
 
 
Pedagogická fakulta UK obdržela dne 15. 4. 2021 od občana žádost o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Žadatel požadoval poskytnutí těchto informací:  
 
„Na základě jakých pravidel se rozhoduje o tom, zda se student může hlásit na 
magisterskou psychologii na vaší fakultě?“ 
Pedagogická fakulta se v přijímacím řízení do navazujícího magisterského programu Psychologie 
řídí podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022, ty jsou závazné pro přijímání 
uchazečů.  

U všech uchazečů, kteří se do navazujícího magisterského studia Psychologie přihlásí, je v souladu 
se stanovenými požadavky posuzováno předchozí vzdělání. Možnost posoudit příbuznost 
studijních programů explicitně umožňuje stanovit § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, ve znění pozdějších předpisů: „Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke 
studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné 
školy nebo vysoké školy; v případě přijímání ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na 
bakalářský studijní program, též podmínky týkající se příbuznosti studijních oborů nebo počtů kreditů získaných 
během studia ve vybraných typech předmětů.“ 
 

Další požadavky na předchozí vzdělání (dostupné na: 
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24453 

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. 

K otázce lze ještě dodat, že podmínky pro přijímací řízení jsou připravovány pro každý akademický 
rok a mohou se lišit v některých nastavených parametrech. Podmínky přijímacího řízení schvaluje 
Akademický senát Pedagogické fakulty UK a jsou právě pro daný akademický rok.  

V přijímacím řízení, uskutečňovaném od roku 2020 (pro akademický rok 2021/2022), se poprvé 
uskutečňuje posuzování, zda uchazeč absolvoval bakalářský program Psychologie. Řídíme se novou 
akreditací, která právě vstupuje v platnost – respektovány jsou požadavky MŠMT (Rámcové 
požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných 
povolání pedagogických pracovníků).  

 

„Jakou akreditaci má daný program? Prosím o kopii veškerých podkladů k akreditaci.“ 
Navazující magisterské studium získalo akreditaci v rámci institucionální akreditace Univerzity 
Karlovy dne 27. 5. 2020, a to na 10 let. Tuto skutečnost potvrzuje výpis ze zasedání Rady pro 
vnitřní hodnocení, dostupné na: https://cuni.cz/UK-8096-version1-20_05_27_zapis.pdf. Je 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24453
https://cuni.cz/UK-8096-version1-20_05_27_zapis.pdf


 
 
možné také odkázat na Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 27. 5. 2020, č.j.: 
UKRUK/210160/2020-7, dostupné na: https://cuni.cz/UK-8096-version1-
20_05_27_usneseni.pdf. 

V předložené žádosti není uvedeno, jaké doklady žadatelka požaduje. Podle zákona č. 106/1999 
Sb. lze žádat pouze o konkrétně specifikované informace. Po upřesnění požadavku žadatelky svých 
požadavků může být příslušná pasáž z dokumentace zaslána.  

 

„Kolik bylo přijatých uchazečů a kolik jste obdrželi přihlášek na daný program, za poslední 
4 roky?“  
Přehled přihlášek a počet přijatých za poslední 4 roky do studijního programu Psychologie:   

• 2017: 120 přihlášek, 29 přijato 

• 2018: 165 přihlášek, 31 přijato 

• 2019: 216 přihlášek, 31 přijato 

• 2020: 168 přihlášek, 31 přijato 

 
„V minulosti jsem absolvovala různé psycholog ické moduly – viz příloha. Mohu se hlásit 
na Mgr psychologie?“  
Rozhodnutí, zda se bude uchazeč hlásit do studijního programu, závisí výhradně na jeho vlastním 
rozhodnutí. Pokud se tak stane, a přihláška je podána, garant studijního programu bude posuzovat 
dodané dokumenty o přechozím studiu dle stanovených podmínek přijímacího řízení (viz výše), a 
to do 30. 4. 2021. Po tomto datu obdrží uchazeči vyjádření. Rozklad splněných předmětů v jiném 
studiu, o který žadatelka žádá, je posouzením přechozího vzdělání, na které se ale nevztahuje zákon 
č. 106/1999 Sb., nýbrž Podmínky přijímacího řízení. Proto nelze na tuto otázku odpovědět.  
 

