UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA
Akademický senát Pedagogické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném
znění,
a podle čl. 19 Statutu Pedagogické fakulty
usnesl na této Změně pravidel pro organizaci studia na Pedagogické fakultě,
jako jejím vnitřním předpisu:
Změna pravidel pro organizaci studia na PedF
1.

Za čl. 2 se vkládá nový čl. 2a, který včetně nadpisu zní:
„Čl. 2a
Specializace v rámci studijních programů a oborů
(k čl. 4 odst. 7 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Specializace uskutečňované v rámci studijních programů a oborů jsou uvedeny
v Příloze č. 2 tohoto předpisu.“

2.

V čl. 5 odst. 1 se za slova „a sociální důvody“ vkládají slova „péče o dítě studenta,“.

3.

V čl. 5 odst. 4 se za větu poslední vkládá věta: „Podmínky musí být stanoveny tak,
aby jejich dodržením bylo možné získat aspoň minimální počet kreditů nutný pro
zápis do dalšího úseku studia po ukončení ISP.“

4.

Čl. 8 písm. b) zní „b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního
řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu
studenti, pro které je předmět studijním plánem stanoven jako povinný, povinně
volitelný nebo doporučený volitelný.“

5.

V čl. 10 se v nadpisu za slovo „zápočet“ vkládá čárka a slova „klasifikovaný
zápočet“, v podnadpisu ze za slova „odst. 10“ vkládají slova „a 13“ a stávající text se
označuje jako odstavec 1, za který se doplňuje nový odstavec 2, který zní: „2. Počet
opravných možností získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu je stanoven
v podmínkách podle čl. 16 odst. 1“.

6.

Za čl. 10 se vkládá nový čl. 10a, který včetně nadpisu zní:
„Čl.10a
Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu
(k čl. 4 odst. 19 studijního a zkušebního řádu univerzity)
Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu se odlišně od čl. 6 odst. 19
studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví; podrobnosti jsou uvedeny v čl. 16
odst. 10“.

7.

Čl. 11 zní „11. Pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky a počet kreditů pro
konání jiné než poslední části pro jednotlivé studijní programy a obory nebo jejich
skupiny stanoví Příloha č. 1 tohoto předpisu.“

8.

V čl. 14 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova „průběžné kontroly studia a termín“ a
za poslední větu se vkládají věty: „Zápis do dalšího úseku studia probíhá
elektronicky prostřednictvím SIS. Průběžná kontrola studia je prováděna před
zápisem do dalšího úseku studia, nejpozději však v den zápisu daného studenta.“

9.

V čl. 14 odst. 3 se ve větě poslední za slova „na základě souhlasu studenta“ vkládají
slova „a to v období stanoveném harmonogramem akademického roku“.

10. V čl. 14 odst. 6 se za větu poslední vkládá věta: „Změna v zápisu předmětu pro již
uplynulý akademický rok je nepřípustná.“
11. V čl. 16 odst. 1 větě první se za slova „udělení zápočtu“ vkládají slova
„(klasifikovaného zápočtu)“, za větu druhou se vkládá věta: „Součástí podmínek je
určení počtu opravných možností k získání zápočtu (klasifikovaného zápočtu). Tyto
podmínky se zveřejňují v SIS podle čl. 15 odst. 2.“ a ve větě poslední se za slovo
„Zápočet“ vkládají slova „(klasifikovaný zápočet)“.
12. V čl. 16 odst. 2 větě druhé se za slova „o prázdninách“ vkládají slova
„a presemestrálním období“ a za slova „k danému semestru“ se vkládají slova
„v souladu s harmonogramem akademického roku“.
13. V čl. 16 odst. 2 větě třetí se za slova „na daný termín studem“ vkládají slova
„prostřednictvím SIS“.
14. V čl. 16 odst. 3 se za první slovo „Zkoušením“ vkládají slova „či udělováním
zápočtu“ a za slova „(resp. ústavu)“ se vkládají slova „dále jen „zkoušejícího““.
15. Čl. 16 odst. 5 zní: „5. Termíny zkoušek (datum, čas, kapacitu, místnost a zkoušené
předměty) zveřejní zkoušející v SIS v souladu s čl. 6 odst. 17 Studijního

