
 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

Pedagogická fakulta UK obdržela dne 16. 11. 2022 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) Zadání a řešení všech variant písemné zkoušky z předmětu, respektive oboru, Pedagogicko-
psychologická příprava, případně z předmětu, respektive oboru, odlišného názvu, který však obsahem 
odpovídal předmětu, respektive oboru, výše uvedeného názvu, které byly použity v přijímacím řízení 
do navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2017 do 
roku 2022. 

2) Zadání a řešení všech variant písemné zkoušky ze studijního programu Učitelství základů 
společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy, případně ze studijního programu 
odlišného názvu, který však obsahem odpovídal studijnímu programu výše uvedeného názvu, které 
byly použity v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy od roku 2017 do roku 2022. 

3) Zadání a řešení všech variant písemné zkoušky ze studijního programu Učitelství dějepisu pro 2. 
stupeň základní školy a střední školy, případně ze studijního programu odlišného názvu, který však 
obsahem odpovídal studijnímu programu výše uvedeného názvu, které byly použity v přijímacím 
řízení do navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2017 
do roku 2022. 

Odpověď:  

Zadání přijímacích testů z přijímacího řízení akademického roku 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 a 2022/2023 jsou v příloze. 

Zadání přijímacích testů Základy společenských věd a Dějepis pro akademické roky 2020/2021 
a 2021/2022 je dostupné ve veřejné části webových stránek PedF (https://pedf.cuni.cz/PEDF-
2172.html a https://pedf.cuni.cz/PEDF-2462.html). 

Od přijímací zkoušky z pedagogicko-psychologické přípravy bylo v obou zmíněných letech upuštěno 
z důvodu opatření proti šíření Covid 19. 

V roce 2020 bylo upuštěno na základě Opatření děkana č. 17/2020 
(https://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_c._17_2020_podminky_upust
eni_od_prijimaciho_rizeni.pdf) 

Příloha č. 2: 
https://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_17_2020_priloha2platna.pdf 

V roce 2021 bylo upuštění od přijímací zkoušky z pedagogicko-psychologické přípravy upraveno 
přímo v Podmínkách přijímacího řízení. 

Požadované informace byly poskytnuty dne 2. 12. 2022 
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Vyřizuje: T. Šturmová E-mail: terezie. s turmova@ped f. cuni. cz Tel: 221 900 267 

Věc: poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - doplnění správné přílohy 

Vážený pane, 

dne 2. 12. 2022 jsme Vám prostřednictvím datové schránky zaslali zadání a řešení všech variant 
písemných testt\ z let 2017 až 2022 dle Vašich požadavkú. Omylem jsme Vám v části 4 zaslali dvakrát 
stejnou přílohu, a to zadání a řešení testú z pedagogicko-psychologické přípravy za rok 2022 místo 
zadání a řešení přijímacích testi'.1 navazujícího magisterského studijního programu Základy 
společenských věd za rok 2022. 

Za nedopatření se omlouváme a posíláme Vám chybějící zadání a řešení obou variant testu. 

S pozdravem 

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D., v. r.  
vedoucí studijního oddělení PedF UK 
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