„Hlásil se za posledních 5 let nějaký občan na obor psychologie na vaší fakultě na Mgr, 
který měl bakaláře z humanitních studií? Pokud ano – kolik předmětů měl absolvovaných 
ze základních odvětví psychologie?“ 
K poskytnutí informací týkajících se počtu uchazečů všech absolventů Bc. studia FHS UK od jejího 
založení v roce 2 000, kteří se za posledních pět let hlásili na Pedagogickou fakultu, a zjištění počtu 
předmětů, které tito uchazeči absolvovali z psychologie, je třeba mimořádně rozsáhlého vyhledání. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud budete výše uvedenou informaci požadovat, bude 
Pedagogická fakulta UK v souladu s ustanovením § 17 odst. zákona č. 106/1999 Sb. oprávněna 
žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 
Dle kvalifikovaného odhadu na základě faktického ověření kalkulace odhadu nákladů na její 
vyřízení činí dle platného Opatření děkana č.12/2016: 
10 hodin kvalifikované odborné práce     4 500,-Kč  
8 hodin pomocné administrativní práce     2 000,-Kč 
Celkem         6 500,-Kč 
 
Po zpracování vyžadované informace budete písemně vyzvána k zaplacení skutečné výše nákladů 
a současně o zaslání dokladu o jejím zaplacení. Po obdržení tohoto dokladu Vám bude informace 
bez prodlení poskytnuta.  
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S ohledem na výše uvedené Vás v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  
vyzýváme, abyste nám závazně sdělila, zda bude Váš zájem o poskytnutí požadovaných informací 
trvat.  Po obdržení úhrady by Vám Pedagogická fakulta UK zaslala v zákonné lhůtě informace ve 
Vámi požadované podobě. 
 

„Může student provozovat psychologické poradenství po vystudování psychologie na vaší 
fakultě?“  
O uplatnění absolventa rozhoduje zaměstnavatel, řídí se přitom platnou legislativou. Rozsah 
činností psychologa zahrnuje různé aktivity, poradenská činnost je jen jednou z nich. Absolventi 
studijního programu Psychologie na Pedagogické fakultě UK nastupují nejčastěji do školství a do 
zdravotnictví. Z legislativy vyjímáme:  

• Uplatnění ve školství je regulováno zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, které v par. 19 stanovuje: „Psycholog získává odbornou kvalifikaci 
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.“ 

• Uplatnění ve zdravotnictví se řídí zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních). Zde se v par. 22, odstavec 1 uvádí: „Odborná 
způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia 
akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia 
akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního 
kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu. 
Podmínka, aby jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazovalo 
na absolvované jednooborové studium akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, neplatí, pokud 
bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději 
v akademickém roce 2020/2021. 

 

„Absolvovala jsem na Karlově univerzitě tyhle kurzy a dodávám, že mám bakalářské 
studium a humanitních věd na FHS.“ 

• Vědecko-výzkumná propedeutika 
• Anatomie, fyziologie a genetika 
• Základy obecné psychologie 
• Srovnávací psychologie 
• Dějiny psychologie  
• Vývojová psychologie I 
• Partnerské a rodinné vztahy 
• Bodystyling 
• Psychologická antropologie 
• Základy pedagogiky 
• Základy obecné psychologie 
• Základy sociologie 
• Etika v práci s lidmi 
• Personální psychologie 
• Evoluční psychologie 
• Vybrané otázky vývojovépsychologie 



 
 

• Psychologie osobnosti v pojetí filozofických směrů 
• Telefonická krizová intervence 
• Kvalitativní metody a tematická analýza v psychologickém výzkumu 
• Seminář psychologie zdraví 
• Reloaxační techniky  
• Uvod do neuropsychologie 

Ve sdělení není položena otázka, která by směřovala k dodání informace, nelze proto odpovědět.  

Nesouhlasím se zveřejnění mého jména a osobních údajů.  
Pokud KU zveřejnuje dopisy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, tak 
kde se tyhle dopisy zveřejnují?  
Podle Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím §5 Zveřejňování informací, odst. 
3 musí povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 
2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně 
rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci 
vyjadřující jejich obsah. 
 
Tyto informace zveřejňujeme na internetové úřední desce Pedagogické fakulty pod „obecnými 
informacemi“: https://pedf.cuni.cz/PEDF-71.html 
 

Požadované informace byly poskytnuty dne 3. 5. 2021 
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