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PedInfo
Jak se rychle zorientovat ve studiu 
na Pedagogické fakultě UK

V této příručce se mimo jiné dozvíte...
Jak jsou číslovány učebny?
Na koho se obrátit, když si nevím rady?
Jak oslovovat vyučující?
Jak si zapsat předměty?
Jak se připojit k internetu?
Kde jsou všechny fakultní budovy?
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Úvod
Milé studentky, milí studenti,
dovolte, abych vás přivítala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začíná vám 
jedna z nejkrásnějších etap v lidském životě – studium na vysoké škole a samozřejmě vše, co 
k tomu patří. Noví přátelé, které najdete nejen ve svých spolužácích, ale jistě i ve svých vyu-
čujících. Nové znalosti, které vás posunou směrem k vámi zvolenému povolání.
Vstupujete na jednu z nejstarších univerzit na světě a já věřím, že se stanete i jejími budoucími 
absolventy. Pedagogická fakulta je jednou z  největších fakult Univerzity Karlovy. Buďte 
hrdými a  zodpovědnými studenty, ale nezapomínejte, že vysokoškolský život nejsou jen 
přednášky, semináře, skripta, zápočty a zkoušky. Jsou to také setkání a diskuse, spolupráce 
a  práce pro kolektiv. Zapojte se do studentského života, jak nejvíc to půjde. Pedagogická 
fakulta vám bude nápomocna realizovat vaše nápady a vlastní iniciativy. Každý z vás bude 
tvořit obrázek o studentovi této fakulty a celé univerzity. I vy teď jste pokračovateli tradic 
univerzity, v jejíž lavicích vystudovala už veliká řada studentů a i světově známých osobností. 
Můžete se k nim zařadit.

Věřím, že své vysokoškolské studium budete věnovat především poctivé a zodpovědné pří-
pravě na budoucnost a také radosti ze života. Doufám, že roky strávené v rodině Pedagogické 
fakulty prožijete tak, abyste na ně mohli vždy vzpomínat s radostí a hrdostí a aby se vaše alma 
mater stala součástí vašeho života.

Vítejte!
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

děkanka PedF UK
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Milé kolegyně, milí kolegové,
jsme rádi, že jste se pustili do čtení přepracovaného PedInfa. Do této příručky jsme se 
snažili zahrnout hlavně základní informace, které nastupující student opravdu využije. 
Pokusili jsme se je spojit do přehledného, čitelného celku a vyhnout se přemíře detai-
lů, v nichž by mohly podstatné věci zapadnout. Pro získání podrobností bývají v textu 
uvedeny odkazy na příslušné internetové stránky či předpisy. Pravděpodobně se vám 
nebude chtít přepisovat dlouhé odkazy do prohlížeče, doporučujeme si tedy stáhnout  
i elektronickou verzi v PDF na stránkách školy

Chtěli bychom poděkovat paní děkance za napsání milého úvodu, paní proděkance 
Kropáčkové a Kucharské za korektury a cenné rady. Děkujeme i autorům předchozího 
PedInfa, z jejichž práce jsme vycházeli. Jsme vděční i paní vrátné za závěrečnou zdravici 
a drobné připomínky. V neposlední řadě děkujeme všem studentům, kteří vyplnili naše 
dotazníkové šetření a značně se tak na podobě této příručky podíleli.

Ať vám je nové PedInfo k užitku.
Autoři
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Pedagogická fakulta UK sídlí ve více budo-
vách. Většina z nich se nachází v Praze, jedna 
v Brandýse nad Labem.

Budova v ulici Magdalény Rettigové 
(„Rettigovka“)
Hlavní budova Pedagogické fakulty se na-
chází v ulici Magdalény Rettigové v Praze 1. 
Sídlí zde děkanát, studijní oddělení, pracov-
na studijních proděkanek, oddělení pro za-
hraniční a vnější vztahy, ústřední knihovna 
PedF UK, podatelna a většina kateder.

Před hlavní budovou naleznete tramvajo-
vou zastávku Lazarská. Před bránu fakulty 
vyjíždí také výtah ze stanice metra B Národ-
ní třída. Učebny, které sídlí v  této budově, 
jsou označeny písmenem R.

Budova má čtyři patra. Jak se však dostat do 
nejvyššího z nich, které je v budově fakulty na 
první pohled skryté?

• Z přízemí výtahem.
• Pěšky po hlavním schodišti až do  

3. patra, poté doleva na konec chodby, 
dále vlevo do bílých dveří a poté ihned 
vpravo po schodech nahoru.

• Po požárním schodišti, které je přístup-
né z chodby vlevo od hlavního vchodu.

Adresa: Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Provozní doba: 6.30–21.30 hod. (Tato doba 
platí pouze v  době výuky. O  víkendech, 
prázdninách a  ve zkouškových obdobích 
mohou být provozní doby jiné.)

Budova v ulici Magdalény Rettigové 8 
(„Spálená“)
Tato budova je vlevo od vchodu do hlav-
ní budovy. Spojení je stejné jako k  hlavní  

budově, Magdalény Rettigové 4. Dostanete 
se do ní pomocí průkazu studenta. Zdejší 
místnosti jsou označené písmenem S, budo-
vě se také někdy přezdívá „Spálenka“.

Budova v Myslíkově ulici („Myslíkovka“)
Tato budova je vzdálena od hlavní budovy 
přibližně 5 minut pěšky. Vstupuje se do ní 
pomocí průkazu studenta. Všechny učebny 
označené písmenem M sídlí právě v této bu-
dově.
Adresa: Myslíkova 7, Praha 1

Budova v Celetné ulici („Celetná“)
Tato budova se nachází blízko stanic metra 
Staroměstská, Náměstí Republiky a Můstek. 
Učebny v Celetné ulici jsou označené písme-
nem C.
Adresa: Celetná 13, Praha 1

Budova v Brandýse nad Labem 
(„Brandýs“)
Jediná budova, která leží mimo Prahu. Pro-
bíhá zde především výuka katedry tělesné 
výchovy, katedry hudební výchovy a  výuka 
kombinovaného studia. Fakulta dopravu do 
Brandýsa nad Labem neproplácí, student 
dojíždí na své náklady. Cesta od hlavní bu-
dovy do Brandýsa trvá okolo ¾ hodiny.

Jak se dostat z Prahy do Brandýsa?
• Metrem linky B na Černý Most a  od-

tamtud dále autobusem číslo 346 nebo 
367.

• Linkou 375 ze stanice Českomoravská, 
Vysočanská, Prosek nebo Letňany.

• Ze stanice metra Letňany linkou 376. 

Adresa: Královická 915, Brandýs nad Labem

Budovy fakulty
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Některá specializovaná výuka si žádá zvláštní 
pracoviště, a tak může občas probíhat i mimo 
výše zmíněné budovy fakulty (např. výuka ka-
tedry tělesné výchovy v Hostivaři nebo katedry 
hudební výchovy na Barrandově).

