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Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze byla založena v roce 1946 jako jedna z prvních pedagogických fakult na území 

tehdejšího Československa. Dnes vzdělává učitele a pedagogické pracovníky pro všechny typy a stupně škol, zabývá se i 

přípravou odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a různých oborech zaměřených na vzdělávání. 

Absolventi fakulty se uplatňují ve školství i ve státní správě a privátním sektoru. V čele fakulty stojí od roku 2009 děkanka 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 
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Tisková zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 24. 6. 2016 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy bude vzdělávat moderněji a s větším důrazem 

na praxi 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy získala letos v červnu nové akreditace pro většinu 

svých studijních oborů. Předcházela tomu tvorba nové koncepce studia, která trvala déle než 

rok. Na počátku bylo rozsáhlé šetření mezi studentskou částí akademické obce a především 

pak reflexe výsledků dlouhodobého výzkumu učitelské profese, pro který fakulta získala 

několik významných grantových projektů. Rámec pro přípravu nových akreditací 

zpracovávala koncepční skupina složená nejen z pracovníků fakulty, ale též expertů z jiných 

pracovišť a studentů. Výsledkem je nová podoba dvaapadesáti studijních oborů, které mají 

následující společné rysy: větší důraz je položen na praktickou profesní přípravu, 

pedagogické praxe v učitelských oborech jsou hierarchicky uspořádány a obsahují posílenou 

reflektivní složku. Dále je – zejména v magisterském studiu – akcentováno propojení 

teoretické přípravy s praxí, významně je posílena oborově didaktická příprava, pamatováno 

je i na kontakt studentů s vědou a některé předměty jsou nabízeny i v anglickém jazyce. Ke 

zkvalitnění přípravy budoucích učitelů má přispět i větší zastoupení zážitkově a zkušenostně 

orientovaných předmětů. Významné inovace se týkají oborově didaktické složky učitelské 

přípravy a také znalostí a dovedností, jež od absolventů očekává současný školský terén, vč. 

problematiky inkluzivního vzdělávání. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy již dnes 

naplňuje řadu principů, s nimiž přišla nedávná studentská iniciativa Otevřeno. Ta žádá 

výraznou modernizaci výuky na pedagogických fakultách a chce mj. přispět k zatraktivnění 

učitelské profese. To je ostatně jedním z dlouhodobých cílů pražské fakulty, která iniciativě 

Otevřeno nabídla své zkušenosti a partnerství. Děkanka prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., 

která funkci po sedmi letech opouští, k tomu dodává: „Novému vedení předávám fakultu 

vybavenou novými akreditacemi a pevně věřím, že i pozitivně naladěnou k dalším změnám, 

které jsou pro profesionalizaci učitelství nutné. Chuť dále se zlepšovat pracovníkům ani 

studentům mé fakulty nechybí, a proto z funkce odcházím spokojená a s nadějí na úspěšný 

vývoj fakulty v příštích letech“.  


