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“Snažíme se o to, aby studenti pro nás nebyli jen 
čísla, ale abychom přistupovali k jejich 

individuálním potřebám.”
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Studijní programy 
1.



Studijní programy

➜ Studijní programy jsou otevírané s plným 
plánem (dříve jednoobor) nebo ve sdruženém 
studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní 
plán) a minor (přidružený studijní plán) – dříve 
tzv. dvouoborové studium. Studijní programy 
nabízí konkrétní kombinace maior a minor. 
Studijní program na prvním místě v názvu je 
maior.

➜ V programu maior studenti zpracovávají 
bakalářskou (bakalářské studium) nebo 
diplomovou práci (navazující magisterské 
studium).
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➜ tříleté studium

➜ Programy s plným plánem (neučitelské):
o Psychologie s rozšířením o spec. pedagogiku
○ Speciální pedagogika
○ Speciální pedagogika / logopedie

➜ Programy s plným plánem (učitelské): IT, M, NJ, 
VV, Učitelství pro MŠ

➜ Programy ve sdruženém studiu – maior/minor (viz 
dále)

Bakalářské prezenční studium
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Jazyky - maior (ve sdruženém studiu s 
dalšími programy)

Český jazyk

AJ, D, FJ, HV, NJ, RJ, 
SpPg, VV, VZ, 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, Ch, M, ZSV

Ruský jazyk

AJ, ČJ, D, Ch, IT
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Společenskovědní/humanitní programy -
maior

Pedagogika

AJ, FJ, IT, M, VV

Dějepis

Bi, ČJ, FJ, HV, M, NJ, RJ, 
VV, ZSV

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

Geografie - Dějepis
Mezifakultní studium s PřF UK
Přihláška se podává na PřF UK, 
dějepis budete studovat u nás
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Přírodovědné a technické programy -
maior

Biologie

D, Ch, TV, VZ

Chemie

Bi, IT, M, NJ, 
RJ, VZ

Matematika

AJ, D, FJ, Ch, IT, NJ, 
Pg, TV, VZ

Informační technologie

AJ, HV, Ch, M, Pg, RJ TV, VZ

Výchova ke zdraví

Bi, ČJ, Ch, IT, M, TV
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Umělecké a sportovní programy -
maior

Hudební výchova

AJ, ČJ, D, IT,
Hra na nástroj,
Sborový zpěv

Hra na nástroj

HV

Sborový zpěv

HV

Tělesná 
výchova

Bi, IT, M, VZ, ZSV

Výtvarná
výchova

AJ, ČJ, D, Pg, SpPg
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➜ pětileté studium
➜ magisterské nedělené studium (v PS i KS)

➜ zaměření
o HV, VV, TV, DV
o AJ, FJ, NJ, RJ

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
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➜ dvouleté studium

➜ neučitelské programy
o Andragogika a management vzdělávání
o Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví
o Logopedie
o Pedagogika předškolního věku
o Psychologie
o Speciální pedagogika

Navazující magisterské studium 
(prezenční)
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Navazující magisterské studium 
(učitelské studium)

• více než dva měsíce přímé praxe v rámci studia
• studium učitelství pro ZŠ a SŠ

➜ Programy s plným plánem
o Anglický jazyk
o Biologie
o Český jazyk
o Informační technologie
o Matematika
o Německý jazyk
o Pedagogika
o Výtvarná výchova
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o Český jazyk: AJ, Bi, D, FJ, HV, NJ, Pg, RJ, SpPg, VV, VZ, ZSV
o Anglický jazyk: ČJ, FJ, HV, IT, M, NJ, Pg, RJ, VV, ZSV
o Francouzský jazyk: AJ, ČJ, D, M, Pg, ZSV
o Německý jazyk: AJ, ČJ, D, Ch, M, ZSV
o Ruský jazyk: AJ, ČJ
o Pedagogika: AJ, Bi, ČJ, FJ, IT, M, VV, VZ
o Výtvarná výchova: AJ, ČJ, D, Pg, SpPg
o Dějepis: Bi, ČJ, FJ, HV, NJ, VV, ZSV
o Základy společenských věd: AJ, ČJ, D, FJ, NJ, TV
o Biologie: Čj, D, Ch, Pg, TV, VZ
o Chemie: Bi, M, NJ, VZ
o Informační technologie: AJ, M, Pg, TV
o Matematika: AJ, FJ, Ch, IT, NJ, Pg, TV
o Výchova ke zdraví: Bi, Čj, Ch, TV
o Hudební výchova: AJ, ČJ, D, Hra na nástroj, Sborový zpěv
o Hra na nástroj: HV
o Sborový zpěv: HV
o Tělesná výchova: Bi, IT, M, VZ, ZSV
o Geografie - Dějepis (mezifakultní studium s PřF, přihláška na PřF)

