
Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení 
na FF UK 

 
 
Termíny přednášek: leden–duben 2022, sobota, 10.00–15.00 hod. / 6 vyučovacích 
hodin, 10.00–13.20 hod. / 4 vyučovací hodiny  
 
29. ledna 2022 (6 vyučovacích hodin) 
12. února 2022 (4 vyučovací hodiny) 
26. února 2022 (6 vyučovacích hodin) 
12. března 2022 (6 vyučovacích hodin) 
26. března 2022 (6 vyučovacích hodin) 
2. dubna 2022 (6 vyučovacích hodin) 
9. dubna 2022 (6 vyučovacích hodin) 
 
Místo konání přednášek: FF UK, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138 
 
Přihláška: vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 20. ledna 2022 
(kapacita kurzu je omezena) 

- na e-mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz (scan) 
- případně poštou na adresu: 

doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
Katedra andragogiky a personálního řízení 
Filozofická fakulta UK 
nám. Jana Palacha 2 
116 38 Praha 1 

 
 

Úhrada kurzu: o způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání 
přihlášky 
 
 
Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., katedra andragogiky a personálního 
řízení, FF UK 
 
 
Přednášející: vyučující katedry andragogiky a personálního řízení, na kurzu se podílí 
rovněž vyučující kateder psychologie a sociologie a studenti katedry andragogiky a 
personálního řízení 
 

Obsah kurzu Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF 

UK: 

1. Studium na katedře, zaměření přijímací zkoušky – 4 vyučovací hodiny 
(informace ke studiu na Filozofické fakultě a na katedře, informace 
k oborovému zaměření studia a přijímací zkoušky) 

 Studijní předpoklady (součást přijímací zkoušky) – 2 vyučovací hodiny 
2. Společenskovědní základ I – 4 vyučovací hodiny 

(filozofie, pedagogika)  

mailto:martin.kopecky@ff.cuni.cz


3. Andragogické disciplíny I – 6 vyučovacích hodin 
(sociální souvislosti vzdělávání a učení se dospělých, didaktika dospělých) 

4. Společenskovědní základ II – 3 vyučovací hodiny 
(psychologické disciplíny)  
Andragogické disciplíny II – 3 vyučovací hodiny 
(vzdělávání a učení se dospělých) 

5. Oblast personálního řízení I – 3 vyučovací hodiny 
(teorie řízení, vývoj a současnost personálního řízení) 
Společenskovědní základ III – 3 vyučovací hodiny 
(sociologické disciplíny) 

6. Oblast personálního řízení I (pokračování), Oblast personálního řízení II – 
6 vyučovacích hodin 
(vývoj a současnost personálního řízení, řízení lidských zdrojů, personální 
činnosti, organizační chování) 

7. Všeobecný kulturně-historický přehled (součást přijímací zkoušky) – 2 
vyučovací hodiny 

 Setkání se studenty katedry – 1 vyučovací hodina 
 Shrnutí informací k přijímací zkoušce – 3 vyučovací hodiny 

(shrnutí k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučení k přípravě) 


