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Univerzita Karlova 

– nejstarší česká i středoevropská univerzita

– založena Karlem IV. v roce 1348

– v současnosti se skládá ze 17 fakult

– v čele UK stojí rektor 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
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Vedení PedF UK (1)

– novým děkanem je prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

– děkankou fakulty do 30. 6. 2016 byla

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., která v současné 

době zastává na UK funkci prorektorky pro koncepci 

a kvalitu vzdělávací činnosti, zůstává členkou kolegia

– kolegium děkana tvoří proděkani (proděkanky), 

tajemnice a další členové
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Vedení PedF UK (2)
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Akademický senát

– samosprávný zastupitelský orgán fakulty

– AS PedF UK má 24 členů, ½ z nich tvoří studenti; všichni 

studenti mají právo kandidovat a volit

– činnost AS: usnáší se na návrhu na jmenování děkana, schvaluje 

a kontroluje rozdělení finančních prostředků, schvaluje vnitřní 

předpisy fakulty, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu…

– předseda: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

– místopředsedové:

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

Dalibor Neckář 

– na webu fakulty: Fakulta →Akademický senát
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Studijní oddělení

– vedoucí: PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.

– úřední hodiny v průběhu semestru:

pondělí (13.00–15.00)

úterý (9.00–11.00)

čtvrtek (14.00–17.30)

pátek (12.00–13.00, pouze pro kombinované studium)

- sledovat aktuální informace na webu, výjimečně je možné se 

domluvit i individuálně

– aktuality na fakultním webu:

Studium → Studijní oddělení
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Imatrikulace

– slavnostní událost na počátku studia, kde jsou studenti 

přijímáni do akademické obce

– 26. a 27. září ve Velké aule Karolina (rozpis dle oborů 

na webu fakulty: Studenti → Pro 1. ročníky →

Imatrikulace)
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PedInfo

– průvodce po prvních krocích na fakultě a univerzitě

– vzniklo ve spolupráci studentů a vedení fakulty

– v tištěné i online verzi, která je rozšířená 

(pedinfo.pedf.cuni.cz)
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Organizace studia (1)

– dělení akademického roku: zimní semestr, zimní 

zkouškové období, letní semestr, letní zkouškové 

období, presemestrální období (září)

– harmonogram je k dispozici na stránkách fakulty 

(sekce Úřední deska nebo Studenti → Harmonogram 

akademického roku)
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Budovy a místnosti

– výuka probíhá ve více budovách, např. 

v Brandýse nad Labem, Celetné, na Barrandově

– Označení místností:

R (Magdalény Rettigové 4, hlavní budova)

S (Spálená = M. Rettigové 8, vchod od hlavní budovy)

M (Myslíkova 7), C (Celetná 13), B (Brandýs nad Labem), …

R124 – R (hlavní budova v M. Rettigové 4), 1 – 1. patro, 24 –

číslo učebny

3. a 4. září 2015 10



Organizace studia (2)

– za plnění předmětů se získávají kredity

pro postup do 2. úseku studia je nutné jich získat minimálně 40; 

je doporučeno získat 60 kreditů a studijní povinnosti si rovnoměrně 

rozložit (zapsat si 30 kreditů v zimním semestru a 30 kreditů v letním 

semestru)

konat státní závěrečné zkoušky je u bakalářského studia možné po získání 

180 kreditů (u NMgr 120, u Mgr 300)

– zakončování předmětů: zápočet, zkouška, klasifikovaný 

zápočet

– předměty: povinné, povinně volitelné, volitelné (10 %, max. 

15 %)

– nemáme indexy, vše evidováno v SIS
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Organizace studia (3)

– délka studia (platí u prezenčního i kombinovaného studia)

– poplatky za delší studium (více na cuni.cz/UK-22.html)

– poplatky za další studium se na UK neplatí

– dotazy ohledně stipendií a poplatků můžete směřovat na 

Mgr. Romanu Říhovou (romana.rihova@pedf.cuni.cz)
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B NMgr Mgr

standardní doba 

studia

3 + 1 2 + 1 5 + 1

maximální doba 

studia

3 + 3 2 + 3 5 + 5

http://www.cuni.cz/UK-22.html


Stipendia

– Prospěchové stipendium za vynikající studijní 

výsledky (o něj se nežádá, je přiznáváno automaticky), 

podmínky viz Pravidla pro přiznávání stipendií PedF UK

– Stipendium na podporu ubytování – žádost se 

podává přes is.cuni.cz/webapps, žádat mohou i pražští 

studenti

– Sociální stipendium – podává se stejně jako 

stipendium na podporu ubytování
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Ústřední knihovna PedF UK (1)

– tituly se půjčují za pravým dvorkem u auly

– nejprve je třeba se registrovat

– dokumenty se vyhledávají na ckis.cuni.cz, přes tento 

systém jde i prodlužovat výpůjčky a provádět rezervace

– pod ústřední knihovnu spadá i studovna anglického 

jazyka a literatury v Celetné a fakultní studovna

v hlavní budově
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Ústřední knihovna PedF UK (2)