Označení učeben
Na první dojem se vám může zdát označe-
ní učeben nejasné, ale skrývá v  sobě určitý 
systém (mimo jiné proto, aby hladce proběhl 
případný požární zásah). Skládá se z písme-
ne a tří číslic. Písmeno označuje budovu, ve 
které učebna je: 

R (Magdalény Rettigové)
S (Spálená)
M (Myslíkova)
C (Celetná)
B (Brandýs)

Z (Barrandov)
O (Hostivař)
K (Kobylisy) 

První číslice pak značí patro, v  němž 
se místnost nachází, 0 značí přízemí.  
Poslední dvě číslice jsou konkrétním číslem 
učebny.

Příklad: R307
R – budova v ulici Magdalény Rettigové 
3 – nachází se ve třetím patře
07 – číslo učebny

Některé snadno rozlišitelné místnosti z  to-
hoto značení vybočují (např. „AULA“, 
„BAZEN“).

Budovy fakulty

Akademický rok trvá 12 měsíců, zahrnuje 
zimní semestr, zimní zkouškové období, let-
ní semestr, letní zkouškové období a zářijové 
presemestrální období. Výuka začíná v  říj-
nu. Aktuální harmonogram s termíny, které 
se týkají zápisů, děkanských a  rektorských 
dnů, zkouškových období, výuky a  dalších 

důležitých dat, naleznete na webu fakulty na 
úřední desce (pedf.cuni.cz/files/file/uredni_
deska/opatreni_dekana/opad_c._15_2015.
pdf). Navíc je dobré si prostudovat har-
monogram praxí, exkurzí a  kurzů, který je 
dostupný v  Karolince (pedf.cuni.cz/index.
php?menu=690).

Organizace akademického roku

Studijní oddělení
Studijní oddělení naleznete v prvním patře 
budovy v ulici Magdalény Rettigové 4, proti 
hlavnímu schodišti. Na základě studované-
ho oboru je vám přidělen studijní referent, 
kterému podáváte nejrůznější žádosti, řeší-
te u něj potvrzení o studiu, zápis do dalšího 
úseku studia, podepsání imatrikulačního 
slibu aj.

K  referentovi můžete zavítat osobně 
(v  úředních hodinách či po individuální 
domluvě), případně jej kontaktovat e-mai-

lem či telefonicky. Úřední hodiny studijního 
oddělení naleznete na stránkách fakulty pod 
odkazy Studium → Studijní oddělení, zpra-
vidla se mění v závislosti na části roku. Na 
začátku akademického roku je studijní od-
dělení vytížené, je tedy třeba počítat s delší 
čekací dobou. Naopak v průběhu semestru 
jde vyřizování příjemně rychle.

Při návštěvě studijního oddělení nejprve 
zvolíte na dotykové obrazovce svého refe-
renta, bezprostředně poté vám vyjede lístek 
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Každý vyučující vypisuje termíny, kdy má 
tzv. konzultační hodiny čili dobu, kdy je 
u sebe v kabinetu a lze za ním zajít s dotazem 
např. k výuce, zkoušce nebo závěrečné prá-
ci. Tyto termíny jsou vypsány na webových 
stránkách a  nástěnkách příslušné katedry. 
A pozor – konzultační hodiny jsou jiné v ob-

dobí výuky a  jiné ve zkouškovém období, 
o prázdninách se nevypisují.

Každý vyučující má fakultní e-mail, jehož 
podoba má unifikovanou strukturu, např. 
jan.novak@pedf.cuni.cz. Kontakty lze hle-
dat přes modul Hledání osob v SIS či na fa-
kultních stránkách.

Koho se zeptat

Vyučující

Chcete se na něco zeptat? Máte nějakou potíž 
a nevíte si s ní rady? Nabízí se vícero řešení.

Studentské oborové rady
Studentské oborové rady vznikají proto, 
aby pomáhaly řešit problémy se studiem 
a  usnadnily vám při něm orientaci. Pokud 
budete mít jakékoli potíže, podněty či dota-
zy, je výhodné se obracet na příslušnou radu 
daného oboru.

Rada tlumočí dotazy, návrhy, podněty 
a připomínky studentů daného oboru a pro-
sazuje jejich projednání a řešení s vedoucím 
katedry, s  danými vyučujícími a  studijními 
proděkankami. Studentskou oborovou radu 
je dobré kontaktovat osobně (vhodné je 
využít zástupce rady ze svého ročníku), ko-
munikovat však lze i  e-mailem. Informace 
o radách a kontakty na ně jsou k dispozici na 
stránkách jednotlivých kateder a akademic-
kého senátu.

Zástupci se zpravidla jednou měsíč-
ně scházejí s  vedením, předkládají mu své  

návrhy a  společně diskutují. Tyto schůzky 
jsou přístupné všem studentům.

Studentští tutoři
Úkolem studentských tutorů je zejména po-
máhat studentům prvních ročníků prezenč-
ního i  kombinovaného studia. Kontakty na 
jednotlivé tutory i  náplň jejich aktivit jsou 
uvedeny na webu fakulty (pedf.cuni.cz/index.
php?menu=777).

Studijní proděkanky
V případě závažnějších studijních problémů 
jsou vám k  dispozici studijní proděkanky. 
Do jejich agendy spadají například žádosti 
o  uznání již splněných předmětů, možnost 
komisionálního přezkoušení nebo žádost 
o  individuální studijní plán. Konzultační 
hodiny studijních proděkanek jsou vypsané 
v  průběhu semestru, ve zkouškových ob-
dobích i na začátku letních prázdnin. Jejich 
pracovny a nástěnku s časy konzultací nalez-
nete naproti studijnímu oddělení.

s pořadovým číslem. Počkáte, než se na dis-
pleji nade dveřmi objeví vaše číslo. Když se 
tak stane, půjdete ke dveřím a na levé stra-
ně zmáčkněte velké tlačítko „VSTUP“ na zdi 
(nesnažte se zaujmout fotobuňku).

Potvrzení o studiu
Pokud potřebujete potvrzení o  studiu, je 
nutné si před návštěvou studijního oddělení 
vygenerovat příslušný formulář a vytisknout 
jej. Najdete ho v  SIS, a  to v  modulu Osobní 
údaje → Potvrzení o studiu. Tisknout můžete 
i přímo v budově fakulty (vizte kapitolu Tisk, 
skenování a kopírování).
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O předmětech
Během studia musíte absolvovat určité před-
měty, ty jsou dány vaším studovaným obo-
rem a  přiděleným studijním plánem. Jejich 
rozpis lze nalézt v Karolince (pedf.cuni.cz/in-
dex.php?menu=690). Ta zároveň u  každého 
předmětu uvádí ročník, ve kterém je vhod-
né ho plnit – tedy vyjadřuje doporučenou 
studijní trajektorii. Trajektorie se však není 
nutné striktně držet, rozvrh si můžete do ur-
čité míry uzpůsobit dle sebe (něco si zapsat 
napřed, něco naopak později).

Informace v plném znění najdete v Pravi-
dlech pro organizaci studia.

Kreditový systém
Za každý absolvovaný předmět je vám při-
děleno určité množství kreditů. Kreditové 
ohodnocení obvykle závisí na jeho nároč-
nosti (najdou se však výjimky). Zisk určité-
ho počtu kreditů zajišťuje postup do dalšího 
úseku studia (ročníku). 

