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Tři pilíře PedF UK

• lidskost

• kreativita

• kvalita propojená s praxí



Lidskost

• nejste jen číslo

• individuální přístup

• vstřícnost a otevřenost



Kreativita

• podporujeme kreativitu studentů

• spolky, oborové rady

• festivaly, studentské projekty



Kvalita propojená 
s praxí

• více praxe

• větší důraz na didaktiku

• kvalitní vědecké zázemí



Studentský život

• tutoři
• pomáhají zejména studentům 1. ročníku –

orientace ve studiu

• studentské oborové rady
• tlumočí podněty, připomínky, studijní 

problémy i pochvaly, organizují 
seznamovací kurzy

• spolky
• pořádají osvětové akce, festivaly, 

studentské projekty



Bakalářské prezenční 
studium

• 3leté studium

• 75 oborů (56 PS, 19 KS)

• jednoobory: IT, M, VV  
• Psychologie s rozš. o spec. pedagogiku
• Speciální pedagogika
• Učitelství pro MŠ



Jazyky

• Český jazyk – AJ, D, FJ, HV, NJ, RJ, SpPg, 
VV, ZSV

• Anglický jazyk – ČJ, FJ, HV, IT, M, NJ, Pg, 
RJ, VV, ZSV

• Francouzský jazyk – AJ, ČJ, D, M, Pg, ZSV

• Německý jazyk – AJ, ČJ, D, M, ZSV

• Ruský jazyk – AJ, ČJ



Humanitní obory
• Pedagogika – AJ, FJ, IT, M, VV

• Speciální pedagogika – ČJ, VV

• Dějepis – Bi, ČJ, FJ, HV, NJ, ZSV

• Základy společenských věd – AJ, ČJ, D, FJ, 
NJ, TV

• Dějepis – Geografie (mezifakultní 
studium s PřF)



Přírodovědné 
a technické obory

• Biologie – D, Ch, TV, VZ

• Chemie – Bi, M, VZ

• Matematika – AJ, FJ, Ch, IT, NJ, Pg, TV, VZ

• Informační technologie – AJ, M, Pg, TV, VZ

• Výchova ke zdraví – Bi, Ch, IT, M, TV



Umělecké a sportovní 
obory 

• Hudební výchova – AJ, ČJ, D, Hra na nástroj, 
Sbormistrovství

• Hra na nástroj – HV

• Sbormistrovství – HV

• Tělesná výchova – Bi, IT, M, VZ, ZSV

• Výtvarná výchova – AJ, ČJ, Pg, SpPg



Učitelství pro 1. stupeň

• 5leté studium

• magisterské nedělené studium v PS i KS

• specializace
• HV, VV, TV, DV
• AJ, NJ



Navazující 
magisterské studium 

• 2leté studium
• 2 měsíce přímé praxe v rámci studia 

+ praxe náslechová
• studium učitelství pro ZŠ a SŠ               

Jednoobory:
• Anglický jazyk
• Matematika
• Psychologie
• Speciální pedagogika
• Výtvarná výchova



Dvouobory:
• Český jazyk: AJ, D, FJ, HV, NJ, RJ, SpPg, ZSV
• Anglický jazyk: ČJ, FJ, HV, IT, M, NJ, Pg, RJ, ZSV
• Francouzský jazyk: AJ, ČJ, D, Pg, ZSV
• Německý jazyk: AJ, ČJ, D, ZSV
• Ruský jazyk: AJ, ČJ

• Pedagogika: AJ, FJ, IT, M
• Speciální pedagogika: ČJ
• Dějepis: Bi, ČJ, FJ, NJ, ZSV
• Základy společenských věd: AJ, ČJ, D, FJ, NJ, TV

• Biologie: D, Ch, TV, VZ
• Chemie: Bi, M, VZ
• Informační technologie: AJ, M, Pg, TV
• Matematika: AJ, Ch, IT, Pg, TV
• Výchova ke zdraví: Bi, Ch, TV

• Hudební výchova: AJ, ČJ, Hra na nástroj, Sbormistrovství
• Hra na nástroj: HV
• Sbormistrovství: HV
• Tělesná výchova: Bi, IT, M, VZ, ZSV



