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Předložená aktualizace na období roku 2016 vychází z Dlouhodobého záměru Pedagogické 

fakulty UK na léta 2016–2020. Upřesňuje cíle pojmenované v tomto dokumentu, sleduje stanovené 

priority, konkretizuje realizaci cílů. Na konci sledovaného období bude tato aktualizace vyhodnocena 

a reflektována, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro aktualizaci období 2017. 
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Věda, výzkum a umělecká činnost 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta se soustředí na výzkum v oborových didaktikách a v příslušných vědních 
oblastech, v pedagogice, speciální pedagogice, psychologii a filozofii výchovy, umělecké 
a umělecko-pedagogické činnosti a zaměří se na rozvoj odborného potenciálu akademických 
pracovníků.  

Nástroje 

 Pro zimní a letní semestr 2016/2017 bude vyhlášeno tvůrčí volno s možností přijetí 4 zájemců 
(2 pro dokončení přípravy habilitačního či profesorského jmenovacího řízení, 2 pro dokončení 
odborné knihy).  

 Pro II. pilíř hodnocení vědy a výzkumu budou vybrány reprezentativní publikace v množství 
stanoveném odborem pro vědu a výzkum rektorátu. 

 Pro soutěž nejlepších monografií na Univerzitě Karlově budou vybrány reprezentativní 
publikace v množství stanoveném odborem pro vědu a výzkum rektorátu. 

 Na podporu vědy budou uspořádány konference s impaktem do příslušných vědních oblastí: 
ECEL 2016 s registrací publikovaných výsledků v databázích WoS (a citačním indexem), 
SCOPUS a dalších, Trendy v didaktice biologie II, Projektové vyučování v přírodovědných 
předmětech s aspirací pro registraci publikovaných výsledků v databázi WoS, mezioborové 
sympózium Dějiny jako příběh a obraz. Ku poctě Vladislava Vančury a u příležitosti 77. výročí 
vydání prvního dílu Obrazů z dějin národa českého s publikací výsledků v recenzovaném 
časopise, Nahodilost ve výchově, umění a sportu s aspirací pro registraci publikovaných 
výsledků v databázi WoS.  

 Umělecká fakultní tělesa katedry hudební výchovy se budou podílet na veřejných kulturně 
společenských akcích pořádaných Pedagogickou fakultou (jarní a adventní koncert, oslava 70. 
výročí založení fakulty) a Univerzitou Karlovou (koncerty v rámci mezinárodních konferencí). 
Tato činnost bude následně evidována v RUV. Na umělecké platformě probíhá i reciproční 
spolupráce se zahraničními univerzitami. 

 Studenti budou fakultu reprezentovat na významných sportovních a tělovýchovných podnicích 
v České republice i v zahraničí. Těmito podniky jsou míněna především akademická 
mistrovství ČR v jednotlivých sportovních odvětvích i další vybrané turnaje a akce. 
Reprezentaci organizačně zajišťuje katedra tělesné výchovy, která sama některé z uvedených 
podniků pořádá. 

 Bude uzavřeno řešení programu PRVOUK P15 a po obsahové a strukturální stránce bude 
připravena účast fakulty v programu PROGRES.   

 Budou podány žádosti o vědecké projekty v rámci GAČR, TAČR (10 projektů), ERC (1 projekt), 
HORIZON 2020 (1 projekt v úloze spoluředitele, koordinovaný Trinity College Dublin).   
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Konkretizovaný cíl 

V rámci doktorského studia bude kladen důraz na propojení studia a vědeckovýzkumné činnosti 

Nástroje 

 Do řešení programu PRVOUK budou zapojeni doktorandi, reprezentující stěžejní výzkumná 
témata školicích pracovišť (10 doktorandů s aspirací na oficiálně uznatelné výstupy).  

 Budou podány žádosti o doktorandské vědecké granty (minimálně 15).  

 Pro propagaci doktorského studia a pro získávání kvalitních uchazečů bude uspořádán den 
otevřených dveří. Reflexe akce ze strany zájemců bude zachycena rozhovory a dotazníkem, 
bude sledován počet podaných přihlášek ke studiu.  