Pro postup je nutné získat následující  
minimální počty kreditů:

• pro postup do 2. úseku studia – 40
• pro postup do 3. úseku studia – 80… 

(dále se počty liší v  závislosti na typu 
studijního programu)

Pro možnost konání státních závěrečných 
zkoušek je v  případě bakalářského studia 
nutné získat 180 kreditů, v  případě nedě-
leného magisterského studia 300 kredi-
tů, u  navazujícího magisterského studia 
120 kreditů. Ideální je tedy získat zhruba  
60 kreditů za akademický rok, 30 kreditů 
v každém semestru.

Příklad: Student-bakalář si v zimním semest-
ru 1. ročníku zapíše předměty celkově za 31 
kreditů, z těch získá 25. V dalším semestru si 
zapíše předměty za 28 kreditů a získá je všech-
ny. Celkově tedy disponuje 53 kredity, což je 
více než minimální počet pro postup. Může se 
tedy zapsat do dalšího úseku studia.

Druhy předmětů
Předměty se dělí na povinné, povinně voli-
telné a  volitelné. Povinné předměty je bez-
podmínečně nutné splnit. Povinně volitelné 
předměty si student volí tak, aby za jejich 
splnění získal určité dané množství kreditů. 
Povinné a  povinně volitelné předměty jed-
noho semestru doporučené ve standardní 
trajektorii však nedostačují na optimální 
počet 30 kreditů za semestr, proto je nutné 
kreditový zisk doplňovat i předměty volitel-
nými. Ty je možné vybírat i z nabídky jiných 

Předměty, jejich zápis a plnění

K  oslovování akademických pracov-
níků se používá nejvyšší titul. Na akade-
mické půdě se setkáte se všemi tituly – od  
magistra (Mgr.) či inženýra (Ing.) přes dok-
tora (PhDr., RNDr., PaedDr.) až po docenta 
(doc.) a profesora¹ (prof.). Jestliže má magis-
tr za jménem titul Ph.D., oslovíme ho „pane 
doktore“/„paní doktorko“. Pokud oslovuje-

me člena vedení, dává se přednost oslovení 
funkcí – i přesto, že má paní děkanka profe-
sorský titul, oslovíme ji „paní děkanko“.

¹ Na vysoké škole je chybou všechny vyučující označovat jako 
profesory, neboť opravdovými vysokoškolskými profesory jsou jen 
někteří z nich.
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studijních plánů a oborů, ale také z nabídky 
jiných fakult UK. Z volitelných předmětů je 
doporučeno získat kolem 10 % z celkového 
počtu kreditů, nejvýše však 15 %.

Při zápisu předmětů se setkáte s  tzv. pre-
rekvizitami. Pokud má nějaký předmět sta-
novenou prerekvizitu, můžete si jej zapsat až 
po jejím splnění. Příklad: Chemici si můžou 
zapsat předmět Laboratoř anorganické che-
mie až poté, co prokážou základní znalosti 
splněním Anorganické chemie I. Tím se zmen-
ší pravděpodobnost, že vyhodí budovu do po-
větří.

Má-li určitý předmět stanovenou kore-
kvizitu, musí být korekvizita splněna před 
započítáním kreditů za daný předmět. Před-
mět i  jeho korekvizitu si tedy student může 
zapsat ve stejném semestru. Příklad: Bio-
logové mají pro Terénní práce I  stanovenou 
korekvizitu Všeobecná geologie. Aby se jim 
započítaly kredity za předmět Terénní práce I, 
musí nejdřív úspěšně absolvovat Všeobecnou 
geologii.

Plnění předmětů
Předměty mívají různé způsoby zakončení, a to 
zkoušku, zápočet a klasifikovaný zápočet.

• Zápočet bývá obvykle udělován za 
docházku či úspěšné plnění průběž-
ných úkolů či testů. Některé předměty 
jsou zakončené samotným zápočtem 
(jsou označené Z), u  jiných je zápo-
čet nutný pro konání zkoušky (tako-
vé předměty jsou označené Z, Zk). 
Zápočet je buď udělen (započteno), 
nebo ne (nezapočteno).

• Zkouška bývá písemná či ústní. Je 
hodnocena známkami 1 (výbor-
ně), 2 (velmi dobře), 3 (dobře), nebo  
4 (neprospěl/a). Na splnění zkoušky 

máte tři pokusy, jeden řádný a  dva 
opravné. Zejména u  ústní zkoušky je 
slušností přijít ve společenském oděvu.

• Klasifikovaný zápočet (označovaný 
KZ) je podobný zkoušce, jen ho ne-
předchází zápočet. Hodnocení je stej-
né jako u zkoušky.

Pokud byste povinný či povinně volitelný 
předmět nezvládli splnit, můžete si jej jed-
nou zapsat znovu. Nejvýše je tedy možné 
mít na splnění předmětu 3 a 3 pokusy. Vo-
litelné předměty jde zapisovat celkem pouze 
jednou, jejich opakovaný zápis je vyloučen.

Předmět je možné uznat, pokud jste ob-
dobný předmět již splnili v  jiném vysoko-
školském studiu. O uznání je třeba požádat 
písemně. Není na něj právní nárok, záleží na 
obsahové shodě tzv. sylabu a  době, kdy byla 
studijní povinnost splněna.

Výuka
Výuka je realizována zpravidla pomocí před-
nášek (účast na nich je obvykle nepovinná) 
a cvičení (ty je nutné navštěvovat, zpravidla 
je povoleno několik absencí). Cvičení jsou 
někdy rozdělena do více tzv. paralelek, každá 
z nich je totiž určena pouze pro menší počet 
studentů. V průběhu studia se setkáte i s dal-
šími formami výuky: praxe, exkurze, stáže 
apod.

Některé předměty vůbec nezahrnují vlast-
ní výuku, ale jen zkoušku (např. Světový ja-
zyk v 1. ročníku, pro přípravu na tuto zkouš-
ku si lze zapsat další předmět – Příprava na 
zkoušku ze světového jazyka).

Pro podporu výuky (zejména sdílení  
výukových materiálů) slouží systém Moodle 
(dl1.cuni.cz).
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Elektronický zápis
Před začátkem každého semestru si musíte 
zapsat předměty, které chcete plnit. Zápis 
probíhá elektronicky pomocí SIS (Studijního 
informačního systému, is.cuni.cz/studium) 
ode dne určeného harmonogramem. Přesný 
začátek zápisu je pak u  každého ročníku či 
typu studia stanoven na jinou hodinu, ta je 
včas zveřejněna na stránkách fakulty či v SIS.

Příprava před zápisem
Několik dnů (či dříve) před začátkem zápi-
su se přihlásíte do SIS a zvolíte modul Zápis 
předmětů a rozvrhu (obrázek 1). 

Dále kliknete na záložku Zápis (studijní plán) 
(obrázek 2), kde zvolíte správný rok, semestr 
a doporučený ročník. 

Pomocí kliknutí na malé ikonky vlevo (se 
žlutým trojúhelníkem a  zeleným plusem) 
přidáte předměty do seznamu „k  zápisu“ 
(obrázek 3).

Dále je potřeba ověřit, zda je vámi vybra-
né předměty opravdu možné zapsat. Zvolíte 
nahoře záložku Povolené předměty (k zápisu) 
(obrázek 4) a stisknete tlačítko Žádost o kon-
trolu povolení. 