Studium 
v kombinované formě
• týden na začátku semestru

• dále nepravidelná výuka, 1–2 dny v 
týdnu

• stejná délka studia jako v prezenčním 
studiu

• studijní opory (e-learning)



Obory kombinovaného 
studia

Bc. – 19 oborů KS
• Speciální pedagogika
• Školský management
• Učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku
• Učitelství pro mateřské školy
• Vychovatelství
• Specializace v pedagogice (12 dvouoborů) 
• jednoobory: IT, M

NMgr. – 11 oborů KS
• Pedagogika předškolního věku
• Management vzdělávání
• Speciální pedagogika
• Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
• Učitelství pro ZŠ a SŠ (4 dvouobory)
• jednoobory: Bi, IT, M



Studium v zahraničí

• možnost části studia a stáží v zahraničí 
(Erasmus+, stáže v USA, Kanadě, Švýcarsku apod.)

• mezinárodní studentské projekty



Přijímací zkoušky
• talentové zkoušky (Učitelství pro 

MŠ, HV, TV, VV)
• písemné oborové zkoušky
• písemný test studijních předpokladů
• ústní zkoušky 

• písemný test z pedagogicko-
psychologické přípravy (NMgr. 
studijní program Učitelství pro ZŠ a 
SŠ)

• vzorové testy na stránkách kateder
• přípravné kurzy



Kdy probíhají 
přijímací zkoušky? 

• 23. 4. – 26. 4. 2018 talentové 
zkoušky z HV, TV, VV pro prezenční 
i kombinované studijní obory

• 4. 6. – 15. 6. 2018 přijímací 
zkoušky pro prezenční i kombinované 
studium

• 7. 6. 2018 test obecných studijních 
předpokladů



Upuštění od 
přijímací zkoušky

• od přijímací zkoušky nebo její části lze 
upustit pouze v některých studijních 
oborech a na základě písemné žádosti 
uchazeče v listinné formě

• podmínky upuštění jsou uvedeny v 
detailu příslušného studijního oboru 
(matematika, anglický jazyk…)

Žádá-li uchazeč o upuštění od přijímací 
zkoušky, musí být tato žádost podána 
nejpozději  do 28. 2. 2018, a to včetně
příloh.



Náhradní termíny 
přijímacích zkoušek?

• 14. 5. – 15. 5. 2018 náhradní termín 
talentových přijímacích zkoušek

• 25. 6. – 26. 6. 2018 náhradní termín 
pro prezenční i kombinované studium

• náhradní termín přijímací zkoušky lze 
povolit na základě písemné žádosti

• žádost podává uchazeč děkanovi 
fakulty prostřednictvím studijního 
oddělení nejpozději do stanoveného 
dne konání přijímací zkoušky v řádném 
termínu



Náhradní termíny 
přijímacích zkoušek?

• náhradní termín lze povolit pouze ze 
závažných a doložených důvodů
(pracovní neschopnost, konání 
maturitní zkoušky v době přijímací 
zkoušky, studium na zahraniční škole 
atd.) 

• důvodem pro povolení náhradního 
termínu není účast uchazeče na jiné 
přijímací zkoušce ani povinnosti 
vyplývající z uchazečových 
pracovních aktivit



Přijímací zkoušky na 
více oborů

• uchazeč, který si podal více přihlášek 
(např. BI – CH, BI – VZ), vykoná 
část přijímací zkoušky pouze jednou 

• výsledek se započte všem oborům 
PS KS,  konkrétní datum zkoušky je 
uchazeči sděleno právě v jednom 
termínu



Jak mám vyplnit 
přihlášku ke studiu a 
jak zaplatit poplatek?

• přihláška se vyplňuje elektronicky, je 
dostupná z webových stránek fakulty

• kontrola odeslání vyplněné přihlášky

• specifický symbol: kód vygenerovaný 
systémem pro podávání elektronických 
přihlášek

• poplatek za elektronickou přihlášku: 600 
Kč

• poplatek za písemnou přihlášku: 650 Kč



Jak mám předložit 
doklady k přiznání 
doplňující bonifikace?

