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Aktualizace dlouhodobého záměru PedF UK na rok 2013 

 

 

1. věda a výzkum 

1. Pedagogická fakulta UK hodlá v roce 2013 posilovat vědeckou a výzkumnou činnost fakulty 

a podporovat vědecký rozvoj oborů zde pěstovaných, zvláště pak oborů profilujících, 

včetně výzkumů interdisciplinárních a komparativních. Chce rozvíjet badatelskou činnost 

orientovanou do oblasti věd o výchově a vzdělávání a podporovat rozvoj základních 

disciplín učitelského vzdělávání a oborových didaktik jako vědních disciplín.  

a) Hlavním nástrojem rozvoje vědy na Pedagogické fakultě v roce 2013 bude projekt 

Univerzity Karlovy Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, 

jejž fakulta získala v rámci univerzitního programu PRVOUK. Jeho cílem je rozvíjení 

integrovaného systému věd o výchově a vzdělávání. Projekt byl zahájen v roce 2012 a 

bude pokračovat do roku 2016.  Projekt PRVOUK, do nějž jsou zapojena všechna odborná 

pracoviště, si klade za cíl rozvoj vědeckých oborů pěstovaných na Pedagogické fakultě.  

Vnitřně je rozdělen do dvou hlavních směrů na pedagogicko-psychologický výzkum a na 

rozvoj oborových didaktik. 

b)  V roce 2013 ukončí svou činnost výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se 

nárocích   na vzdělávání. Pedagogická fakulta připraví závěrečné oponentní řízení tak, aby 

proběhlo na vysoké úrovni a posílilo prestiž fakulty jako významného badatelského 

pracoviště univerzity. 

2. Pedagogická fakulta bude v roce 2013 usilovat o vyšší zapojení kateder a ústavů do 7. a 8.      

rámcového programu EU, případně o zisk projektů ECR. Hodlá proto efektivněji využívat 

pro možností  nabízených jak Univerzitou Karlovou, tak některými agenturami pro pomoc 

při vyhledávání vhodných typů projektů a při přípravě přihlášek. 

3. Pedagogická fakulta chce v roce 2013 zvýšit důraz na kvalitu vědecké, výzkumné, umělecké 

a další tvůrčí činnosti svých pracovníků. Proto hodlá rozvinout systém hodnocení 

vědeckovýzkumné činnosti, rozpracovat evaluační kritéria kvality vědecké, výzkumné, 

umělecké a další tvůrčí činnosti realizované na fakultě a zabudovat je do systému vnitřního 

hodnocení fakulty na úrovni fakulty, pracovišť i jednotlivců.  



4. Pedagogická fakulta bude i nadále podporovat propojení vědecké práce s rozvojem 

doktorských studijních programů zapojením studentů doktorského studia do projektů 

(zejména projektů SVV, PRVOUK a UNCE).  

5. Pedagogická fakulta pojímá doktorské studijní programy jako prioritu vzdělávací činnosti. 

Ve snaze zkvalitnit studium v doktorských programech bude usilovat o prodloužení 

standardní délky studia ve všech doktorských oborech na dobu 4 let.  

6. Fakulta chce i v roce 2013 dbát o profesní a graduační rozvoj akademických pracovníků 

vytvořením podmínek pro čerpání tvůrčího volna na dokončení velkých  odborných prací 

(disertační práce, habilitační práce, monografie). 

 

7. Fakulta bude i nadále rozvíjet ediční činnost fakulty a zajišťovat moderní knihovnické 

služby včetně činností umožňujících přístup k elektronickým informačním zdrojům. 

 

2. Studium 

Optimalizovat nabídku učitelských oborů na fakultě.  

Vyhodnotit funkčnost strukturovaného modelu a dopady restrukturalizace studia do oblasti 

VŠ přípravy učitelů.  

Podporovat vědecké a odborné aktivity studentů cestou organizace a zabezpečení 

studentských konferencí a soutěží. Podporovat zapojení studentů do vědeckých grantů, 

Prvouku a do odborné publikační činnosti. 

Optimalizovat nabídku kombinovaných forem studia především v navazujících magisterských 

učitelských oborech. 

Rozšiřovat nabídku programů CŽV včetně U3V, především pak v oblastech zaměřených na 

zvyšování odborné kvalifikace. 

Analyzovat model organizace pregraduální výuky a pokračovat v uplatňování jednotného 

kreditního systému v souladu se zásadami jeho aplikace. 

Zlepšovat péči o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a odstraňovat překážky 

v jejich studiu, včetně poradenských služeb pro dosud neevidované studenty se SP.  