a zkušebního řádu univerzity.“
16. V čl. 16 odst. 6 věta poslední zní: „O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející,
v případě souborných zkoušek vedoucí příslušné katedry (resp. ředitel ústavu).“
17. V čl. 16 odst. 7 se slova „podle věty třetí čl. 6 odst. 16“ nahrazují slovy „podle čl. 6
odst. 17“ a věta poslední se vypouští.
18. V čl. 16 odst. 8 větě první se slovo „kalendářních“ nahrazuje slovem „pracovních“.
19. V čl. 16 odst. 10 větě první se slova „čl. 6 odst. 17“ nahrazují slovy „čl. 6. odst. 19“,
ve větě poslední se za slova „více než pěti lety“ vkládají slova „v případě studia
v bakalářském studijním programu a magisterském studijním programu navazujícím
na bakalářský program, nebo před více než sedmi lety v případě studia
v magisterském studijním programu nenavazujícím na bakalářský program“.
20. Čl. 18 odst. 3 zní: „3. Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje
prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku.
Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání
dané části státní závěrečné zkoušky po termínu podle věty první, je povinen se
písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu
vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může
se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy
rozhoduje předseda komise.“
21. V čl. 18 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: „5. Termíny
konání státních závěrečných zkoušek jsou určeny pro nejvýše tři přihlášení se daného
studenta na danou část státní závěrečné zkoušky, nejde-li o postup po omluvě podle
odst. 3.“ a „6. Při zveřejnění termínů státních závěrečných zkoušek podle čl. 7 odst. 9
Studijního a zkušebního řádu univerzity může být kapacita jednotlivých termínů
přiměřeně omezena.“
22. V čl. 19 odst. 5 se za větu poslední vkládá věta: „Text práce lze upravovat pouze do
jejího odevzdání k obhajobě, s výjimkou errat.“
23. V čl. 19 odst. 6 se písmena c) a f) vypouštějí, písmena d), e) se nově označují c), d) a
písmena g) až l) se nově označují e) až j).
24. V čl. 19 odst. 11 větě druhé se slova „je práce doporučena k obhajobě“ nahrazují
slovy „práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru“, za větu
druhou se vkládá věta: „V případě, že jsou systémem Theses nalezeny shody s jinými
dokumenty, je součástí posudku také vyjádření k těmto shodám.“

25. V čl. 19 odst. 12 věta poslední zní „Student se dostaví k obhajobě práce, i když tato
podle vyjádření jednoho nebo obou posuzovatelů nesplňuje podmínky kladené na
závěrečné práce v daném oboru.“
26. V čl. 21 odst. 1 věta druhá zní „Doktorand předloží návrh ISP vypracovaný na
předepsaném formuláři ke schválení oborové radě nejpozději do dvou měsíců od
zápisu do studia, prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost fakulty.“
27. V čl. 21 odst. 3 zní: „ISP nelze libovolně upravovat. Doktorand však může oborovou
radu požádat o změnu ISP, a to v případě, že změna je řádně odůvodněna. Oborová
rada pak rozhodne, zda žádosti vyhoví, přihlédne přitom k případnému vyjádření
školitele. V kladném případě je změna zaznamenána v dodatku k ISP.“
28. V čl. 22 odst. 1 větě první se slova „který stvrdí svým podpisem“ nahrazují slovy „a
stvrdí jej svým podpisem“.
29. V čl. 22 odst. 2 se slova „studentů doktorského studia“ vypouštějí.
30. V čl. 22 odst. 3 se vypouští slovo „každoroční“ a za slova „plnění ISP a“ se vkládá
slovo „o“.
31. V čl. 24 odst. 3 se vypouští písmeno d), písmena e) a f) se nově označují d) a e).
32. V čl. 24 odst. 3 větě poslední se za slova „zpravidla školitel“ vkládají slova
„i konzultant“.
33. V čl. 24 odst. 9 se slova „dvou třetin“ nahrazují slovem „pěti“.
34. V čl. 25 odst. 1 se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „plní zejména následující
úlohy“.
35. V čl. 25 odst. 1 písm. a) se slova „k přijímací zkoušce“ nahrazují slovy „pro
přijímací zkoušku“.
36. V čl. 25 odst. 1 písm. g) se slova „se studijním oborem, který student studuje“
nahrazují slovy „s příslušným studijním oborem“.
37. V čl. 25 odst. 1 písm. h) se slova „individuálního studijního plánu studentů“
nahrazují slovy „ISP studenty“.
38. V čl. 25 odst. 1 písm. k) se slova „státní doktorské zkoušky“ nahrazují zkratkou
„SDZ“.
39. V čl. 27 se vypouštějí odstavce 1 a 2, odstavce 3 a 4 se nově označují 1 a 2.

