
 
 
Pedagogická fakulta UK obdržela dne 22. 2. 2021 od P. S. žádost o informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. 

Žadatel požadoval poskytnutí těchto informací: 

1. Nepodařilo se mi získat odpověď na tento email od paní docentky Kucharské a doba 
ukončení přihlášek se blíží. Požádala bych o tuhle odpověď na základě zmíněného zákona. 

„Obdržela jsem na Vás kontakt, abych zjistila informace, zda si mohu podat přihlášku na Mgr. 
Psychologie, když mám bakaláře z humanitních studií – kde bylo mnoho psychologie. 

2. Kolik jste obdrželi přihlášek na program Erasmus v roce 2019 a o kolik počet přihlášek 
poklesl v září 2020 – respektive jaký byl počet přihlášek v září 2020. 

3. Jak má univerzita nastavené procesy a záruky, že studenti budou hodnocení pouze 
nestrannými akademickými pracovníky. Respektive jak by se řešila situace, kdyby nějaký 
akademický pracovník vyjádřil svou strannost proti studentce. 

4. Kdo má zmocnění řešit nekorektní jednání zaměstnanců a jaký je postih za porušení 
etického kodexu ze strany zaměstnanců. 

5. Opatření rektora č. 34/2015 – Je rovný přístup ke studentům v této vyhlášce myšlen 
kontinuální, dlouhodobý a to i vzhledem k různým výběrovým řízením? 

Odpověď: 

1. Podmínky pro přijímání uchazečů do navazujícího magisterského studia jsou zveřejněny 
na https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24453. 
Přechozí vzdělávání je popsáno v oddílu Další požadavky na předchozí vzdělání, citujeme: 
”Ve shodě s koncepcí dvoustupňové přípravy na regulované povolání psychologa a s ohledem na Rámcové požadavky 
na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání 
pedagogických pracovníků (MŠMT), jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek absolventi bakalářského 
studijního programu Psychologie. Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich 
výsledků, spolu s přihláškou nejpozději do 28. 02. 2021. Shodu předchozího studia s programem posuzuje garant 
studijního programu prostřednictvím studijního oddělení fakulty do 30. 04. 2021. Uchazeči stejného studijního 
programu na PedF UK tento výpis nemusí dokládat.”   
Z textu vyplývá, že uchazeči přikládají s přihláškou výpis absolvovaných 
předmětů. Bakalářské studium je žadatelkou popsáno velmi vágně, není uvedeno, jaký 
studijní program uchazečka studuje, a ani výrok “mnoho psychologie” není dostatečný 
pro kvalifikovanou odpověď. Navíc je z textu v podmínkách příjímacího řízení zřejmé, že 
garant studijního programu posuzuje shodu programů do 30. 4. 2021.  
 
2. 

  V roce 2019 podalo přihlášky V roce 2020  podalo přihlášky 

OUTGOING Studijní 
mobility + 
pracovní stáže 

289 přihlášek1 studentů PedF 209 přihlášek2 studentů PedF 

INCOMING Studijní 
mobility + 
pracovní stáže 

138 přihlášek3 studentů ze 
zahraničních škol 

65 přihlášek4 studentů ze 
zahraničních škol 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24453


 
 
 

1  V roce 2019 jsme obdrželi 289 přihlášek studentů PedF, kteří měli zájem o pobyt v zahraničí v rámci 
programu Erasmus+. V tomto počtu jsou zahrnuté všechny přihlášky v rámci programu Erasmus+, které 
byly na PedF našimi studenty v roce 2019 podané, tedy i vícero přihlášek jednoho studenta na tentýž termín, 
přihlášky studenty nedopracované či později stornované, i nenominované. 

2  V roce 2020 jsme obdrželi 209 přihlášek studentů PedF, kteří měli zájem o pobyt v zahraničí v rámci 
programu Erasmus+. V tomto počtu jsou zahrnuté všechny přihlášky v rámci programu Erasmus+, které 
byly na PedF našimi studenty v roce 2020 podané, tedy i vícero přihlášek jednoho studenta na tentýž termín, 
přihlášky studenty nedopracované či později stornované, i nenominované. 

3  V roce 2019 jsme obdrželi 138 přihlášek studentů ze zahraničních škol, kteří měli zájem o pobyt na PedF 
UK v rámci programu Erasmus+. V tomto počtu nejsou zahrnuté přihlášky, které byly zahraničními 
studenty podané v roce 2019 a zůstaly rozpracované či byly později stornované. 

4  V roce 2020 jsme obdrželi 65 přihlášek studentů ze zahraničních škol, kteří měli zájem o pobyt na PedF 
UK v rámci programu Erasmus+. V tomto počtu nejsou zahrnuté přihlášky, které byly zahraničními 
studenty podané v roce 2020 a zůstaly rozpracované či byly později stornované. 