Usilovat o rozšíření nabídky placených studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce. 

Pokračovat ve vyhodnocování nabídky učitelských oborů s cílem navrhnout kritéria 

optimalizace kombinací. 

Vytvořit redukovaný seznam studijních kombinací podle stanovených kritérií.  

Dokončit analýzu strukturovaného modelu studijních programů a elaborovat zprávu o 

vyhodnocení jeho funkčnosti a dopadech. 

Navrhnout strategii dalšího rozvoje z hlediska pojetí programu učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy. 



Zabezpečit a uskutečnit studentské konference a soutěže SVOČ dle realizačního plánu. 

Vytvořit podmínky pro zapojení studentů do vědeckých grantů, Prvouku a do odborné 

publikační činnosti. 

Na základě analýzy potřeb pedagogické praxe aktualizovat rozšířenou nabídku 

kombinovaných forem v navazujících magisterských studijních oborech. 

Aktualizovat rozšířenou nabídku programů CŽV včetně U3V.  

Předložit k diskusi optimalizaci modelu organizace výuky v kombinovaných formách studia a 

CŽV.  

Provést analýzu modelu organizace výuky z hlediska uplatňování jednotného kreditního 

systému včetně zásad jeho aplikace. 

Zabezpečit poskytování služeb studentům se SVP zahrnujících informační podporu, využívání 

asistentství, technických prostředků a vhodných studijních materiálů. 

Zajistit poradenské služby dosud neevidovaným studentům se SP.  

Aktualizovat rozšířenou nabídku studijních programů v anglickém jazyce 

3. zahraniční spolupráce 

Aby PedF jako součást UK v Praze obstála v globální soutěži mezi světovými univerzitami a aby PedF byla 

schopna zajišťovat kvalitní vzdělávací činnost a dosahovat vynikající výsledky v oblasti vědy a výzkumu, 

musí PedF v rámci internacionalizace 

1. DOSAHOVAT VYSOKÝCH STANDARDŮ V MEZINÁRODNÍCH VĚDECKÝCH PROJEKTECH 

1.1 Usilovat o to, aby se pracoviště fakulty navazovala spolupráci se prestižními zahraničními 
vysokoškolskými institucemi a výzkumnými pracovišti.  

o Podporovat uzavírání bilaterálních smluv se špičkovými zahraničními vysokoškolskými 
a vědecko-výzkumnými pracovišti. 

� V současné době se k 22.5. 2013 s PedF UK počítá v prodloužené bloumě 
s University of Padova a při přípravě smluv s University of Edinburg, Université du 
Luxembourg a University of Tartou. 

� Připojit se k univerzitní smlouvě s University of Copenhagen a ve spolupráci s FF UK 
s japonskou Joetsu Univeristy. 

o Pokračovat v naplňování univerzitních smluv o přímé spolupráci, na nichž participuje PedF 
UK, a v naplňování fakultou uzavřených dohod v oblasti zahraniční spolupráce. 

� Pokračovat ve spolupráci s těmito univerzitami (uvést pracoviště PedF UK, která se 
podílejí na spolupráci, s jakými výstupy) 

o Provádět důkladnou analýzu a vyhodnocení efektivity mezinárodních aktivit fakulty a přínosu 
jejího zapojení do přímé spolupráce v rámci meziuniverzitních dohod a fakultních smluv 
s cílem zvýšit jejich dopad na kvalitu vzdělávání a výzkumu na fakultě a vzhledem k 
profilování fakulty. 



� Na základě dat v databázi o mezinárodní spolupráci a výsledků mezinárodních 
projektů vyhodnotit, s jakými zahraničními univerzitami se daří dlouhodobá a plodná 
spolupráce 

� Na základě dat v databázi o mezinárodní spolupráci, výsledků mezinárodních 
projektů a cestovní zpráv vyhodnotit, jakým způsobem se využívá výsledků 
mezinárodní spolupráce v pedagogické a výzkumné činnosti pracovišť. Klást důraz na 
to, aby z mezinárodní spolupráce a z mobilit vznikaly publikační výstupy. 

� Vydat v češtině a angličtině kompendium evropských projektů, do nichž byla jako 
partner PedF UK v letech 2010-2012 zapojena 

� Připravit smlouvu s japonskou univerzitou Mukogawa Women’s 
University/Mukogawa Women’s Junior College o spolupráci (pro spolupráci v oblasti 
muzikoterapie a speciální pedagogiky) 

� Provést analýzu efektivity ERASMUS dohod a rozhodnout, s kterými univerzitami 
bude PedF UK v ERASMUS spolupráci po 2014 pokračovat 

o Klást důraz na kvalitu mezinárodní spolupráce. Klást důraz na to, aby se zahraniční pobyty 
doktorandů a akademických pracovníků promítaly stále více do hodnotných publikačních 
výstupů (monografie, aj.). 

