
 

 

 

 

 

7. Psychologie ve školství 
 

Lektor: Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

 

Anotace modulu: 

Modul poukazuje na pojmy a postupy manažerské psychologie ve specifických 

podmínkách škol a školských zařízení. Obsahem modulu jsou relevantní 

psychologické poznatky nezbytné pro efektivní školský management. Důraz je kladen 

zejména na rozvíjení sociálně manažerských dovedností studentů a na praktickou 

aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů v 

podmínkách škol a školských zařízení. Studenti posílí svou schopnost orientace v 

mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat 

získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě, schopnost orientovat se 

ve struktuře pracovních pozic ve škole, schopnost účelně regulovat svoje emoce a 

vnitřní procesy, schopnost rozpoznat a účinně se chránit před rizikovými faktory 

manažerské pozice a také schopnost rozumět průběhu konfliktu a účinně jej řešit. 

Modul se věnuje problematice motivace a vedení lidí i budování školských týmů. 

 

Cíl modulu: 

Cílem tohoto modulu je studenty seznámit s důležitostí psychologie ve školství, v 

personálním řízení i osobním životě. Studenti se naučí chápat, co pozice v 



pedagogickém odvětví obnáší, jaké má být jejich chování, forma komunikace či 

postoje. Lektor se v interaktivním semináři zaměří na teorii osobnosti, inteligence, bude 

se zabývat motivacemi a emocemi včetně moderních metod k jejich posuzování. 

Modul navazuje, rozvíjí a prohlubuje psychologické vědomosti a dovednosti v daném 

studijním programu. Pozornost je věnována problematice vedení a řízení lidí ve 

vztazích vedoucích a podřízených, a to vzhledem k postavení jednotlivců v instituci. 
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