 Uskuteční se studentské hodnocení výuky v doktorském studiu. Bude provedena reflexe 
na školicích pracovištích, její výsledky budou předmětem sledování kvality činnosti těchto 
pracovišť. 

 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta bude podporovat nabídku vědecky uznávaných odborných knih a periodik 
i nabídku učebních textů.  

Nástroje 

 Budou vydány publikace na podporu vědecké a pedagogické činnosti: 22 vědeckých publikací 
(z toho 1 bude postoupena nakladatelství Karolinum), 4 vysokoškolské učebnice (z toho 1 
bude postoupena nakladatelství Karolinum), 7 skript, 6 sborníků (z toho 1 s registrací 
v databázích WoW a SCOPUS, o registraci 2 sborníků v databázi WoS bude žádáno), 2 
kolektivní monografie (z toho 1 bude postoupena nakladatelství Karolinum).  

 Na fakultu bude převedena redakce časopisu pro výuku biologie, chemie a zeměpisu, nyní 
bez redakčního a vydavatelského zázemí. 

 Bude digitalizován časopis Otázky defektologie a zpřístupněn veřejnosti.  

 Bude zaveden elektronický prodej knih na fakultním webu. 

 Bude uzavřena smlouva se subjektem pro zpřístupňování elektronických publikací.  

 Do soutěže Nejkrásnější české knihy bude pro kategorii učebnic zaslána 1 publikace.   
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Studium 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta se profiluje jako stabilní a atraktivní instituce zaměřující se 
na pregraduální vysokoškolskou přípravu a vzdělávání učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických 
pracovníků ve všech typech studijních programů se snahou setrvat na pozici preferované 
a respektované vzdělávací instituce. 

Nástroje 

 Zefektivnit organizaci přijímacího řízení. 

Realizovány budou dva metodické semináře k organizaci a zkvalitnění přijímacího řízení (seminář 
pro talentové zkoušky, seminář pro konstrukci testů). 

 Vyhodnotit zájem uchazečů o mezifakultní studium s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. 

Počet uchazečů o nově otevřený studijní obor specializace v pedagogice Dějepis – Geografie bude 
čtyřnásobně vyšší než předpokládaný počet přijímaných (20 studentů). 

Výsledky zájmu uchazečů o mezifakultní studium se promítnou do přípravy Podmínek 
přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018. 

 Pokračovat v efektivní elektronizaci studijní agendy. 

Elektronizovat podávání žádostí o přiznávání účelových stipendií. Žádosti o přiznání stipendií bude 
možno kategorizovat v SIS v souladu s opatřením děkanka 6/2016. 

 Realizovat systém opatření, aby počet uchazečů byl přibližně stejný jako v minulém 
akademickém roce a počet celkových studentů výrazně neklesal. 

Počet uchazečů bude zachován a celkový počet studentů neklesne o více než 10 %. 

 Analýza inovovaných podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017.  

Vyhodnocení změny organizace přijímacích zkoušek (sjednocení termínu prezenčního 
a kombinovaného studia) a podpora elektronického zpracování testů u dalších studijních oborů 
(zvýší se na 22 studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i magisterském studiu, 
ve kterých je elektronické vyhodnocení testů využíváno).  

Oproti přijímacímu řízení pro 2015/2016 bude využito elektronického zpracování testů navíc 
ve 2 oborech.  

 

 

 



6 
 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta reaguje na společenské potřeby z hlediska vyhlašování přijímacího 
řízení a akreditací nových studijních programů a oborů, podporuje spolupráci s dalšími fakultami 
a pedagogickými institucemi ve vzdělávací oblasti.  

Nástroje 

 Připravit a získat reakreditace všech studijních programů a oborů. 

Počet stávajících studijních programů a oborů bude zachován, tj. 1 nedělený magisterský studijní 
program, čtyři bakalářské studijní programy, pět navazujících magisterských studijních programů, 
s celkově 50 studijními obory (26 bakalářských oborů, 23 navazující magisterské obory, 
1 magisterský obor).  

 Podpora aktivní spolupráce s Akademickým senátem, se studentskými oborovými radami, se 
studentskými spolky a studentskými tutory. 

