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Univerzita Karlova

• založena Karlem IV. v roce 1348

• v současnosti se skládá ze 17 fakult

• nejstarší česká i středoevropská univerzita

• v čele UK stojí rektor 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA



Vedení PedF UK

v čele fakulty stojí děkan:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.



Kolegium děkana – poradní orgán děkana

• doc. RNDR. Miroslava Černochová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy

• doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti

• PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti

• doc. PhDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 
proděkan pro rozvoj

• prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 
proděkan pro vědu a výzkum

• Ing. Ivana Kočová – tajemnice 

• další členové: 
• prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
• PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. 
• PhDr. Klára Uličná, Ph.D.



Složení AS PedF UK

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

místopředsedové: 
PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Daniela Čechová 

24 členů ½ studenti
všichni studenti mají právo 

kandidovat a volit



Akademický senát

• samosprávný zastupitelský orgán fakulty

• činnost AS: usnáší se na návrhu na jmenování děkana, schvaluje a 
kontroluje rozdělení finančních prostředků, vnitřní předpisy fakulty, 
podmínky pro přijetí ke studiu…

• na webu fakulty: 
Fakulta →Akademický senát



Studentští tutoři

• pomoc při studiu zejména pro studenty 1. ročníku 

• aktuální seznam a kontakty:

Studenti → Pro 1. ročníky → Studenti radí studentům



Studentské oborové rady (SOR)

• pomáhají s orientací ve studiu; tlumočí návrhy, podněty a připomínky

• jednou za semestr probíhá společné setkání rad s vedením fakulty 
(schůzky jsou přístupné všem studentům)

• na fakultních stránkách:

Studenti → Důležité informace a předpisy →
Studentské oborové rady a spolky



Studentské spolky

• podílejí se na chodu fakulty, oživují 
akademický prostor

• nabízejí další využití volného času
a seberealizaci

PPPPP – D
Agora – D, ZSV
Drosophila – Bi
Emil – 1. stupeň ZŠ, MŠ, PPP
Otevřeno – ČJ
KVVÍDO a CULT –VV
IC CUNI – setkávání se zahraničními studenty



Dvorky

• 10. října 2019

• festival v prostorách fakulty

• určen zejména pro první ročníky

• hudební stage, debaty, workshopy, gril, bary…



Seznamovací kurzy

• studenti pro studenty – přátelská atmosféra, 
informace o studiu, seznámení s kolegy

• jediné oficiální seznamovací kurzy PedF UK: 
seznamovak.pedf.cuni.cz



Studijní oddělení

• vedoucí: PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.

• úřední hodiny v průběhu semestru:

• pondělí (13.00–16.00)

• úterý (9.00–12.00)

• čtvrtek (14.00–17.30)

• pátek (10.00–12.00)

• sledovat aktuální informace na webu,  výjimečně je možné se domluvit i individuálně

• fakultní web, sekce Studenti → Pro 1. ročníky



E-mailová komunikace

předmět:  Náhradní termín zápisu

Vážená paní referentko,

…

…

…

S pozdravem

Magdaléna Rettigová

B Bi-Vz prezenční, 2. ročník

• nepoužívejte, prosíme, skryté kopie



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)



PedInfo

• průvodce prvními kroky na fakultě a univerzitě

• vzniklo ve spolupráci studentů a vedení fakulty

• v tištěné i online verzi (pedinfo.pedf.cuni.cz)

pedinfo.pedf.cuni.cz


Budovy a místnosti

• výuka probíhá ve více budovách:

• Magdalény Rettigové 4 a 8

• Myslíkova

• Celetná

• Brandýs nad Labem 

• Barrandov



Označení místností

R (Magdalény Rettigové 4, hlavní budova)

S (Spálená = M. Rettigové 8)

M (Myslíkova 7)

C (Celetná 13)

B (Brandýs nad Labem)

Z (Barrandov)

R124
hlavní budova v 

M. Rettigové 4

1. patro číslo učebny



Organizace studia (1)

• dělení akademického roku: zimní semestr, zimní zkouškové 
období, letní semestr, letní zkouškové období

• harmonogram je k dispozici na stránkách fakulty 

(sekce Úřední deska nebo Studenti → Harmonogram 
akademického roku 2019/2020)



Organizace studia (2)

• za plnění předmětů se získávají kredity
• pro postup do 2. úseku (ročníku) studia je nutné získat minimálně 40 kreditů; 

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 poslední část státní zkoušky je u bakalářského studia možné po získání 
180 kreditů (u NMgr. 120, u Mgr. 300)

• kontrola studia předmětů: zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet

• předměty: povinné, povinně volitelné, volitelné (10 % / 5 %, max. 15 %)

• nemáme indexy, vše evidováno v SIS



Organizace studia (3)

• délka studia (platí u prezenčního i kombinovaného studia)

• poplatky za delší studium (více na cuni.cz/UK-59.html)

• poplatky za další studium se na UK neplatí

• dotazy ohledně stipendií a poplatků můžete směřovat na SO

Bc. NMgr. Mgr.

standardní 
doba studia

3 (+ 1) 2 (+1) 5 (+ 1)

maximální 
doba studia

6 5 10



Helpdesk – důležité informace a horké novinky

• helpdesksis.pedf.cuni.cz

• návod na přihlášení k odebírání novinek: 
www.pedf.cuni.cz/PEDF-390.html



• Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky (o něj se 
nežádá, je přiznáváno automaticky při splnění určitých podmínek –
viz Pravidla pro přiznávání stipendií PedF UK)

• Stipendium na podporu ubytování – žádost se podává přes 
is.cuni.cz/webapps

• Sociální stipendium – podává se stejně jako stipendium na podporu 
ubytování

• Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných 

Stipendia



Užívání fakultní sítě, Office 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 Office 365
(sit.pedf.cuni.cz/office-365)



• Erasmus+ (Německo, Francie, Španělsko atd.)

• mezifakultní dohody (Francie, Bělorusko, Rusko atd.)

• meziuniverzitní dohody (Mexiko, Německo, Omán, USA atd.)

• CEEPUS (Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko atd.)

• Visegrádský fond (Maďarsko, Polsko, Slovensko)

• Free-movers

Možnosti studia v zahraničí



Knihovna PedF UK

• Výpůjční protokol v přízemí vlevo

• nejprve je třeba se registrovat

• dokumenty se vyhledávají na ckis.cuni.cz, 
přes tento systém jde i prodlužovat výpůjčky 
a provádět rezervace

• fakultní studovna v hlavní budově

• podrobné informace na webu fakulty 
(knihovna.pedf.cuni.cz) a Facebooku 
(fb.com/pg/knihovnapedfpraha)



Elektronický zápis do předmětů

• Karolinka
studijní plány na akademický rok 2019/2020

• dostupná na fakultních stránkách v sekci Studenti → Studijní plány – Karolinka
http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2019/plany.html

• Registrace do předmětů 
bude spuštěna 17. září 2019 od 12.00 dle harmonogramu 
(https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1658.html)

• Prerekvizity 
předměty, na jejichž splnění závisí zapsání dalších předmětů



Nejčastější dotazy

• Uznávání zkoušek – není na to právní nárok, ale je to možné
• Podává se žádost: Studenti – Studijní oddělení – Důležité informace a 

předpisy – Potřebuji vyřídit – Formuláře ke stažení

• Doba na vyřízení žádosti 30 dní

• Žádosti se podávají pouze v papírové formě

• Erasmus a další programy výjezdu - začněte se zajímat včas, konkurzy 
bývají již v březnu



Děkujeme za pozornost
prostor pro dotazy


