení reálného podniku

- Projektová výuka 



Fiktivní firmy
1. Fiktivní firma jako vyučovací předmět na střední škole.

2. Zvláštnosti aplikace vyučovacích metod – facilitační styl vedení výuky. 

3. Založení fiktivní firmy – organizační a řídicí struktura, rozdělení do oddělení.

4. Vznik fiktivní firmy – registrace na CEFIF PORTÁL.

5. Centrum fiktivních firem, struktura, náplň činnosti. Spolupráce firmy s CEFIF.

6. Nabídkový katalog fiktivní firmy, činnost marketingového oddělení.

7. Vztahy k ostatním fiktivním firmám, fakturace a úhrady faktur.

8. Účetnictví ve fiktivní firmě.

9. Fiktivní firma a daně. Problematika zdravotního a sociálního pojištění.

10.Mezinárodní kontakty fiktivních firem.

11.Hodnocení kvality práce fiktivních firem.

12.Hodnocení žáků ve fiktivní firmě. Evaluace: 360stupňová zpětná vazba.

13.Veletrhy fiktivních firem.



Výukové předměty Junior Achievement ČR
1. Integrované ekonomické předměty

2. Zařazení výukového předmětu Junior Achievement do školního kurikula.

3. Historie, zacílení, struktura programů JAČR.

4. Rozbor pomůcek (učebnice, cvičebnice, e-learning) a metod práce učitele. 

5. Soubor ekonomických her, využití a rozbor na vybraném učivu.

6. Zařazení případových studií a problémových úloh do učiva. 

7. Vysvětlení úlohy konzultanta v předmětu, naznačení přehledu činností ve třídě.

8. Činnost studentské společnosti v předmětu. 

9. Titan – simulační cvičení (hra) z oblasti ekonomie a řízení na PC.  

10.BIA – simulační cvičení (hra) z oblasti bankovnictví. 

11.Ostatní soutěže a příležitosti pro žáky středních škol – možnosti rozšíření 

učiva (např. na oblast cestovního ruchu).



Specifika pedagogické přípravy k vedení  

integrovaných forem výuky na VŠE v Praze

• organizační forma cvičení (dotace 2h týdně, 3 kredity),

• maximální aktivizace, dialog, samostatná práce studentů,

• pozvané prezentace odborníků z praxe (zkušeného učitele 

fiktivní firmy z fakultní školy, vedoucího referátu CEFIF),

• situační analýza stavu a vývoje fiktivních firem,  

• nácvik dovedností, mikrovýstupy s rozborem – maximální 

důraz (nahrazují didaktickou praxi na fakultní škole),

• zajištění účasti v hodnoticích komisích na regionálních 

veletrzích fiktivních firem,

• reálné vyzkoušení ekonomických her TITAN a BIA,

• on-line metodická podpora pro učitele a studenty.



METODICKÁ PODPORA PRO UČITELE A STUDENTY

Učitelství VŠE - portál metodické podpory 

pro učitele ekonomických 

předmětů a studenty učitelství.

http://ucitelstvi.vse.cz/



METODICKÁ PODPORA PRO UČITELE A STUDENTY
http://ucitelstvi.vse.cz/  ekonomické hry, případové studie, výuková videa 



Děkuji Vám za pozornost

Pavel Krpálek

krpp01@vse.cz  