Po nějaké době můžete stisknout tlačítko 
Obnovit výsledek (obrázek 5). Optimální si-
tuace nastane, když je výsledkem kontroly 
„Nenašly se chyby“. Tímto jste připraveni na 
dobu, kdy nastane samotný zápis.

 
Ještě před zapisováním předmětů si může-

te uspořádat a rozmyslet svůj rozvrh. V zá-
ložce Zápis (studijní plán) je u každého před-
mětu odkaz „[rozvrh]“, který vám ukáže, kdy 
je daná část předmětu vyučována. Dále mů-
žete rozklikávat jednotlivé obdélníčky a vždy 
konkrétní výuku přidat do košíku. Košík 
zobrazíte pomocí Rozvrh NG → Můj rozvrh 
→ Zobrazit košík. Naházení konkrétních roz-
vrhových lístků do košíku vám umožní zor-
ganizovat rozvrh, ale nezajistí zapsání před-
mětů. To musíte provést zvlášť způsobem 
popsaným dále.

Vlastní zápis
Těsně před začátkem zápisu se znovu přihlá-
síte do SIS a  opět si otevřete záložku Zápis 
(studijní plán). Když mine začátek zápisu, 
hbitě obnovíte stránku a uvidíte, že u před-
mětů povolených k  zápisu se objevila nová 
ikonka (zelené kolečko) s  textem „Zapsat“ 
(obrázek 6). Kliknete na něj a  následně  

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 4

Obrázek 5
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kliknete na další tlačítko Zapsat. Někdy (vět-
šinou v  případě cvičení) je nutné vybrat si 
konkrétní paralelku.

Po úspěšném zapsání všech příslušných 
předmětů se provádí ještě jedna kontrola, 
a  to v záložce Kontrola (už zapsaných před-
mětů) stisknutím tlačítka „Žádost o kontrolu“. 
Nakonec se můžete těšit ze svého nového 
rozvrhu na Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zob-
razit nesplněné předměty.

Problémy se studijním informačním systé-
mem (např. týkající se zápisu) je možné řešit 
přes Helpdesk SIS (helpdesksis.pedf.cuni.cz).

Jelikož zápis představuje často stresující 
událost, přikládáme do PedInfa list, na kte-
rém je tento úkon podrobně popsán. List si 
tak můžete vyndat a dát na viditelné místo, 
popř. se z něj kroky zápisu naučit nazpaměť.

Obrázek 3

Obrázek 6
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Přihlašování na zkoušky
Semestr uteče jako voda a  na vás bude za-
končit předměty, které jste si na začátku se-
mestru zapsali.

Ještě před samotným zkouškovým obdo-
bím byste měli mít možnost splnit všechny 
zápočty.

Pro plnění předmětů (zkoušek, klasifiko-
vaných zápočtů, případně i  dosud nezvlád-
nutých zápočtů) se zapisujete na termíny, 
které ve zkouškovém období vypisují vyu-
čující. Termíny zkoušek mohou být vypsa-
né i  před samotným zkouškovým obdobím 
(mezi studenty se jim říká předtermíny).

Vyplatí se si zkouškové období dobře roz-
vrhnout a například nezačít předměty plnit 

až v době, kdy se toto období chýlí ke konci. 
Tak byste mohli přijít o možnost opravných 
termínů. Příklad: Student si zapíše první 
pokus zkoušky na poslední vypsaný termín. 
Zkoušku nesplní. Vyučující pak už zpravidla 
nevypíše další termíny a  student tím pádem 
předmět v daném semestru již nemůže splnit.

Na termíny se přihlašuje pomocí SIS (mo-
dul Termíny zkoušek – přihlašování). Pro 
přehled se hodí v  modulu Osobní údaje → 
Možnosti uživatele zaškrtnout políčka „zasílat 
upozornění o vypsání nového termínu“ a „za-
sílat upozornění o změně výsledků zkoušek“.

Každý člověk má právo na vzdělání a rovný 
přístup, univerzita i fakulta se tedy snaží pod-
pořit studenty a uchazeče se speciálními po-
třebami. Takovým studentem či uchazečem 
se rozumí člověk, který vzhledem k vrozené 
nebo získané povaze svého zdravotního sta-
vu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, 
studijních podmínek, odstranění fyzických 
překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor 
školy za účelem úspěšného průběhu studia.

Na fakultě je podpora zprostředková-
na následovně. V  knihovně, ve výtahu  
a 4. patře budovy v M. Rettigové 4 se nachá-
zí orientační systém pro zrakově postižené. 
Podporu pro studenty se speciálními po-
třebami dále poskytuje Ústřední knihovna  
PedF (195.113.37.40/handi.htm), Akademic-
ká psychologická poradna při katedře psy-

chologie (kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=130) 
a Poradna pro studenty s handicapy při kate-
dře speciální pedagogiky (pages.pedf.cuni.cz/
ksppg/poradna-pro-studenty-s-handicapem). 
Činnost těchto oddělení koordinuje studijní 
proděkanka doc. PhDr. PaedDr. Anna Ku-
charská, Ph.D., která je zároveň kontaktní 
osobou. Taktéž je možné obrátit se na asistent-
ku proděkanky Mgr. Kamilu Chrobokovou.

Aby student mohl čerpat podpůrné služby, 
je třeba přes studijní oddělení podat žádost 
o  zařazení mezi studenty se SP. To obnáší 
poskytnutí informovaného souhlasu, dodání 
dokladu o zdravotním postižení a provedení 
tzv. funkční diagnostiky, která doporučuje 
potřebné modifikace při studiu.

Studenti se speciálními potřebami
Kompletní informace naleznete na cuni.cz/UK-60.html a pedf.cuni.cz/index.php?menu=337.
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Důležité informace a předpisy lze nalézt na 
stránkách univerzity (cuni.cz), zajímavosti 
a aktuality pak na jejím Facebooku (fb.com/
UniverzitaKarlova) či v  časopise iForum 
(iforum.cuni.cz).

Svůj web má samozřejmě i Pedagogická fa-
kulta (pedf.cuni.cz), aktuální dění je možné 
sledovat taktéž na její oficiální facebookové 
stránce (fb.com/pedf.cuni). Na Facebooku 
se nachází i  několik neformálních, avšak 
užitečných skupin v režii studentů (Studen-
ti PedF UK pro obecné dotazy a záležitosti, 

PedF UK jobs s  pracovními nabídkami). 
Věci týkající se konkrétních oborů studenti 
obvykle probírají v samostatných skupinách, 
které si sami založí.

Pro organizaci studia se hodí Karolinka 
(pedf.cuni.cz/index.php?menu=690). Tento 
přehled je vhodné si projít zejména před zá-
pisem předmětů, dozvíte se tak, co vás čeká 
a nač se můžete těšit.

Informace technického rázu jsou k naleze-
ní na stránkách SIT (sit.pedf.cuni.cz).

Jako studenti můžete využít Wi-Fi připoje-
ní přes síť eduroam (sit.pedf.cuni.cz/wi-fi/
eduroam). Tato síť je přístupná nejen v rám-
ci celé Univerzity Karlovy, se stejnými při-
hlašovacími údaji se na internet dostane-
te i  v  rámci jiných vysokých škol, dokonce 
i v zahraničí. Síť eduroam je navíc dostupná 
i  na některých nádražích (v  Praze na hlav-
ním a Masarykově, v Pardubicích).