– pořádá informační odpoledne (nejen)

pro studenty 1. ročníků

přijďte se seznámit s nabídkou knihovních a informačních služeb

– podrobné informace na webu fakulty 

(knihovna.pedf.cuni.cz) a Facebooku 

(fb.com/ustredniknihovnapedfpraha)
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Užívání fakultní sítě, Of ce 365

– Eduroam

síť dostupná na celé UK i jinde

pro přihlášení nutné vygenerovat zvláštní heslo (návod na 

sit.pedf.cuni.cz/eduroam)

– pro přístup k internetu je možné využít studovny R135 

(zároveň zde je dobíjecí terminál na tisk/kopírování)

– je nutné dodržovat pravidla počítačové sítě PedF

– možnost využít fakultní Of ce 365

(sit.pedf.cuni.cz/office-365)
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Elektronický zápis do předmětů

– Karolinka – studijní plány na akademický rok 2016/2017

dostupná na fakultních stránkách

v sekci Studenti → Studijní plány – Karolinka

studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2016/plany.html

Zápisy budou spuštěny 19. září 2016 dle 

harmonogramu (http://pedf.cuni.cz/PEDF-236.html)

Prerekvizity – předměty, na jejichž splnění závisí zapsání 

dalšího předmětu / dalších předmětů
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předmět:  Náhradní termín zápisu

Vážená paní referentko,

…

S pozdravem

Magdaléna Dobromila Rettigová, B Bi-Vz, prezenční, 2. ročník

E-mailová komunikace

– nepoužívejte, prosíme, skryté kopie
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Školení o požární ochraně
a bezpečnosti práce
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International Club

– kdo jsme?
pomáháme zahraničním studentům
zapojit se do českého
univerzitního života

– co děláme?
Buddy Program

Orientation Week

Film Club, Art Club, Let’s Explore Prague, eventy

– přidej se!
získáš přátele z celého světa

ic-cuni.cz

fb.com/CharlesUniversityInternationalClub

5. a 6. září 2016 20

http://ic-cuni.cz/
https://www.facebook.com/CharlesUniversityInternationalClub


Iniciativa Otevřeno

– jsme celostátní iniciativa (nejen) studentů pedagogických 

fakult; naším cílem je především otevírat diskuzi

o vzdělávání a inovacích v něm

– co (mime jiné) chceme?

aktivizovat studenty

zlepšovat univerzitní základ

více seminářů a praxí

– spolupracujeme s pedagogickými fakultami po celé ČR

– najdete nás na otevreno.org a na FB jako Otevřeno Praha

– kontaktní osoba: Jana Ruszó, otevreno.praha@gmail.com

5. a 6. září 2016 21

http://www.otevreno.org/
mailto:otevreno.praha@gmail.com


Studentští tutoři

– jsou studenti různých ročníků a oborů, kteří pomáhají 

svým kolegům zejména v začátcích studia, ale i později

– poradí např. se zápisem, kredity, Erasmem…

– konzultace jsou možné e-mailem, osobně, telefonicky 

i např. přes Skype

– aktuální seznam a kontakty: pedf.cuni.cz/PEDF-229.html

(Studenti radí studentům)

– konzultační hodiny

pondělí 13.30–14.30, místnost R423 
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Studentské oborové rady

– řeší problémy studentů, pomáhají s orientací ve studiu; 

tlumočí návrhy, podněty a připomínky 

– jednou měsíčně probíhá společné setkání rad s vedením 

fakulty (schůzky jsou přístupné všem studentům)

– na fakultních stránkách: Studenti → Studentské 

oborové rady a spolky
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Studentské spolky

– podílejí se na chodu fakulty, oživují akademický prostor

– nabízejí další využití volného času a seberealizaci
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ve čtvrtek 13. října od 15.00 – Dvorky

PPPPP 

Agora 

Emil

Drosophila

Peďák (neformální uskupení)



Seznamovací kurzy (1) 

– studenti pro studenty – přátelská atmosféra, informace 

o studiu, seznámení s kolegy

– letos pro: angličtinu, biologii, dějepis a ZSV (Agora), 

dějepis a češtinu (5P), francouzštinu, hudební výchovu, 

chemii a výchovu ke zdraví, IT, matematiku, němčinu, 

pedagogiku, první stupeň (Emil), psychologii, speciální 

pedagogiku a ruštinu
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Seznamovací kurzy (2) 

– jediné oficiální seznamovací kurzy PedF UK: 

seznamovak.pedf.cuni.cz
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Děkujeme za pozornost!

– prostor pro dotazy

– následné setkání s oborovými radami a spolky

spolek Agora (D, ZSV, ČJ a další): R208

studentská rada biologie, tělocviku a spolek Drosophila: R124

studentská rada francouzštiny (Strofa): R130

studentská rada germanistiky: R231

studentská rada hudební výchovy: R010A

studentská rada IT, matematiky + studentští tutoři: R016

studentská rada psychologie: R103

studentská rada výchovy ke zdraví a chemie: R126

5. a 6. září 2016 27



Nejčastější dotazy

– Uznávání zkoušek – není na to právní nárok, ale je to 

možné

Podává se žádost: Studenti – Studijní oddělení –

Potřebuji vyřídit – Formuláře ke stažení

Doba na vyřízení žádosti 30 dní

– Erasmus a další programy výjezdu – začněte se 

zajímat včas, konkurzy bývají již v březnu
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