
 
 

 
Pedagogická fakulta UK obdržela dne 19. 6. 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:  
1) „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 vývojové psychologie Psychologie osobnosti v pojetí filozofických směrů 
• Telefonická krizová intervence • Kvalitativní metody a tematická analýza v psychologickém výzkumu • Seminář 
psychologie zdraví • Relaxační techniky • Úvod do neuropsychologie  

Posílala jsem Vám i výpis mých studijních výsledků s razítkem - můj dotaz zní, zda si mohu podat přihlášku 
na magisterskou psychologii, když jsem absolvovala tyhle předměty a mám bakalářský titul z 
humanitních věd.“ 

Odpověď: 

- Na tuto otázku bylo odpovězeno dne 1. 3. 2021 a dne 30. 4. 2021, a to odkazem na 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.  

V odstavci další požadavky na předchozí vzdělání je uvedeno, cituji: „jsou přijímáni na základě 
přijímacích zkoušek absolventi bakalářského studijního programu Psychologie“. 

Vámi absolvovaný bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti není bakalářským 
studijním programem Psychologie. 

 

2) „Na Karlové Univerzitě jsem se setkala se šikanou ze strany zaměstnanců vůči různým studentům. Jaké možnosti vaše 
fakulta, nebo Karlova Univerzita nabízí pro řešení nemístného nátlaku. Vedení 2 fakult bylo obeznámeno s touhle šikanou 
a zůstalo dle mých informací v nečinnosti. 

Můžete prosím shrnout veškeré možnosti, která Karlova Univerzita nabízí, nebo i externí 
možnosti řešení?“ 

Odpověď: 

- Na tuto otázku již v zásadě byla poskytnuta odpověď v rámci odpovědi na Vaše dotazy ze dne 1. 3. 
2021 (otázka č. 4), upřesňujeme tedy odpověď ještě dále. 

- Konkrétní způsoby řešení vyplývají zejména následujících předpisů: zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statut UK, Disciplinární řád 
UK (částečně), Etický kodex UK, Jednací řád Etické komise 

předpisy jsou k dispozici zde: https://cuni.cz/UK-8891.html, https://cuni.cz/UK-9490.html, 
https://cuni.cz/UK-9495.html 

- Jak bylo odpovězeno již dříve, nevhodné chování vyučujících jako 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. Při podezření na porušování Etického 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). V rámci Pedagogické fakulty má stěžejní pravomoci při řešení těchto prohřešků 
děkan fakulty. 

 

3) „Pokud se student/ka stane terčem pomluv ze stran zaměstnanců, jak má postupovat? Máte k tomu nějaké interní 
prostředky?“ 

Odpověď: 

- V případě, že jde o šíření nepravdivých informací o studentovi, jedná se o obdobný prohřešek jako v 
případě nevhodného chování, platí v zásadě postup upravený shora pod odpovědí na otázku 2). 

 

4) „Existuje nějaké interní pravidlo, nebo smluvní závazek, že když etická komise rozhodne o tom, že došlo k porušení 
etického kodexu, tak dojde k ukončení pracovních závazků- popřípadě může student/ka požádat, aby dotyčná 
zaměstnankyně alespoň nerozhodovala o studijních záležitostech dotyčné studentky/studenta?“ 

Odpověď: 

- Způsob následného pracovně-právního řešení porušení povinností dodržovat Etický kodex není pevně 
stanoven, bude vždy nutné individuálně vyhodnotit intenzitu porušení právních povinností (každý 
jednotlivý případ bude jiný), a postupovat v souladu s právní úpravou, zejména předpisy pracovního 
práva. Ukončení pracovně-právního vztahu nelze dopředu ani garantovat, ani vyloučit. V případě, že by 
byla shledána podjatost určitého akademického pracovníka ve vztahu ke konkrétnímu studentovi, měl by 
akademický pracovník na tuto skutečnost sám upozornit, případně na tuto skutečnost může upozornit 
student a požadovat rozhodování nestrannou osobou. V podrobnostech odkazujeme na odpověď na 
otázku č. 3 v rámci odpovědi na předchozí dotazy, učiněnou Pedagogickou fakultou dne 29. 3. 2021. 