Používání této sítě je pohodlné, avšak nej-
dřív je nutné nastavit pro ni zvláštní heslo. 
Pomocí ověřeného univerzitního loginu se 
přihlásíte do CAS (cas.cuni.cz) a zvolíte v le-
vém menu Další účty → Nastavit heslo pro 
eduroam realm cuni.cz (obrázek 1). Zvolené 
heslo pak použijete při samotném připojo-

vání k Wi-Fi ve spojení s uživatelským jmé-
nem formátu čísloosoby@cuni.cz (obrázek 2). 
Pokud se zobrazí hláška „Systém Windows 
nemůže ověřit identitu serveru“, Postupujte 
podle návodu na sit.pedf.cuni.cz/pedf.cuni.
cz/wi-fi/eduroam. 

Méně vhodnou, nedoporučovanou al-
ternativou je použití sítě „pedf-public“ (sit.
pedf.cuni.cz/wi-fi/pedf-public). Ta sice nevy-
žaduje nastavení zvláštního hesla (přihlašu-
je se do ní stejnými údaji jako do SIS), ale 
má podstatné nevýhody: je dostupná pouze 
v  prostorách Pedagogické fakulty UK, není 
zabezpečená a  vyžaduje opakované ruční 
přihlašování.

Informace online

Jak se připojit k internetu

Obrázek 1 Obrázek 2
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Pro přístup k  internetu či práci na počí-
tači lze také využít počítačové studovny (sit.
pedf.cuni.cz/pro-studenty/pocitacove-studov-
ny) v místnosti R135. Můžete zde použít jak 
tamní počítače, tak vlastní zařízení, navíc 
zde můžete tisknout, kopírovat i  skenovat. 
Do studovny se dostanete pomocí průkazu 
studenta, bývá zpravidla otevřená denně od 
9 do 21 hodin. Několik počítačů je k dispozi-
ci také ve studovně Ústřední knihovny PedF. 

V nouzi lze využít kiosky umístěné u hlavní-
ho schodiště.

Připomínáme, že při používání internetu 
je zapotřebí dodržovat pravidla počítačové 
sítě PedF, stejně tak je nutné dodržovat pro-
vozní řády příslušných studoven.

Využití připojení na určité fakultě otevírá 
přístup k  určitým elektronickým zdrojům 
informací (vizte kapitolu Elektronické zdroje).

Office 365, e-mailová komunikace
Studium se leckdy neobejde bez využití kan-
celářského balíku (pro zpracování textů, pre-
zentací…). Pokud za něj nechcete nic platit, 
nemusíte zůstávat u LibreOffice a podobných 
nástrojů. Studentům PedF UK je umožněno 
zdarma využívat službu Office 365 od firmy 
Microsoft. Ta zahrnuje cloudovou (online) 
verzi a dále umožňuje nainstalovat nejnověj-
ší verzi „klasických“ Office až na 5 zařízení.

Podrobný návod k  získání Office 365 
a  fakultního e-mailu je k  dispozici na  
stránkách SIT (sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/
office-365-pro-studenty). Zde jen ve stručnosti:

• Ověříte, že máte v  modulu Osobní 
údaje SIS nastavený funkční soukro-
mý e-mail.

• Na zvláštní stránce si na základě čísla 
osoby necháte přidělit přihlašovací lo-
gin do Office 365.

• Na portal.office.com zvolíte Nezdařil 
se přístup k účtu. Do pole ID uživa-
tele zadáte získaný login do Office 
365 a  s  využitím svého soukromého 
e-mailu resetujete heslo.

• S  novým heslem se již můžete při-
hlásit na portal.office.com a  následně 
pracovat s  cloudovou verzí Office, či 
si stáhnout verzi pro desktop nebo  
mobilní zařízení.

Společně s Office můžete využít i cloudové 
úložiště OneDrive, na které můžete v  rám-
ci fakultního přihlášení nahrát libovolné 
množství dat.

Nejnovější desktopová (klasická) verze 
Office již nepodporuje systémy Windows XP 
a  Vista, na zařízeních s  těmito zastaralými 
operačními systémy však lze využít aspoň 
cloudovou verzi.

Při registraci do Office 365 zároveň získá-
te fakultní e-mail ve tvaru jméno.příjmení@
student.pedf.cuni.cz, který se výborně hodí 
pro komunikaci s  vyučujícími či zaměst-
nanci fakulty. Pro tento účel je samozřej-
mě možné využít i  e-mail soukromý, ale je 
vhodné dbát na to, aby z něj šlo vyčíst vaše 
jméno. E-mailové adresy typu vesely.ponik@
seznam.cz dokážou způsobit značný zma-
tek. Je více než žádoucí komunikovat se 
zaměstnanci fakulty kultivovaně², zejména 
uvést do e-mailu oslovení, psát jasně a  spi-
sovně a na samý závěr zprávy se podepsat.

² Více naleznete na prirucka.ujc.cas.cz v sekci Dopisy a gra-
fická úprava písemností.
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Pokud dostanete v  průběhu studia za úkol 
napsat odbornou práci, budete v ní bezpod-
mínečně citovat různé zdroje. Ne vždy bude 
stačit navštívit knihovnu, pro získání někte-
rých informací využijete spíše Portál elektro-
nických zdrojů (pez.cuni.cz). Ten umožňuje 
přístup k  nejrůznějším informačním data-
bázím, licenci k používání některých z nich 
předplácí fakulta či univerzita.

K  některým zdrojům je možné přistupo-
vat vzdáleně (z místa mimo univerzitní síť) 
pomocí přihlášení přes CAS. Pokud chcete 

vzdáleného přístupu využít, zobrazíte si po-
mocí levého menu seznam zdrojů a u kon-
krétní položky zvolíte „vzdálený přístup 
(Shibboleth)“. Jiné zdroje jsou pak přístup-
né pouze ze sítě (určité) fakulty, v  takovém 
případě využijete „přímý vstup“. Informace 
pak jdou obvykle vyhledat pomocí různých 
kritérií (dle názvu, autora, podle toho, zda je 
k dispozici plný text…), vyhledané položky 
jdou obvykle snadno zařadit do citačních 
manažerů.

Studium nemusí zahrnovat jen výuku 
a zkoušky. Fakulta nabízí mnohé možnosti, 
jak si vysokoškolský čas zpestřit a kulturně 
se vyžít.

Akademický rok zahajují Dvorky, při kte-
rých se pořádají nejrůznější hudební i diva-
delní vystoupení, workshopy a  prezentace 
spolků a oborových rad v prostorách fakulty. 
V adventním čase si studenti například sami 
zdobí vánoční stromek. Předvánoční obdo-
bí vrcholí tradičním adventním koncertem 

v Karolinu, na němž se podílí zejména kate-
dra hudební výchovy. V jarním čase se koná 
ples, který společně s Pedagogickou fakultou 
pořádá i Filozofická fakulta UK.

Během roku je možné zúčastnit se mno-
hých zahájení výstav (zejména instalovaných 
ve 3. patře) či různorodých dalších událos-
tí organizovaných studentskými radami či 
spolky (např. piknik, Běh pro Zoo Praha, 
charitativní bazar…).