Uspořádáno bude min. 6 setkání zástupců vedení fakulty se studentskými oborovými radami, 
studentskými spolky a studentskými tutory.  

Vydána bude brožurka pro studenty 1. ročníků (2000 ks), zorganizovány budou min. 2 studentské 
akce k oslavám 70. výročí založení fakulty, uspořádány budou 2 předstudijní soustředění, 
zorganizováno bude min.  5 seznamovacích kurzů.  

 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta je otevřenou vzdělávací institucí pro všechny uchazeče a snaží se podporovat 
slaďování studijních povinností s rodinným a pracovním životem studentů. 

Nástroje  

 Vydání opatření k přidělování stipendií. 

Vydáno bude opatření k přidělování stipendií, vzniknou kritéria pro schvalování stipendií. 

 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta aktivně podporuje vzdělávání studentů se speciálními potřebami a dalších 
ohrožených skupin studentů. 

Nástroje  

• Poskytovat podporu studentům se speciálními potřebami a dalších ohrožených skupin 
studentů prostřednictvím fakultních poradenských služeb i servisních opatření.   

Počet studentů se SP zůstane na přibližně stejné úrovni (50), neklesne o více než 10 %.  
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• Sledovat a vyhodnocovat účinnost podpůrných služeb pro studenty se speciálními potřebami 
a dalších ohrožených skupin studentů (studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, 
studenti s přechodnými problémy, studenti v tíživé sociální a životní situaci aj.). 

Do evaluace účinnosti podpůrných služeb bude zapojeno alespoň 40 % studentů se SP.  

• Metodické vedení garantů studijních programů/oborů, kontaktních osob na katedrách 
a vyučujících studentů se speciálními potřebami, zajišťování dalšího vzdělávání v oblasti podpory 
studentů se SP při studiu na vysoké škole.  

Uspořádána budou dvě metodická setkání katedrových garantů problematiky.  

Počet proškolených garantů studijních programů/oborů, kontaktních osob z kateder, pedagogů, 
pracovníků ostatních oddělení (studijní, zahraniční, knihovna atd.) v oblasti podpory studentů se SP 
při studiu na vysoké škole. Bude se jednat o minimálně 20 proškolených osob.  

• Přehled nově pořízených pomůcek ve prospěch studentů se zdravotním 
postižením/znevýhodněním. 

Zvýší se vybavenost Kabinetu pomůcek o další potřebné technické nástroje (5 diktafonů, 
5 individuálních skenerů, 3 tablety). 

• Objem digitalizovaných textů / počet digitalizovaných publikací. 

Bude digitalizováno 3000 stran textu pro studenty se zrakovým postižením.  

 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta rozvíjí systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti. 

Nástroje  

 Zefektivnit nástroje studentského hodnocení výuky. 

Ve spolupráci se zástupci studentských oborových rad a členy akademického senátu bude zajištěno 
propagace studentského hodnocení výuky směřující k vyššímu zapojení studentů. Celkové 
procentuální zapojení studentů do ankety bude vyšší než 20 %. 
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Zahraniční spolupráce a mezinárodní vztahy 

Konkretizovaný cíl 

Fakulta rozšíří nabídku předmětů vyučovaných v cizím jazyce i studijních programů v cizím jazyce 
pro samoplátce reflektujících strategie globálního vzdělávání a trendy mezioborové spolupráce 
v oblasti vzdělávání  

Nástroje 

 Bude provedena analýza stavu připravenosti kateder pro výuku předmětů v cizím jazyce. 

 Na základě zjištění počtu akademických pracovníků na jednotlivých katedrách, kteří jsou 
schopni vyučovat svůj obor v cizím jazyce, bude navržen model, jak tyto počty zvyšovat. 

 Bude navržen alespoň jeden studijní program NMgr studia pro samoplátce. 

 Budou zahájeny přípravy na uspořádání letní školy pro zahraniční doktorandy v 2017. 

 Budou vyhodnoceny výsledky mezinárodních projektů za posledních pět let a možnosti jejich 
přenositelnosti pro zajištění výuky v cizím jazyce (např. využití know-how a zkušenosti 
s tvorbou a výukou OCW v projektu SoNetTe). 