40. Příloha č. 1 pravidel pro organizaci studia se nahrazuje Přílohou č. 1 této změny.
41. Součástí pravidel pro organizaci studia je nově Příloha č. 2 ve znění Přílohy č. 2 této
změny.
Přechodná ustanovení
Stanovení specializací u studijních oborů se uplatňuje počínaje prvním dnem
akademického roku 2014/15.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 29.10. 2013.

2.

Příloha č. 2 byla projednána vědeckou radou fakulty dne 21. 11. 2013.

3.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1

4.

Tento předpis nabývá účinnosti 01.01.2014.

PhDr. Josef Stracený, CSc., v. r.
předseda akademického senátu fakulty

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r.
děkanka fakulty

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v. r.
předseda akademického senátu univerzity

§9 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Akademický senát univerzity
schválil tento předpis dne 6. 12. 2013
1

Příloha č. 1 – Pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky a počet kreditů
nutný k vykonání jiné než poslední části

Počet kreditů nutný k vykonání jiné než poslední části SZZ
Druh studia
bakalářské

Studijní
program
Speciální
pedagogika
Specializace
v pedagogice

Psychologie
Navazující
magisterské

Magisterské
(nedělené)

Speciální
pedagogika
Psychologie
Pedagogika

Specializace
v pedagogice
Učitelství pro
ZŠ

Studijní obor

Část SZZ

Speciální
pedagogika
Učitelství pro
mateřské školy
Školský
management
Psychologie a
speciální
pedagogika
Speciální
pedagogika
Psychologie
Pedagogika
předškolního
věku
Management
vzdělávání
Učitelství pro 1.
stupeň ZŠ

každá část

Počet
kreditů
180

každá část
každá část
každá část
každá část

120

každá část
každá část
každá část
Pedagogika

300

Matematika s didaktikou
Český jazyk a literatura
s didaktikou
U studijních oborů výše neuvedených je podmínkou ke konání obhajoby získání
následujícího počtu kreditů podle druhu studia:
Druh studia
bakalářské
navazující magisterské
magisterské (nedělené)

Počet kreditů
180
120
300

Pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky
Studijní program Učitelství pro ZŠ
Obor
Části státní závěrečné zkoušky
Učitelství pro 1. stupeň
základních škol

Obhajoba diplomové práce

Pořadí
1. nebo 2.*

Pedagogika
Matematika s didaktikou

3.

Český jazyk a literatura s didaktikou
Specializace (DV, VV, HV, TV, AJ, NJ)
* Specializace ani obhajoba diplomové práce nesmí být poslední částí SZZ.
U oborů výše neuvedených se pořadí konání jednotlivých částí SZZ nestanoví.

1. nebo 2.*

Příloha č. 2 – Specializace v oborech

Druh
studia
bakalářské

navazující
magisterské

magisterské
(nedělené)

Studijní
program
Vychovatelství

Studijní obor

Specializace

Vychovatelství

Specializace
v pedagogice

Učitelství pro mateřské
školy

Speciální
pedagogika
Pedagogika

Speciální pedagogika

Učitelství pro
střední školy
Učitelství pro ZŠ

Učitelství VVP pro ZŠ a
SŠ – Pedagogika
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Dramatická výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Informační výchova
Praktické činnosti
Dramatická výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Logopedie a surdopedie
Diagnostika a poradenství
Rané dětství
Speciální pedagogika
Environmentální výchova
Sociální pedagogika
Výtvarná výchova
v nestandardním pojetí
Školní pedagogika
Sociální pedagogika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Dramatická výchova
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk

Pedagogika předškolního
věku