Tisk, skenování a kopírování

Elektronické zdroje

V  budově M. Rettigové je možné tisknout, 
skenovat a kopírovat v počítačové studovně 
v 1. patře (R 135), přehledný návod na tyto 
úkony je na nástěnce nad multifunkčním za-
řízením. Také je možné využít samoobsluž-
ný terminál RoboCopy na chodbě vlevo od 
hlavního vchodu nebo fakultní studovnu.

Pro tisk v počítačové a fakultní studovně je 
potřeba mít kredit na průkazu studenta. Ten 
se dobíjí v samoobslužném platebním auto-
matu umístěném ve studovně R 135. Není 
stejný jako kredit pro menzy, tj. za peníze na 
kopírování se nelze najíst a naopak. V termi-
nálu RoboCopy se platí hotově.

Kulturní život fakulty
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V  posledních dvou letech vyrostl na peda-
gogické fakultě také spolkový život. Fakult-
ní spolky se podílejí na chodu fakulty (skrz 
schůze s  vedením a  oborové rady), oživují 
„po studentsku“ akademický prostor a nabí-
zejí studentům další možnosti využití volné-
ho času a realizování se. 

Již od nepaměti působí na fakultě První 
Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – 
„Pětipéčko“), která shromažďuje zejména 
přátele historie a  zlatého moku. Jejich vý-
věsku naleznete ve 4. patře a  také na Face-
booku (fb.com/petipecko).

Druhým nejstarším je Studentský spolek 
Agora (fb.com/StudentskySpolekAgora), kte-
rý v roce 2015 oslavil své druhé narozeniny. 
Pořádá besedy, vydává vlastní časopis Post 
Septem, také organizuje filmový klub a celou 

řadu dalších akcí. Patří do něj zejména stu-
denti dějepisu a základů společenských věd, 
ale i mnoho dalších.

Pedagogický spolek Emil funguje hlavně 
pro studenty preprimární a primární peda-
gogiky a  na fakultě pořádá například Den 
dětí, učitelů a rodičů (DDUR) – akci, která 
zaplní chodby fakulty dětským smíchem.

Nejmladším spolkem je Drosophila 
(fb.com/drosophila). Tento spolek vznikl na 
katedře biologie. Organizuje sbírku Mobily 
pro gorily a Běh pro Zoo Praha. V jejích řa-
dách si najdou své místo milovníci přírody, 
ale i vědy obecně a také pohybu. 

Společnou výstavkou všech spolků a  obo-
rových rad jsou Dvorky – kulturní akce hned 
zkraje akademického roku. Přijďte se podívat.

Studentské spolky

Důležitá místa
Knihovny a studovny
Ústřední knihovna PedF a knihovny 
jiných fakult UK
Výpůjční protokol (tj. místo, kde se půjčují 
knihy apod.) ústřední knihovny PedF (pedf.
cuni.cz/index.php?menu=148) se nachází 
v  budově M. Rettigové. Od hlavního vcho-
du se vydáte vpravo, přejdete dvorek a poté 
se vydáte vlevo směrem k aule. Pod ústřední 
knihovnu spadá i Studovna anglického jazy-
ka a literatury v Celetné 13.

V  knihovně je nejprve nutné se zaregist-
rovat. Před samotným vypůjčením si najdete 
požadovaný dokument v katalogu (ckis.cuni.
cz) a na papírku předáte jeho signaturu kni-
hovníkovi, který vám knihu (či jiný doku-
ment) předá. Přes zmíněný katalog můžete 
své výpůjčky spravovat, např. je prodlužovat, 

nebo si rezervovat momentálně vypůjčené 
knihy.

Knihy se sluší vracet v takovém stavu, v ja-
kém jste si je půjčili. Pokud je např. na PedF 
kniha označena jako „nepodtrhaná“, pracov-
níci knihovny při vracení horlivě kontrolu-
jí její stav. „Nepodtrhanou“ knihu je dobré 
zkontrolovat i  bezprostředně po samotném 
vypůjčení. Také se vyplatí knihy vracet včas, 
zpozdné totiž činí 2 Kč za den.

Jako studenti UK můžete využívat i kniho-
ven spadajících pod jiné fakulty (knihovna.
cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-
-soucasti), ty mnohdy obsahují tituly na PedF 
nedostupné. V  roli „externích“ uživatelů je 
však nutné počítat s  určitými omezeními, 
např. s kratší výpůjční dobou či omezeným 
počtem výpůjček.
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Studovny na fakultě
Studovnu (patřící pod Ústřední knihovnu) 
naleznete v  přízemí budovy v  ulici Magda-
lény Rettigové 4. Od hlavního vchodu se 
vydáte vlevo chodbou k výtahu, poté vpravo 
a  znovu vpravo. Pokud se chcete nadýchat 
čerstvého vzduchu, můžete si putování zkrá-
tit přes dvorek.

Počítačová studovna se nalézá v místnosti R 
135 (vizte kapitolu Jak se připojit k internetu).

Kromě zmíněných větších studoven mají 
mnohé katedry svou specializovanou stu-
dovnu pro prezenční výpůjčky, kde lze nalézt 
literaturu zaměřenou na konkrétní obor.

Další knihovny
Mimo UK je možné využít například Ná-
rodní knihovnu (nkp.cz). Sídlí v Klementi-
nu, kde se též nachází příjemná a prostorná 
studovna.

Pobočka Městské knihovny v Praze (mlp.
cz) se nejblíže od fakulty nachází na adrese 
Školská 30/1267.

Koutky a zákoutí
Fakulta skýtá nejrůznější místa, kde lze trávit 
čas mimo výuku. Pro odpočinek lze využít 
sedaček umístěných po chodbách. V budově 
M. Rettigové 4 je za příhodného počasí pří-
stupná terasa nad aulou. Dále se zde nachá-
zejí dva dvorky. Pravý je kuřácký a poměrně 
frekventovaný. Je na něm možné uschovat 
jízdní kola (s  tím, že je opatříte vlastním 
zámkem). Levý dvorek je pak klidným mís-
tem k posezení a rozjímání, mnohdy na něj 
doléhá libý zvuk hudebních nástrojů či zpěv 
z katedry hudební výchovy.

Vlevo od vrátnice se nachází dětský 
koutek, který je otevřen v  provozní době 
fakulty. Klíč od něj se půjčuje ve vrátnici. 
Pro děti pobývající v  dětském koutku není 
zajištěn dozor. V  suterénu M. Rettigové se 
nachází POP bistro, v  němž můžete uspo-

kojit své chuťové buňky, aniž byste opustili 
budovu. Do suterénu se dostanete výtahem, 
požárním schodištěm či schodištěm proti 
hlavnímu vchodu, které sousedí s  předním 
vchodem do auly. V levé části suterénu a pří-
zemí se nachází úschovné skřínky různých 
velikostí, klíče od nich si je možné vypůjčit 
na vrátnici po předložení nějakého průkazu 
(nikoli občanského, vhodná je např. oran-
žová průkazka pro dojíždění, řidičský prů-
kaz…).

Ve třetím patře naleznete pítko (financo-
vané z projektu EnviPrvouk), z něhož může-
te pít přímo, či si načepovat vodu do přinese-
ných lahví. Cvičit na klavír lze v místnostech 
R415 a R417, pokud zrovna nejsou obsazené. 
Klíče od nich jsou k dispozici na vrátnici.

