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Bakalářské studium 
 

Andragogika 
Andragogická praxe APR, APRA – garantuje Gigalová. 

Studentská praxe SPRB – garantuje Dočekal, studenti si jej zapíší až po konzultaci 

s garantem. 

Internacionalizační praxe INPRA – určeno pro všechny ročníky. Režim výuky bude 

upřesněn. Více informací ve STAGu. Garantuje Veselský. 

Seminář k diplomové práci SBPA1 – student si předmět zapíše, pokud z andragogiky píše 

BP, podmínkou pro splnění je schválení zadání DP dle Směrnice pro zadávání, vedení a 

obhajobu závěrečných kvalifikačních prací. Zapisuje Wagnerová. 

Seminář k diplomové práci SBPA2 – student si předmět zapíše, pokud z andragogiky píše 

BP, semináře vede příslušný vedoucí BP. 

Obhajoba bakalářské práce – zapíše si student, pokud z andragogiky píše bakalářskou 

práci. 

Sociálně-psychologický výcvik SPV garantuje Skopal – výuka bude probíhat blokově 15. 1. 

Gerontagogika GERAK  garantuje Špatenková – výuka bude probíhat v bloku ve 

zkouškovém období. O termínu budou studenti informováni. 

Introduction to Andragogy ITAN a Andragogical Perspectives ANPE jsou určeny pouze 

pro zahraniční studenty. 

 

 

Sociologie 
Sociologická praxe SPRA – garantuje Kubátová. 

Sociologická praxe SOPRA – garantuje Ryšavý. 

Internacionalizační praxe KSA/INPRA – určeno pro všechny ročníky. Režim výuky bude 

upřesněn garantem. Více informací ve STAGu. Garantuje Veselský. 

Seminář k bakalářské práci SBPS2 – student si předmět zapíše, pokud ze sociologie píše 

BP, seminář vede příslušný vedoucí BP. 

Obhajoba bakalářské práce BCDPS – zapíše si student, pokud ze sociologie píše 

bakalářskou práci. 

Čtení odborného anglického textu COAT – proběhne v kombinaci distanční a prezenční 

výuky, průběh bude upřesněn.  

Základy managementu – S16 ZMA – předmětu bude pro studenty sociologie realizován 

v letním semestru. 
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Kulturní antropologie 
Environmentální antropologie ENANT (ENAN) – vyučuje Čermáková, výuka proběhne 

blokově ve čtyři čtvrtky od 13:15 do 18:15. Přesné termíny budou upřesněny na začátku 

semestru. 

Úvod do teorie migrace UTMI (UVTMI) – garantuje Seidlová. Proběhne blokově v 

následujících termínech: 4. 10. 9:45–11:15 (úvodní setkání); 24. a 25. 10. v časech 9:45–

16:30. 

Internacionalizační praxe KSA/INPRA – určeno pro všechny ročníky. Režim výuky bude 

upřesněn garantem. Více informací ve STAGu. Garantuje Veselský. 

Seminář k bakalářské práci DSKA – semináře vede příslušný vedoucí BP. 

Terénní výzkum 2 TEVY2 – souvisí s vlastním výzkumem v návaznosti na bakalářskou 

práci, zapisuje vedoucí BP. 

 

Religionistika 
Seminář k bakalářské práci 2 KSA/SBPR2– student si předmět zapíše, pokud 

z religionistiky píše BP, seminář vede příslušný vedoucí BP. 

 
Migrační studia 
Úvod do teorie migrace UVTM – garantuje Seidlová. Proběhne blokově v následujících 

termínech: 4. 10. 9:45–11:15 (úvodní setkání); 24. a 25. 10. v časech 9:45–16:30. 

 

Cizí jazyk 
Bližší informace o výuce a kombinacích předmětů a zkoušek z cizích jazyků naleznete na 

stránkách Centra jazykového vzdělávání UPOL (www.cjv.upol.cz).  

 

 

  

http://www.cjv.upol.cz/
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Navazující magisterské studium 
 

Andragogika 
Andragogická praxe ANPRA – garantuje Gigalová. 

Internacionalizační praxe KSA/INPRA – určeno pro všechny ročníky. Režim výuky bude 

upřesněn garantem. Více informací ve STAGu. Garantuje Veselský. 

Studentská praxe SPRM – garantuje Dočekal, studenti si jej zapíší až po konzultaci 

s garantem. 

Zadání DP a projekt ZDAMK – student si předmět zapíše, pokud z andragogiky píše MDP, 

podmínkou pro splnění je schválení zadání MDP dle Směrnice pro zadávání, vedení a 

obhajobu závěrečných kvalifikačních prací. Zapisuje Wagnerová. 

Analýza anglického diskurzu 1 AADI1 – bude realizováno v LS. 

Základy andragogiky ZAVKK – jedná se o vyrovnávací kurz, který je určen pouze 

studentům, kteří na KSA neabsolvovali bakalářské studium.  

Leadership and team development LTD – je určen pouze pro zahraniční studenty. 

Základy andragogiky ZAVK – vyrovnávací kurz. Je určen pouze pro studenty, kteří na KSA 

neabsolvovali bakalářské studium. 

 

Sociologie 
Sociologická praxe SPR/SOPRA – garantuje Ryšavý. 

Internacionalizační praxe KSA/INPRA – určeno pro všechny ročníky. Režim výuky bude 

upřesněn garantem. Více informací ve STAGu. Garantuje Veselský. 

Diplomový seminář DISE2 – student si předmět zapíše, pokud ze sociologie píše DP, 

seminář vede příslušný vedoucí DP. 

Zadání diplomové práce ZDPSM – student si předmět zapíše, pokud ze sociologie píše 

MDP, podmínkou pro splnění je schválení zadání MDP dle Směrnice pro zadávání, vedení a 

obhajobu závěrečných kvalifikačních prací. Zapisuje Wagnerová. 

Současný andragogický diskurz SOSD – nebude vypsán v roce 2020/2021. Všichni 

studenti 1. ročníku si jej musí zapsat v tomto ZS.  

Kvalitativní a smíšený výzkum KSV – bude vypsán až v akademickém roce 2020/2021. 

Vizualita a kultura VAK a Znalosti a společnost ZNSP – budou vypsány až 

v akademickém roce 2020/2021. 

Etnicita a etnické skupiny EES a Sociology of Migration/Migration and Citizenship 

SOMIG/SOMI/MAC – garantuje Seidlová. Výuka bude realizována blokově v následujících 

termínech: 

• EES – 4. 10. 13:15–14:45 (úvodní setkání); 28. a 29. 11. v časech 9:45–16:30, 

• SOMIG/SOMI/MAC – 4. 10. 15:00–16:30 (úvodní setkání); 14. 11. a 15. 11. v časech 

9:45–16:30. 

 

Kulturní antropologie 
Anthropology of Immigration ANIM – garantuje Seidlová. Výuka proběhne blokově v 

následujících termínech: 

4. 10. 15:00–16:30 (úvodní setkání); 14. 11. a 15. 11. v časech 9:45–16:30. 

Diplomový seminář 2 DSE2 - student si předmět zapíše, pokud z antropologie píše DP, 

seminář vede příslušný vedoucí DP. 

 

 