� V databázi o mezinárodní spolupráci evidovat a v cestovních zprávách uvádět 
seznam výstupů, které vznikly v této spolupráci či v rámci mobility 

1.2 Usilovat o to, aby se pracoviště fakulty zapojovala do prestižních mezinárodních projektů (7. Rámcový 

program, centralizované projekty EU, …) 

o Zvýšit úspěšnost fakulty v získávání mezinárodních projektů EU zejména v těch oblastech, 
v nichž fakulta dosahuje vynikajících výsledků v mezinárodním měřítku 

� Pokračovat v práci projektové manažerky na odd. pro zahraniční vztahy. 

� Ve spolupráci s EO a tajemníkem fakulty analyzovat výsledky, vyhodnotit zkušenosti, 
identifikovat příčiny problémů, které se při řešení mezinárodních projektů vyskytly 

o Iniciovat pracoviště, která nemají zatím velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací 

� Uspořádat přehlídky vybraných úspěšných projektů 

o Usilovat o vytvoření kvalitních administrativních podmínek na fakultě pro přípravnou fázi 
podávání žádostí mezinárodních projektů 

� připravit opatření, aby k podobným problémům nedocházelo a jehož součástí bude 
workflow pro podávání žádostí o projekty a vymezení odpovědností všech, kdo se 
podílejí na zajištění a řešení schválených projektů s cílem minimalizovat ekonomická 
rizika, která pro fakultu plynou z finanční spoluúčasti na projektu 

1.3 Pokračovat v zapojování fakulty do prestižních mezinárodních organizací a asociací a do 

mezinárodních univerzitních sítí, jejichž členem je UK v Praze. 

o Prohlubovat spolupráci s ostatními pedagogickými fakultami v ČR a v zahraničí a s Asociací 
děkanů pedagogických fakult ČR a SR  

o Dokončit v databázi aktuální evidenci zapojení pracovníků PedF UK do mezinárodních 
asociací, organizací, federací 



1.4 Podporovat aktivity ve směru zahraniční prezentace výsledků vědecko-výzkumných a vzdělávacích 
výsledků fakulty. 

o Zkvalitňovat formy prezentace fakulty (webové stránky, veřejné sdělovací prostředky, 
propagační materiály) o nabídkách spolupráce se zahraničními institucemi a pro zahraniční 
studenty, doktorandy a odborníky 

� Vydat v češtině a angličtině kompendium evropských projektů, do nichž byla jako 
partner PedF UK v letech 2010-2012 zapojena 

� Aktualizovat průběžně informace o mezinárodní spolupráci a aktivitách na anglické 
části webu 

o Podporovat pracoviště v diseminaci informací a výsledků mezinárodní spolupráce na 
fakultní/národní a mezinárodní úrovni. Pracoviště diseminaci výsledků své práce 
v mezinárodních projektech nevěnují příliš velkou pozornost. 

� Vytipovat úspěšné řešitelské týmy a podporovat je v prezentování výsledků na 
mezinárodních/národních sympoziích aj. 

1.5 Podporovat dlouhodobé pobyty akademických pracovníků na zahraničních univerzitách jako součást 
jejich kvalifikačního růstu 

o Podporovat mobility akademických pracovníků v rámci programu LLP Erasmus, univerzitních 
dohod, mezivládních smluv aj. 

1.6. Podporovat zapojení akademických pracovníků jako zvaných expertů do práce komisí EU a do 
výzkumných programů OECD a UNESCO. 

� Z databáze o mobilitách pracovníků sledovat, jakým způsobem je fakulta tímto 
způsobem reprezentována 

1.7 Motivovat a podporovat pracoviště pro pořádání mezinárodních konferencí, seminářů, workshopů s 
účastí špičkových zahraničních odborníků. 

 

2. PODPOROVAT DOKTORANDY A MLADÉ AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY V MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI 

2.1 Podporovat systémově a organizačně mobility studentů, doktorandů a akademických pracovníků, 
zejména v rámci programu LLP Erasmus. 

o Pokračovat v podpoře mobilit studentů a doktorandů v rámci programu LLP Erasmus, na bázi 
fakultních dohod, univerzitních smluv, nabídek dlouhodobých studijních pobytů nabízených 
MŠMT ČR, DZS, NAEP a mezivládních dohod o spolupráci. 