 

4. Zaměstnanci pedagogické fakulty mají s fakultou uzavřeny pracovněprávní vztahy (pracovní 
smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). Jako zaměstnanci jsou povinni 
plnit své pracovní povinnosti a povinnosti, které jim ukládá Zákoník práce, zákony České 
republiky, vnitřní předpisy univerzity a popisy pracovních činností podle druhu sjednané práce. 
Porušení povinností řeší se zaměstnancem na prvním místě jeho přímý nadřízený, což jsou v rámci 
Pedagogické fakulty vedoucí kateder, ředitel ústavu, vedoucí pracoviště, vedoucí oddělení, 
v případě kanceláře děkana a proděkanů děkan. Děkan je také jediným, kdo má oprávnění jednat 
za fakultu v pracovněprávních vztazích. Povinností zaměstnanců fakulty i celé Univerzity je kromě 
jiného chovat se v souladu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy. Při podezření na porušování 
kodexu se mohou akademičtí, vědečtí i ostatní pracovníci a studenti obracet s podněty na Etickou 
komisi. Pedagogická fakulta nemá Etickou komisi ustavenu, je možné obracet se na Etickou komisi 
Univerzity Karlovy. Etická komise v případě podaných podnětů zjišťuje, zda došlo či nedošlo 
k jednání v rozporu s etickým kodexem a vydává stanoviska. Stanovisko může být i podnětem 
k jednání v oblasti pracovněprávních vztahů (včetně postihů jako je napomenutí nebo až výpověď 
při opakovaném porušování povinností nebo zjištění zvlášť hrubého porušení pracovních 
povinností). 

 

Otázky 3 a 5 nespadají do gesce Pedagogické fakulty a byly předány k vyřízení rektorátu 
Univerzity Karlovy. 

 

Požadované informace byly poskytnuty dne 1. 3. 2021. 



 
 
 

Zpřesňující informace ohledně odpovědí na otázky č. 3 a 5: 

Ve vztahu k otázkám č. 3 a 5 Vám podrobnější odpověď může poskytnout přímo rektorát 
Univerzity Karlovy, do jehož kompetencí daná problematika spadá. Níže zasíláme odpovědi 
relevantní k postupu na Pedagogické fakultě. 

Otázka č. 3 Jak má univerzita nastavené procesy a záruky, že studenti budou hodnocení pouze 
nestrannými akademickými pracovníky. Respektive jak by se řešila situace, kdyby nějaký 
akademický pracovník vyjádřil svou strannost proti studentce. 

Odpověď: 

Univerzita Karlova je vázána ve svém postupu zákonem č. 111/1998, o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, a vnitřními předpisy univerzity, zejména Řádem přijímacího řízení UK. Podle 
ustanovení § 14 správního řád se posuzuje vyloučení z projednávání a rozhodování věci u osob, 
o nichž lze důvodně předpokládat, že mají s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení 
nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti. 
Uchazeč může namítat podjatost příslušného pracovníka, jakmile se o ní dozví. K námitce se 
nepřihlédne, pokud uchazeč o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu 
námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený (tedy osoby 
v hierarchii uvedené v odpovědi na otázku č. 4, vždy má tuto pravomoc Děkan fakulty). Také 
příslušný pracovník, který se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučen, je povinen o nich 
bezodkladně uvědomit svého představeného.  

 

Rovněž platí, že Děkan nebo jím pověřená osoba ukončí přijímací zkoušku nebo její část, jestliže 
v jejím průběhu nastanou okolnosti, které brání jejímu pokračování. O ukončení přijímací zkoušky 
nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol. Ukončená přijímací zkouška nebo její 
část se nehodnotí. Děkan bezodkladně vyrozumí dotčené uchazeče o novém termínu přijímací 
zkoušky nebo její části. Děkan nebo jím pověřená osoba dále ukončí přijímací zkoušku v případě, 
že v průběhu přijímací zkoušky vyjdou najevo okolnosti, které způsobují podstatné vady 
přijímacího řízení, a vzniklou situaci nelze řešit jiným vhodným způsobem. O ukončení přijímací 
zkoušky nebo její části a jeho důvodech se vyhotoví protokol. Ukončená přijímací zkouška nebo 
její část se nehodnotí. Děkan bezodkladně vyrozumí dotčené uchazeče o novém termínu přijímací 
zkoušky nebo její části. V případě, že po vykonání přijímací zkoušky nebo její části vyjde najevo, 
že během přijímací zkoušky nastaly okolnosti, které způsobily podstatné vady přijímacího řízení, 
děkan dodatečně, nejpozději však do jednoho týdne od konání přijímací zkoušky nebo její části, 
prohlásí přijímací zkoušku nebo její část za neplatnou. O této skutečnosti bezodkladně vyrozumí 
dotčené uchazeče a stanoví nový termín konání přijímací zkoušky nebo její části. 

Následně výsledek přijímacího řízení může univerzita na základě podaného odvolání přezkoumat, 
Rektor UK přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty a s podmínkami přijetí 
ke studiu stanovenými vysokou školou nebo fakultou. 



 
 
 

Otázka č. 5: Opatření rektora č. 34/2015 – Je rovný přístup ke studentům v této vyhlášce myšlen 
kontinuální, dlouhodobý a to i vzhledem k různým výběrovým řízením? 

Odpověď: 

Přímý výklad opatření rektora poskytuje Rektor UK, Pedagogická fakulta UK postupuje vždy tak, 
aby rovný přístup ke studentům byl naplňován bez rozdílu časové optiky 
(krátkodobě/dlouhodobě), a bez rozdílu k typu řízení. Záměrem Pedagogické fakulty UK je 
rozhodovat vždy způsobem, který bude zcela v souladu se stanovenými zásadami, vnitřními 
a právními předpisy, a dále v nejlepším zájmu akademické veřejnosti. Pro splnění podmínky 
rovného přístupu je z praktického hlediska vždy nejpodstatnější, aby bylo každé jednotlivé řízení 
vedeno co nejvhodnějším způsobem, a tedy aby vzhledem ke konkrétně přihlášenému okruhu 
účastníků byli vybráni ti, kteří objektivně nejlépe splňují podmínky stanovené v daném výběrovém 
řízení. 

Požadované informace byly poskytnuty dne 29. 3. 2021. 

 


