
Zápis ze setkání zástupců SOR a spolků s vedením PedF UK 

28. 3. 2019 

Přítomni: Agora – M. Kotrs, L. Nováková, N. Pastrnková,  

Kvvído – SOR KVV- H. Holánková, Š. Járka, V. Zavřelová 

SOR Psychologie – A. Paták 

SOR PG, SOR M – P. Šulcová 

SOR IT, Microlab – E. Miler, J. Vais 

SOR IT – P. Lienert, P. Vydrařová,  

Drosophila, SOR KBES, SOR KCHDCH, Otevřeno – P. Holub 

Otevřeno – S. Pražská 

SOR KG, Otevřeno – K. Polcarová 

 

OVV – T. Bederka 

Za vedení fakulty: A. Kucharská, P. Nečasová 

  

Program:  

1. Termíny 

• Termíny přihlašování k SZZ- od 25. 3. do 18. 4. 2019 

 Zapsat se k SZZ a k termínu je nutné ve dvou krocích. V případě dotazu na konkrétní 

termíny SZZ je nutné se obracet na jednotlivé katedry. 

•  18. 4. 2019 je poslední termín odevzdání závěrečných prací. 

Upozornit všechny, že není radno nechávat odevzdání na poslední chvíli, kontrola není 

okamžitá a bez ní student nemůže práci odevzdat. Po půlnoci již není možné práci 

nahrát. 

• Ukončení výuky v posledním roce studia je 4. 5. 2019. 

Podle předpisů může vyučující vypsat termín před zahájením zkouškového, pro 

studenty v posledním ročníku bude výjimka, a to od 29. 4. Týká se pouze LS, v ZS 

termíny zůstávají.  

 

2. Akreditace platné od 2021/2022 

• Na základě nového vysokoškolského zákona a navazujících předpisů se zrušily 

studijní obory. Kvůli nové legislativě tedy není možné obory reakreditovat, obory se 

převádí na programy fungující na základě jiných pravidel. V programech, které 

připravují pro regulované povolání, existují standardy (vše kromě andragogiky a 

školského managementu jsou na PedF UK regulované programy).  

• Závěrečné práce musí být kreditově ohodnoceny.  



• Sníží se počet předmětů ve studijním plánu, aby mohly být předměty lépe kreditově 

ohodnoceny a aby ubylo atestů ve zkouškovém období. Nové předměty budou mít 

sdružované obsahy více původních předmětů.  

• Sníží se počet přímé výuky. Nepřímá výuka nebude jen ve formě seminárních prací. 

Přednášky bude možné nahradit videem. Práce v učebnách u nepřímé výuky bude 

možná jen za přítomnosti vyučujícího.  

• V současnosti to vypadá tak, že bude 10 typů praxí. 

• Neuskutečněná výuka z důvodu praxí bude nahrazena během výukových týdnů nebo 

blokovou výukou.  

• Maior a minor je víceméně pouze formalita, rozdíl se bude týkat jen např. semináře 

k závěrečné práci. 

• Student si již při nástupu studia určí maior a minor program, v průběhu studia lze 

měnit na základě žádosti. V přijímacích testech nebude u maior a minor programu 

rozdíl.   

 

3. Kombinace oborů  

• Letos bude větší revize kombinací oborů, v závislosti na akreditacích.  

• nově budou do kombinací oborů vstupovat garanti→ diskuse mezi katedrami, 

problémem jsou oborové půldny. 

 

4. Seznamovací (adaptační) kurzy pro studenty 1. ročníků  

• Nejlépe do začátku července poslat Honzovi Vaisovi na jan.vais@pedf-cuni.cz a 

v kopii V. Laufkové (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz) informace k seznamovacím 

kurzů – aktualizace webových stránek.   

 

         

Zapsala: K. Polcarová 

mailto:jan.vais@pedf-cuni.cz