 

5) „Jaké pravomoc má senát? O jakých záležitostech může senát rozhodovat? Může senát rozhodnout například i o 
náhradě škody?“ 

Odpověď: 

- Konkrétní pravomoci Akademického senátu (UK/PedF) jsou upraveny v následujících předpisech: 
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), Statut UK, Statut Pedagogické fakulty 

předpisy jsou k dispozici zde: https://cuni.cz/UK-8891.html, https://cuni.cz/UK-8427.html 

- Akademický senát Univerzity Karlovy ani Akademický senát Pedagogické fakulty nerozhodují o náhradě 
škody. 

 

6) „Pokud dojde k majetkové a nemajetkové újmě z hlediska zrušení studia v programu Erasmus – rozhoduje o náhradě 
škody rektorát, nebo děkan? Popřípadě kdo může rozhodnout?“  

a 

9) „Pokud dojde ke zrušení studia v programu Erasmus a Karlova univerzita nabídne náhradu škody, kdo může 
rozhodnout o tom, zda bude nabídnut i náhradní studijní pobyt?“ 



 
 

Odpověď: 

- Stipendium je přidělováno na základě data odjezdu a příjezdu, a to dle sazebníku (podle počtu dní) 
programu Erasmus. Student se plně řídí podmínkami účastnické smlouvy, kterou podepisuje v Evropské 
kanceláři na RUK. Tato smlouva a výše stipendia je závislá na platných podmínkách čerpání stipendia v 
rámci programu Erasmus. V případě, že student nepřiveze min. počet kreditů ze zahr. univerzity (Bc - 
20ECTS/semestr, NMgr -  15ECTS/semestr), vrací poměrnou část stipendia, stejně tak i v případě, že 
nedodrží plánovaný termín mobility. Toto je v kompetenci Rektorátu UK. Přesnou částku případné 
vratky vidí i v přihlášce v aplikaci webapps. 

- V případě, že by kvůli nedodržením povinností stážisty Erasmus student byl např. vyloučen ze studia 
zahr. univerzitou, nebo z kolejí, hrdí si s tím spojené náklady sám (viz pravidla programu Erasmus). 

- V případě nemajetkové újmy je k případné další odpovědi příslušný Rektorát Univerzity Karlovy. 

- Fakulta posílá nominace na zahr. univerzity v souladu s platnými bilaterálními smlouvami. Pokud je 
pobyt/nominace zrušena zahr. univerzitou (např. kvůli pandemii), pobyt realizovat nelze. V loňském roce 
došlo např. k online formě studia, příp. posunutí na LS. Změna semestru je však plně v kompetenci 
přijímající instituce, která zná kapacity ubytovacích zařízení, nabídku kurzů v daném semestru atd. 

- V případě, že student sám požádá o zrušení výjezdu před začátkem mobility, nebylo tedy vyplaceno 
stipendium, je toto zadáno fakultním koordinátorem do systému a informována zahr. instituce. Student 
nadále pokračuje ve studiu v ČR. 

- Pokud student požádá o zkrácení pobytu, platí pravidla viz výše (vratka poměrné části stipendia - 
vypočítá EK RUK). 

- Každý student má povinnost sjednat si pojištění po celou dobu pobytu. Viz informace pro vyjíždějící 
studenty na stránkách www.cuni.cz. 

- Náhradní studijní pobyt lze realizovat v rozsahu studentoměsíců dle podmínek Erasmus. Studenti jsou 
vždy nominováni na základě výsledku výběrového řízení. 

 

7) „Pokud učitel/ka odmítá poskytnout konzultace v konzultačních hodinách – což je forma pasivní šikany- kdo takovou 
záležitost může řešit?  

Existují nějaká práva studentů? Pokud ano- kde jsou sepsána?“ 

Odpověď: 

- Jedná se o obdobný dotaz jako v případě nevhodného chování, platí v zásadě postup upravený shora 
pod odpovědí na otázku 2) 

 

 

8) „Jak dlouho zveřejnujete na svém webu žádosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím?“ 

Odpověď: 

- V současné době jsou v zásadě tyto odpovědi zveřejňovány trvale, nedochází k jejich odstraňování. 

 

Požadované informace byly poskytnuty dne 2. 7. 2021. 

 