2.2 Pokračovat v podpoře dvojího vedení doktorských prací (co-tutelle) 
o Zjišťovat další možnosti a vyhledávat případné partnery pro spolupráci pro co-tutelle (např. 

ve spolupráci s Austrálií) 
2.3 Podporovat další zapojení fakulty do společných doktorských studijních programů s předními 

zahraničními pracovišti. 
2.4 Podporovat zapojení doktorandů a mladých akademických pracovníků do mezinárodních 

výzkumných programů. 
2.5 Rozšiřovat nabídku možností pro doktorandy prezentovat výsledky své práce na mezinárodních 

odborných fórech (mezinárodní školy pro doktorandy, sympozia a konference v zahraničí, …) 

 

 



3. PŘIPRAVOVAT SE NA ZAJIŠTĚNÍ MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIÍ PRO ZAHRANIČNÍ 

STUDENTY 

3.1 Zkvalitňovat mezinárodní spolupráci při naplňování programu ERASMUS Mundus. 
o Zlepšovat podmínky na fakultě a pomoc pro přijíždějící zahraniční studenty/lektory 

ERASMUS Mundus (víza, ubytování, informační servis, komunikace, nečekané zdravotní či 
osobní problémy, aj.) 

3.2 Podporovat rozšiřování nabídky kvalitních magisterských a doktorských studijních programů pro 
zahraniční studenty, především v AJ. 

o Vytipovat a podpořit katedry, které mohou připravit k akreditaci studijní programy v AJ pro 
zahraniční studenty 

3.3 Zkvalitnit marketing pro získávání nadaných zahraničních studentů do magisterských studijních 
programů 

o Uzavřít smlouvu se zahraniční agenturou, která bude zajišťovat uchazeče pro placená studia 
na PedF UK 

o Ve spolupráci se studijním oddělením aktualizovat průběžně informace na anglickém webu 
fakulty 

o Podporovat vývoj a šíření propagačních materiálů o studiích v cizím jazyce na PedF UK 
o Při setkáních se zahraničními hosty, delegacemi studentů a učitelů poskytovat informace o 

nabídce cizojazyčných studií na PedF UK. 

3.4 Získávat nadané zahraniční studenty do doktorských studijních programů 

o Podporovat vývoj a šíření propagačních materiálů o studiích v cizím jazyce na PedF UK 
o Při setkáních se zahraničními hosty, delegacemi studentů a učitelů poskytovat informace o 

nabídce cizojazyčných studií na PedF UK. 
3.5 Klást důraz na zvyšování jazykových kompetencí akademických pracovníků a doktorandů, aby byli 

schopni vyučovat svůj obor v cizím jazyce a spolupracovat ve svém oboru se zahraničím. 
3.6 Vytvořit systém kritérií pro hodnocení výsledků mezinárodních aktivit pracovišť. 

 

4. ROZVÍJET PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ PŮSOBENÍ ŠPIČKOVÝCH ZAHRANIČNÍCH ODBORNÍKŮ 

4.1 Hledat a rozvíjet podmínky pro zajištění dlouhodobých pobytů významných světových odborníků, 
zahraničních lektorů, graduovaných odborníků vynikajících odborných kvalit. 

4.2 Zabývat se hledáním možností, jak vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnávání mladých 
zahraničních absolventů doktorandských studií a jejich odborné působení na PedF UK v Praze 
(zahraničních „post – doc“). 

 

 

 

 



4. rozvoj a zabezpečení činností fakulty 

CŽV 

Elektronizace studijní agendy a využívání studijního informačního systému pro potřeby CŽV 

na úrovni srovnatelné s jeho využíváním pro potřeby řádného studia.  

Klást důraz na kurzy zaměřené na rozvíjení učitelské profese i na programy pro další zájmové 

skupiny (např. pro univerzitu třetího věku).  

Racionalizovat a sjednotit správu CŽV.  

 

Vnější vztahy 

Akcentovat úlohu fakultního webu při propagaci studia a všech činností fakulty. Definovat 

vztah vedení fakulty ke studijním spolkům a zabezpečit účinné nástroje 

vzájemné spolupráce a propagace činnosti fakulty na veřejnosti prostřednictvím spolků.  

Systematizovat evidenci ocenění akademických pracovníků a studentů využít ji jako účinný 

nástroj vytváření image fakulty jakožto instituce rozvíjející se dynamicky po stránce 

pedagogické i vědecké.  

 

Lidské zdroje 

Podporovat legislativní vědomí akademických pracovníků ve vztahu ke studijní problematice.   