 

Konkretizovaný cíl 

Fakulta bude podporovat své akademické pracovníky v (dlouhodobém) působení v  zahraničí 
(přednáškové pobyty, odborná mezinárodní spolupráce při řešení aktuálních problémů z  oblasti 
vzdělávání). 

Nástroje  

 Bude podána žádost o získání kreditové mobility ERASMUS+. 

 Bude uzavřeno memorandum o spolupráci s the University of Michigan-Flint (USA) 
na podporu dlouhodobé spolupráce akademických pracovníků. 

 Bude využita smlouva s Uni Joetsu (Japonsko) k dlouhodobému přednáškovému pobytu 
některého z akademických pracovníků fakulty. 

 Bude provedena analýza využití univerzitních smluv, hlavní pozornost bude věnována tomu, 
do jaké míry se využívají pro dlouhodobé přednáškové pobyty akademických pracovníků. 

 

Konkretizovaný cíl 

Fakulta bude pokračovat v řešení mezinárodních projektů a zapojení se do mezinárodní spolupráce 
s prestižními zahraničními univerzitami a partnery z oblasti vědy, výzkumu a podnikatelské sféry. 

Nástroje 

 Fakulta se zapojí do činnosti nově zřízeného Česko-čínského centra Univerzity Karlovy, jehož 
součástí je i Pedagogická fakulta. 

 Fakulta bude organizovat 2x ročně přehlídky výsledků dosažených na jednotlivých pracovištích 
při řešení mezinárodních projektů. 
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 Budou podány aspoň 3 žádosti o mezinárodní projekty EU KA1, KA2 a KA3 ERASMUS+ 
programu, Norských fondů, Visegrad Fund. 

 Budou zdokonalovány administrativní podmínky pro jejich administraci a podporu 
mezinárodních projektů. 

 

Konkretizovaný cíl 

Fakulta bude pokračovat v podpoře studijních mobilit a stáží pro studenty v rámci ERASMUS+ 

Nástroje 

 Počet vyjíždějících studentů na ERASMUS studijní mobility a stáže bude zabezpečen v počtech 
srovnatelných s minulých lety. 

 Počet přijíždějících zahraničních studentů na ERASMUS mobility a stáže bude zabezpečen 
v počtech srovnatelných s minulých lety. 

 Bude vydáno opatření děkana pro zajištění postupu a nastavení pravidel při uznávání 
studijních výsledků studentů vracejících se ze zahraničních studijních pobytů.  

 Budou uspořádána dvě výběrová řízení – jarní a podzimní – pro nominaci studentů 
na zahraniční stáže. 

 Bude aktualizována nabídka předmětů vyučovaných v cizím jazyce pro zahraniční studenty. 
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Rozvoj a zabezpečení činností fakulty 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta pokračuje v budování kvalitní personální základny odpovídající současným 
požadavkům a optimalizuje systém řízení včetně hodnocení pracovišť. 

Nástroje 

 Systém vícekriteriálního hodnocení pracovišť bude podroben analýze a ve spolupráci 
s akademickým senátem budou navrženy jeho úpravy reflektující aktuální potřeby a možnosti 
fakulty. 

 Fakulta podpoří růst kvalifikační a odborné úrovně pracovníků s ohledem na podmínky jejich 
činnosti zejména uspořádáním kurzů manažerských dovedností (pro 50 vedoucích 
pracovníků), školení administrativy v oblasti legislativy a využití informačních systémů (20 
pracovníků) a jazykových kurzů pro zaměstnance (20 zaměstnanců). 

 

Konkretizovaný cíl  

Pedagogická fakulta stále zlepšuje materiální zázemí a technologickou infrastrukturu, zároveň 
hledá mimorozpočtové zdroje financování. 

Nástroje 

 Síťová infrastruktura bude upgradována pořízením nových klíčových součástí (4 síťové karty 
s kapacitou 10G).  

 Přístrojová základna fakulty bude obohacena o specializované vybavení na katedrách 
(5 přístrojů) a budou vyměněna zastarávající koncová zařízení IT (100 ks), připojená PC 
s Windows XP budou upgradována nebo nahrazena (200 ks). 