Programy ve sdruženém studiu
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➜ bloková výuka týden na začátku semestru

➜ dále nepravidelná výuka 1–2 dny v týdnu

➜ stejná délka studia jako prezenční studium

➜ studijní opory (e-learning)

Studium v kombinované formě
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➜ 18 programů (učitelské)
o 14 programů ve sdruženém studiu

Programy s plným plánem:
o Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
o Matematika se zaměřením na vzdělávání
o Učitelství pro mateřské školy
o Učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku

➜ 3 programy s plným plánem (neučitelské)
o Školský management
o Speciální pedagogika
o Vychovatelství

Programy kombinovaného studia -
bakalářské studium
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➜učitelské
o Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
o Učitelství pro ZŠ a SŠ (6 programů se 

sdruženým studiem)
o Učitelství pro ZŠ a SŠ (4 programy s plným 

plánem – Bi, Čj, IT, M)

➜ neučitelské
o Andragogika a management vzdělávání
o Pedagogika předškolního věku
o Speciální pedagogika

Programy kombinovaného studia -
navazující magisterské studium
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Další podmínky pro přijetí

➜ Zahraniční uchazeči doloží znalost českého jazyka na 
úrovni B1 a vyšší podle SERR. Ve studijních 
programech s kombinací Český jazyk (Bc. i NMgr.) 
dokládají zahraniční uchazeči znalost českého jazyka 
na úrovni C1 podle SERR. 

➜ Uchazeči ze Slovenské republiky dokládají znalost 
českého jazyka jen pokud se hlásí do studijního 
programu s kombinací Český jazyk (Bc. i NMgr.) -
úroveň C1.

➜ Přijetí do většiny navazujících magisterských
studijních programů je podmíněno zaměřením 
předchozího studia. Podrobnosti naleznete v sekci 
Další požadavky na předchozí vzdělání v 
podmínkách pro přijetí příslušného studijního 
programu.
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Studenti se 
speciálními potřebami

2.



➜ modifikace přijímacího řízení (nutné zaslat 
žádost s přihláškou)

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

➜ asistence při studiu

➜ studijní pomůcky

➜ Akademická poradna
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Studentský život
3.



Studentské spolky, oborové rady 
a tutoři
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➜ jeden z nejprogresivnějších na univerzitě
➜ možnosti realizace i mimo výuku
➜ lze poznat zajímavé lidi a vytvořit si síť kontaktů

➜ tutoři
o pomáhají zejména studentům 1. ročníku –

orientace ve studiu
➜ studentské oborové rady

o tlumočí podněty, připomínky, studijní 
problémy

➜ spolky
o pořádají osvětové akce, festivaly, 

studentské projekty
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Pomáháme studentům - stipendia

Studentské granty

Stipendium na další 
studium na 
prestižních VŠ 
v zahraničí

Sociální stipendium

Stipendium za 
vynikající závěrečné 
práce – Agon

Stipendium za 
vynikající studijní 
výsledky

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

➜ mezinárodní studentské projekty

Studium v zahraničí
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Pomůžeme s výjezdem do zahraničí
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Přijímací zkoušky
4.



➜ písemné oborové testy

➜ talentové zkoušky (HV, TV)

➜ ústní zkoušky

➜ vzorové testy na stránkách kateder

➜ přípravné kurzy
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přijatých studentů v akademickém roce 2022/2023
(1/3 přihlášených)
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Termíny 

Dny otevřených 
dveří

15. 12. 2022

30. 1. 2023

Přijímací zkoušky (písemné, ústní, 
talentové)

5. 6.–16. 6. 2023

Náhradní termín

26. 6.–27. 6. 2023
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podání přihlášky 
vč. adm. poplatku
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28. 2. 2023



➜ www.pedf.cuni.cz

➜ uchazec@pedf.cuni.cz

➜ webové stránky kateder

Další informace
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Děkujeme za pozornost – těšíme se na Vás! 
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