V suterénu budovy v Myslíkově ulici se na-
chází studentský klub. Také zde lze využívat 
kuchyněk situovaných vždy na pravém konci 
chodby.

Menzy
Menza, z latinského mensa = stůl, je jídelna 
pro studenty a  zaměstnance vysokých škol. 
Jako studenti můžete využívat v  menzách 
poměrně příznivých cen, neboť jsou jídla 
dotovaná státem. Uváděná cena zahrnuje 
polévku, hlavní jídlo a nápoj.

V  menzách se platí pomocí průkazu stu-
denta. Na ten si nejprve uložíte příslušný 
finanční obnos, a  to buď přímo v  prosto-
ru menzy, nebo na vrátnici (např. v  menze 
Arnošta z Pardubic, která je součástí stejno-
jmenné koleje). Jednoduše řeknete, jakou 
částku si chcete nabít a  obsluha pokladny 
vám vyhoví.

V jídelně si vyberete konkrétní menu. Na-
jdete stanoviště, kde se jídlo vybraného čís-
la vydává (např. jeden zaměstnanec vydává 
chody 1–3, druhý 4 a 5), zmáčknete číslo jídla 
a přiložíte ke snímači svůj studentský průkaz.  
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Po hlasitém pípnutí vám bude z karty ode-
čtena cena jídla a  pokrm vám bude vydán. 
Dobrou chuť!

V menzách bývají k dispozici i doplňkové 
pochutiny (např. saláty, moučníky), které se 
platí zvlášť u pokladny menzy.

Jídelní lístky menz UK naleznete na strán-
kách Kolejí a menz UK (Stravování → Jídelní 
lístky, kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit). Aspoň 
jedno jídlo z denní nabídky bývá bezmasé.

Nejblíže hlavní budově PedF UK jsou tato 
místa:

• Menza Jednota, Opletalova 38. Do 
menzy se můžete vydat pěšky nebo 
nasednout na zastávce Lazarská na 
tramvaj č. 9 (směr Spojovací) a  vy-
stoupit na zastávce Hlavní nádraží. 
Tato menza je velká, vzdušná a je zde 
spousta míst k sezení.

• Menza Arnošta z Pardubic, Voršilská 
1. Tato menza je nejblíže od hlavní 
budovy fakulty, pěšky se tam dá do-
stat přibližně za 5 minut. Prostor je 
oproti menze Jednota menší, tvoří se 
zde delší fronty a  bývá zde poměrně 
horko. Dle většiny studentů zde ov-

šem vaří velmi chutně. Zkratka od 
hlavní budovy: Z  ulice Magdalény 
Rettigové vyjdete na ulici Lazarská 
a jdete doprava na ulici Spálená. Pře-
jdete po přechodu na druhou stranu 
ulice a  mezi obchodem s  textilem 
a obchodem s kuskusem (Chez Amis) 
zajdete do průchodu, který na první 
pohled vyhlíží poněkud pochybně. 
Projdete jím kolem VOŠ publicistiky 
a vyjdete na ulici Opatovická. Po ulici 
Opatovická půjdete rovně a  na prv-
ní odbočce u  kostela zabočíte vlevo. 
Ocitnete se na ulici V Jirchářích, pů-
jdete dále rovně a  na první odbočce 
zabočíte doprava do ulice Voršilská, 
kde po levé straně uvidíte menzu. 

• Dietní, vegetariánská jídelna ve 
Spálené ulici. Nachází se mezi bu-
dovou Magdalény Rettigové a  Ná-
rodní třídou – dostat se tam zabere 
asi 3 minuty chůze. Do této jídelny 
potřebujete potvrzení od lékaře a po-
tvrzení o  studiu. Vaří několik dru-
hů diet. Více informací je k  dis-
pozici na stránkách (prahamp.cz). 

Adaptační (jiným slovem také seznamo-
vací) kurzy slouží k  prvotnímu začlenění 
studentů prvních ročníků do chodu fakulty. 
Snaží se jim pomoci s přechodem ze střední 
školy na vysokou. Kurzy připravují studen-
ti vyšších ročníků, kteří jsou často sdruženi 
do studentských spolků či oborových rad.  

Příprava kurzů probíhá někdy též ve spolu-
práci s katedrami. Každý zájemce o účast si 
může vybrat adaptační kurz dle svého oboru, 
a to na webových stránkách těchto kurzů (se-
znamovak.pedf.cuni.cz).

Adaptační kurzy
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Průkaz studenta (cuni.cz/UK-1446.html) je 
karta, která slouží k  vaší identifikaci a  vy-
jadřuje příslušnost k  Univerzitě Karlově. 
Kartu použijete v knihovně, pro přístup do 
budov (např. do budovy Spálená) či jejich 
částí (např. do počítačové studovny v  M. 
Rettigové), jako elektronickou peněženku 
do menz nebo za účelem tisku či kopírování. 
Pražský dopravní podnik si na základě prů-
kazu ověřuje, že studujete (např. při koupi 
zlevněného časového kuponu na MHD).

Nejblíže od fakulty lze průkaz vyzvednout 
v Informačním centru UK v Celetné ulici na 
základě předložení fakultního kuponu a ob-
čanského průkazu. Buďte připraveni na to, 
že před vyzvednutím budete přímo na mís-
tě vyfotografováni. Tato fotografie se bude 
skvět nejen na vašem průkazu, ale ukáže se 
např. i vyučujícím na vašem profilu v SIS.

Existují dvě varianty průkazu studenta – 
s licencí ISIC a bez ní. Karta s ISIC stojí při 
prvním vyzvednutí 190 Kč, její prodloužení 
o  rok je pak zpoplatněno stejnou částkou. 

Od běžného průkazu se liší tím, že některé 
obchody či instituce poskytují studentskou 
slevu právě výhradně na základě licence ISIC 
(isic.cz/slevy). ISIC karta je taktéž šířeji ak-
ceptovaná v zahraničí. Je čistě na vašem uvá-
žení, zda licenci ISIC využijete a zda se vám 
její pořízení vyplatí. Některé banky poplatek 
za ISIC zčásti či zcela proplácejí.

Pokud si na začátku studia pořídíte ISIC 
průkaz a po skončení jeho platnosti jej ne-
necháte prodloužit, i nadále půjde karta po-
užívat (bez dalších poplatků), avšak samo-
zřejmě bez výhod plynoucích z licence ISIC. 
Pokud si naopak nejprve pořídíte průkaz 
bez licence a poté budete mít zájem o licenci 
ISIC, zaplatíte celých 390 Kč.

Průkaz je platný pouze ve spojení s fakult-
ním kuponem, na němž by mělo být vyplně-
né vaše číslo osoby (to se nachází na průkazu 
pod fotografií a  zároveň slouží k  přihlašo-
vání do SIS či CAS). Nový kupon dostanete 
vždy při zápisu do dalšího ročníku.

