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Č. j. UKPedF/259012/2020 
 

 
Zpracoval: proděkanky pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení 

Odpovídá: děkan fakulty 

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu 

Opatření se vydává v návaznosti na Opatření rektora č. 12/2019 (O zajištění možnosti pokračovat ve studiu 

stejného nebo obdobného studijního programu).  

 

Čl. 1 – Předmět úpravy 

Opatření upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo 

obdobného studijního programu na fakultě pro případ zániku akreditace doktorských studijních 

programů realizovaných:  

 

v českém jazyce: 

 Studijní program Pedagogika se studijními obory Pedagogika, Speciální pedagogika, Hudební 
teorie a pedagogika, Didaktika matematiky 

 Studijní program Filozofie se studijním oborem Filozofie  

 Studijní program Psychologie se studijním oborem Pedagogická psychologie 

 Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Výtvarná výchova 

 Studijní program Historické vědy se studijním oborem České a československé dějiny 

v anglickém jazyce: 

 Studijní program Education se studijními obory Education, Special Education, Musical 
Theory and Education, Mathematics Education 

 Studijní program Philosophy se studijním oborem Philosophy 

 Studijní program Psychology se studijním oborem Educational Psychology 

 Studijní program Specialization in Education se studijním oborem Art Education 

 Studijní program Historical Studies se studijním oborem Czech and Czechoslovak History  

  



 

 

 

Čl. 2 – Nástupnický studijní program 

 

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy  

 v usnesení ze dne 31. 10. 2018 (č. j.: UKRUK/151242/2018-7) určila, že studijní program 
Pedagogika / Education (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný studijnímu 
programu Pedagogika / Education (původní studijní program) se studijním oborem 
Pedagogika / Education, realizovaném v českém a anglickém jazyce, 

 v usnesení ze dne 31. 10. 2018 (č. j.: UKRUK/151242/2018-7) určila, že studijní program 
Didaktika matematiky / Mathematics Education  (nástupnický studijní program) je obsahově 
obdobný studijnímu programu Pedagogika / Education (původní studijní program) se 
studijním oborem Didaktika matematiky / Mathematics Education, realizovaném v českém a 
anglickém jazyce, 

 v usnesení ze dne 23. 9. 2019 (č. j. UKRUK/271131/2019-19) určila, že studijní program 
Filozofie výchovy  a vzdělávání / Philosophy of Education (nástupnický studijní program) je 
obsahově obdobný studijnímu programu Filozofie / Philosophy (původní studijní program) se 
studijním oborem Filozofie / Philosophy, realizovaném v českém a anglickém jazyce, 

 v usnesení ze dne 23. 9. 2019 (č. j. UKRUK/271131/2019-20) určila, že studijní program 
Pedagogická a školní psychologie / Educational and School Psychology  (nástupnický studijní 
program) je obsahově obdobný studijnímu programu Psychologie / Psychology (původní 
studijní program) se studijním oborem Pedagogická psychologie / Educational Psychology, 
realizovaném v českém a anglickém jazyce, 

 v usnesení ze dne 23. 10. 2019 (č. j.: UKRUK/300818/2019-2) určila, že studijní program 
Speciální pedagogika / Special Education (nástupnický studijní program) je obsahově obdobný 
studijnímu programu Pedagogika / Education (původní studijní program) se studijním oborem 
Speciální pedagogika / Special Education, realizovaném v českém a anglickém jazyce, 

 v usnesení ze dne 23. 10. 2019 (č. j.: UKRUK/300818/2019-2) určila, že studijní program 
Hudební teorie a pedagogika / Musical Theory and Education (nástupnický studijní program) 
je obsahově obdobný studijnímu programu Pedagogika / Education (původní studijní 
program) se studijním oborem Hudební teorie a pedagogika / Musical Theory and Education, 
realizovaném v českém a anglickém jazyce, 

 v usnesení ze dne 22. 4. 2020 (č. j.: UKRUK/146706/2020-6) určila, že studijní program 
Didaktika výtvarné výchovy / Didactics of Art Education (nástupnický studijní program) je 
obsahově obdobný studijnímu programu Specializace v pedagogice / Specialization in 
Education (původní studijní program) se studijním oborem Výtvarná výchova / Art Education, 
realizovaném v českém a anglickém jazyce, 



 

 

 v usnesení ze dne 22. 4. 2020) (č. j.: UKRUK/146706/2020-6) určila, že studijní program 
Historie ve veřejném prostoru / Public History (nástupnický studijní program) je obsahově 
obdobný studijnímu programu Historické vědy / Historical Studies (původní studijní program) 
se studijním oborem České a československé dějiny / Czech and Czechoslovak History, 
realizovaném v českém a anglickém jazyce. 

 

Čl. 3 – Termín zařazení ke studijnímu plánu na dostudování 

Studenti studující v akademickém roce 2020/21  

 

v českém jazyce ve studijním programu / studijním oboru: 

 Studijní program Pedagogika / Pedagogika, Speciální pedagogika, Hudební teorie a 
pedagogika, Didaktika matematiky 

 Studijní program Filozofie / Filozofie  

 Studijní program Psychologie / Pedagogická psychologie 

 Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova 

 Historické vědy / České a československé dějiny 

v anglickém jazyce ve studijním programu a studijním oboru: 

 Studijní program Education / Education, Special Education, Musical Theory and Education, 
Mathematics Education 

 Studijní program Philosophy / Philosophy 

 Studijní program Psychology / Educational Psychology 

 Studijní program Specialization in Education /Art Education 

 Studijní program Historical Studies / Czech and Czechoslovak History  

budou k 31. 10. 2020 zařazeni do nástupnických studijních programů a dané oborové rady posoudí, 

zda je nutné aktualizovat individuální studijní plán. 

 

Čl. 4 – Společné ustanovení 

Studentem se pro účely tohoto opatření rozumí i osoba, jejíž studium studijního programu je 

přerušeno. 

  



 

 

 

Čl. 5 – Závěrečná ustanovení 
 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 29. 06. 2020 

 

 
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 

děkan 

 