 Fakulta bude žadatelem nebo se zúčastní projektů financovaných z ESF a ERDF za účelem 
získání prostředků, které by nebylo možné čerpat z rozpočtu fakulty (5 podaných projektových 
žádostí v celkovém objemu až 50 mil. Kč). 
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Vnější vztahy 

Konkretizovaný cíl 

Využít sedmdesátého výročí založení fakulty k posílení obecného povědomí o její historii 
i současnosti a o jejím poslání v kontextu rozvoje národní vzdělanosti. 

Nástroje 

 Bude uspořádána slavnostní konference u příležitosti sedmdesátého výročí založení fakulty, 
a to ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Konference posílí publicitu 
společného výročí a zdůrazní kooperaci obou fakult ve sféře vzdělávací, tvůrčí i společenské. 

 Dojde k uspořádání a kvalitní propagaci 4-6 akcí celofakultního významu, které se budou 
vázat k oslavám sedmdesátého výročí založení fakulty. Tyto akce budou mj. zacíleny 
na absolventy a širší veřejnost (např. výstava Universum Locus v Křížové chodbě Karolina). 

 Budou pořízeny a distribuovány grafické prvky a dárkové předměty určené k propagaci 
sedmdesátého výročí založení fakulty s cílem zvýšit publicitu pořádaných akcí. 

 Bude zintenzivněno úsilí o navázání kontaktu s čerstvými absolventy, ale i s těmi, kteří 
absolvovali před lety; budou kontaktováni první absolventi fakulty a absolventi z roku 1966 
(účast na celouniverzitní akci Zlatá promoce). 

 Bude vydána tisková zpráva a PR článek k výročí fakulty s ambicí oslovit i celostátní deníky. 

 

Konkretizovaný cíl 

Pedagogická fakulta oslovuje fakultní i širokou veřejnost prostřednictvím kvalitní webové 
prezentace a prezentace na sociálních sítích. 

Nástroje 

 Pilotní provoz a mapování návštěvnosti nových webových stránek fakulty. 

 Nastavení nových pravidel pro publikování na fakultním webu. 

 Vyhodnocení efektivity používání oficiálního facebookového profilu fakulty.   

 Vytvoření propagačních filmů a PR publikací v českém jazyce. 

 Propagace ocenění studentů a zaměstnanců fakulty. 

 Vydávání tiskových zpráv a jejich mediální ohlasy. 

 

Konkretizovaný cíl 

Vytvořit a rozšířit jednotný vizuální styl fakulty respektující jednotný vizuální styl univerzity. 

Nástroje 

 Do konečné podoby bude dopracován znak fakulty a budou vytvořena pravidla pro jeho 
užívání. 

 Dojde k precizaci sortimentu propagačních předmětů podle účelu užití.  

 Bude vytvořena nová fakultní medaile. 
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 Bude připraven fakultní kalendář pro rok 2017. 

 

 

 

 

Celoživotní vzdělávání 

Konkretizovaný cíl 

Posílit roli fakulty v oblasti profesního celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků 
a rozvíjet ji s ohledem na vznikající kariérní systém pedagogických pracovníků. 

Nástroje 

 Vyvíjet expertní činnost v oblasti koncepce profesního rozvoje pedagogických pracovníků. 

 Rozšiřovat nabídku programů celoživotního vzdělávání tak, aby pokrývala celé spektrum 
potřeb pedagogických pracovníků a byla v souladu s nároky prohlubující se profesionalizace 
učitelství (akreditovat 2-3 nové kvalifikační programy).  

 Udržet a posílit činnost garantů CŽV na katedrách a ústavech, kteří budou navzájem úzce 
spolupracovat s vedením pracovišť, kterým je svěřeno řízení a administrování agendy CŽV 
a zlepšovat povědomí akademických pracovníků kateder a ústavů o sféře celoživotního 
vzdělávání. 

 

Konkretizovaný cíl 

Posilovat a více propagovat nabídku kurzů univerzity třetího věku, zapojit se do  aktivit 
organizovaných Asociací univerzit třetího věku. 

Nástroje 

 Vstup fakulty do Asociace univerzit třetího věku České republiky. 

 Propagovat kurzy univerzity třetího věku alespoň jedním článkem v relevantním odborném 
periodiku. 