Předstudijní soustředění studentů 1. roční-
ku je určeno pro základní seznámení s  fa-
kultou a  studiem, koná se ve dnech 3. – 4. 
9. 2015 (přesnou hodinu pro váš studijní 
obor se dozvíte na internetových stránkách 
fakulty a  na nástěnce studijního oddělení). 
I  přes to, že předstudijní soustředění není  

povinné, doporučujeme se ho zúčastnit. Do-
zvíte se zde mnoho důležitých informací – 
například o  zápise předmětů, o  organizaci 
studia a v neposlední řadě se na něm kromě 
vedení fakulty setkáte se zástupci oborových 
rad a spolků.

Průkaz studenta – chci ISIC?

Předstudijní soustředění



21 Elektronická verze na pedf.cuni.cz

Imatrikulace je slavnostní událost na začát-
ku studia, při které jsou nastupující studen-
ti přijímáni do akademické obce a  skládají 
akademický slib. Zavazují se jím plnit stu-
dijní povinnosti a  respektovat závazky vůči 
škole, jejímu řádu i  rozhodnutí akademic-
kých funkcionářů. Svůj slib student zpečetí 
tím, že symbolicky přiloží prsty k žezlu, podá 
ruku děkance (může ji zastupovat některý 
z proděkanů) a řekne slovo „slibuji“.

Imatrikulace se koná se 24. a 25. září 2015 
v aule Karolina (Praha 1, Ovocný trh 5), její 
přesný čas pak závisí na vašem studijním 
oboru (je uveden na webu fakulty). Je nutné 

na ni přijít ve společenském oděvu, alespoň 
půl hodiny před zahájením. Imatrikulace je 
určena pouze přijímaným studentům, není 
přístupná veřejnosti.

Účast na imatrikulaci je povinná. Před 
imatrikulací překládáte svůj průkaz studenta 
s kuponem a odevzdáváte podepsaný imat-
rikulační slib. Svou účastí vyjádříte respekt 
k tradici univerzity, zažijete jedinečné chvíle 
v historických prostorách Karolina a na své 
slavnostní uvedení do studia budete dlouho 
vzpomínat. Pokud se imatrikulace z vážných 
důvodů nemůžete zúčastnit, je nutné infor-
movat svou studijní referentku.

Imatrikulace

Stipendia a poplatky
Kompletní informace o stipendiích lze najít 
ve stipendijním řádu univerzity a ve fakult-
ních pravidlech pro přiznávání stipendií.

Stipendium je finanční podpora pro stu-
denty. Za vynikající studijní výsledky mo-
hou studenti získat tzv. prospěchové stipen-
dium. Další možnost je získání stipendia 
na podporu ubytování (více na cuni.cz/UK-
4315.html, žádost se podává přes is.cuni.cz/
webapps). Někteří studenti mohou taktéž 
elektronicky zažádat o  sociální stipendium. 
Ještě existuje tzv. účelové stipendium, které 
student může získat za mimořádné vynika-

jící vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, 
umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispí-
vající k  prohloubení znalostí, na podporu 
studia v  zahraničí či v  případech hodných 
zvláštního zřetele (jako je účast na pedago-
gické a vědeckovýzkumné činnosti).

Může se stát, že bude studentovi během 
studia vyměřen poplatek za delší nebo za 
další studium (více informací na cuni.cz/UK-
22.html). S  dotazy ohledně stipendií a  po-
platků se můžete obrátit na Mgr. Romanu 
Říhovou ze studijního oddělení.



22 Pedagogická fakulta UK

Slovníček
akademický senát (AS) – samosprávný za-
stupitelský orgán fakulty; AS PedF UK má 24 
členů, polovinu z nich tvoří studenti 

CAS – Centrální autentizační služba; 
zajišťuje přístup do jiných rozhraní (SIS, kni-
hovní katalog…) pomocí univerzitního loginu 
a hesla; na stránkách cas.cuni.cz lze toto heslo 
měnit

děkan – akademický funkcionář stojící v čele 
fakulty; děkankou PedF UK je prof. PaedDr. 
Radka Wildová, CSc.

fakultní kupon – papírový kupon doplňu-
jící průkaz studenta; vydává se na jeden aka-
demický rok

Karolinka – studijní plány; rozpis předmětů, 
které se plní v rámci konkrétního oboru

katedra – pracoviště fakulty zajišťující výuku 
(zejména určitého oboru) a odbornou a vědec-
kou činnost

korekvizita – předmět, na jehož splnění zá-
visí splnění dalšího předmětu
kredity – body, které získáváte za plnění před-
mětů

menza – z  latinského mensa = stůl; vysoko-
školská jídelna

pomvěd – pomocná vědecká síla; student, kte-
rý vypomáhá v určité části fakulty (např. stu-
dent starající se na katedře biologie o zvířectvo)

prerekvizita – předmět, na jehož splnění 
závisí zapsání dalšího předmětu

průkaz studenta - („ISIC“, „karta studen-
ta“) – kartička sloužící k  vaší identifikaci (ve 
spojení s  fakultním kuponem), jako elektro-
nická peněženka (placení v menze, tisk…), pro 
přístup do budov či jejich částí; může, ale ne-
musí obsahovat placenou licenci ISIC

rektor – akademický funkcionář stojící v čele 
univerzity; současným rektorem Univerzity 
Karlovy je prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
MBA

SIS – Studijní informační systém (is.cuni.cz/
studium); webové rozhraní sloužící k admini-
straci studia (zápis předmětů či zkoušek, stu-
dentské hodnocení výuky…)

SIT – Středisko informačních technologií; od-
dělení fakulty, které se stará o počítače, projek-
tory a další přístrojové vybavení, má na starosti 
připojení k  internetu, stránky fakulty, Office 
365…

univerzitní login – číslo osoby (je k  na-
lezení na průkazu studenta pod fotografií) či 
jméno sloužící společně s heslem k přihlášení 
do CAS, SIS apod.

způsoby zakončení předmětu
zkouška – zpravidla bývá ústní či písemná, 
pro její plnění někdy musíte mít zápočet
klasifikovaný zápočet – probíhá obdobně 
jako zkouška, jen je jinak nazvaný
zápočet – některé předměty zakončuje, u ji-
ných je následovaný zkouškou; obvykle se udě-
luje za docházku, splnění průběžných testů či 
přezkoušení
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Doslov

Autoři

Pokud vám rady zpracované v této příručce nepostačí a pokud to bude v našich silách, pokusí 
se vám osazenstvo vrátnice ochotně poradit.

Myslím si, že vrátnice by měla být vizitkou školy, není proto naším cílem se na studenty 
mračit, případně je nějak zbytečně poučovat či peskovat. Při vyzvedávání a vracení klíčů od 
šatních skříněk to chce jen trochu trpělivosti, pokud je u okénka fronta – přednost mají vyu-
čující, kteří si tu vyzvedávají klíče od učeben. Vrátnice se také nepoužívá k předávání vzkazů 
a materiálů. Na druhou stranu slouží jako ztráty a nálezy, takže se tu leckterý majitel může 
znovu radostně shledat se svými nalezenými věcmi, když se o ně přihlásí.

Všem studentům přejeme tímto šťastné vykročení do školního roku a co nejméně potíží 
(raději žádné) při studiu na naší škole. Na brzkou viděnou!

Marta Boldišová
za vrátné v M. Rettigové

Daniela Čechová
Bc. Tomáš Kebert
Filip Mašek
Daniel Pražák
Petra Vaníčková
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