• v termínu stanoveném pro podání 
přihlášky, tj. nejpozději do 28. 2. 
2018

• veškeré skutečnosti musí být řádně
doložené – např. potvrzením příslušné 
instituce, zaměstnavatele 

• potvrzení o pedagogické praxi je 
vhodné doložit na speciálním 
formuláři, který je dostupný v aplikaci 
elektronické přihlášky



Kdy předložit doklad 
o ukončení středního 
vzdělání?

• uchazeč odevzdá úředně ověřenou 
kopii tohoto dokladu na studijní 
oddělení fakulty neprodleně po složení 
příslušné závěrečné zkoušky, 
nejpozději však do 30. 9. 2018 (bez 
tohoto dokladu nemůže být uchazeč
ke studiu Bc. a Mgr. přijat) 

• uchazeči, kteří konají maturitní 
zkoušku v podzimním zkušebním 
období, doloží ukončení středního 
vzdělání nejpozději do 22. 10. 2018



Vyžaduje fakulta 
lékařské potvrzení?

• potvrzení praktického lékaře fakulta 
nevyžaduje 

• pro některé studijní obory je 
vyžadováno specializované lékařské 
potvrzení (např. sportovní lékař, 
logoped atd.)

• specifikace potvrzení je uvedena v 
detailu příslušného studijního oboru



Kdy obdržím 
pozvánku na přijímací 
zkoušky?

• pozvánky na přijímací zkoušky jsou 
rozesílány na základě řádně podané 
přihlášky nejpozději 30 dnů před 
termínem konání přijímací zkoušky 

• pozvánka je zasílána pouze 
elektronicky prostřednictvím SIS, 
proto je nezbytné v přihlášce uvést 
funkční E-mailovou adresu

• podá-li uchazeč přihlášky na více 
fakult UK nebo jiných vysokých škol, 
nemůže PedF zaručit, že se některé 
termíny přijímací zkoušky nebudou 
překrývat



Co si mám 
prostudovat?

• zveřejněné podmínky přijímacího 
řízení

• opatření děkana pro uchazeče, 
jak se chovat v průběhu 
přijímací zkoušky

• http://pedf.cuni.cz/ – sekce 
Uchazeči

http://pedf.cuni.cz/


Kdy a jak se dozvím 
výsledky přijímacího řízení?

• po zasedání přijímací komise jsou 
zveřejněny na internetové adrese 
http://is.cuni.cz/studium, ikona 
Průběh přijímacího řízení

• rozhodnutí o přijetí: pouze 
prostřednictvím SIS na E-mailovou 
adresu

• rozhodnutí o nepřijetí: dopis do 
vlastních rukou

http://is.cuni.cz/studium


Studenti se speciálními 
potřebami
• garant: studijní proděkanka doc. 

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, 
Ph.D.

• modifikace přijímacího řízení

• odborná i technická podpora na 
počátku studia i v jeho průběhu

• asistence při studiu
• studijní pomůcky

• poradny pro studenty se speciálními 
potřebami

• koordinátoři na katedrách

• služby studentských tutorů



Počet přijatých 
studentů v 2017/18

• počet přihlášek: 7068

• přijato: 2632 studentů



Nezapomeňte

• 6. 12. 2017    Den otevřených dveří

• 1. 2. 2018      Den otevřených dveří 

• do 28. 2. 2018    Podání přihlášky ke studiu 
(vč. admin. poplatku)

• 23. 4. – 26. 4.  2018   Talentové zkoušky

• 4. 6. – 15. 6. 2018     Přijímací zkoušky



Kde získám další 
informace o 
přijímacím řízení?

• na webových stránkách  fakulty 
www.pedf.cuni.cz

• osobně na studijním oddělení M. Rettigové 4, 
Praha 1

• E-mailem na adrese: uchazec@pedf.cuni.cz

• na FB studijního oddělení (studijni.pedf.cuni)

http://www.pedf.cuni.cz/
mailto:uchazec@pedf.cuni.cz
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