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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 26/2022 

Č. j. UKPedF/589366/2022 

 
Zpracoval: děkan 

Odpovídá: děkan 

Schvalování metodik v působnosti  
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

 
1. Účel a rozsah platnosti 

1.1. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vydává osvědčení o schválení metodiky pouze v případě 
metodik, které svou věcnou náplní spadají do působnosti vymezené v Opatření děkana č. 21/2022, 
čl. 2. 

1.2. Toto opatření stanovuje v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací 
a hodnocení výsledků ukončených programů pravidla pro schvalování certifikované metodiky. 

 
2. Metodika 

Metodika je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo 
akreditovaných kompetenčně příslušným orgánem. 
 

3. Předkladatel 
Předkladatelem žádosti o podrobení navrhovaných metodik procesu schvalování je fyzická osoba (dále jen 
„žadatel“). 
 

4. Oponenti 
Děkan ustanoví nejméně dva oponenty, přičemž může přihlédnout k návrhům na oponenty, které doporučil 
žadatel. 
 

5. Postup  
5.1. Žadatel podá žádost o přijetí metodiky do procesu posouzení ve věci schválení metodiky v souladu 

s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 
programů děkanovi (formulář žádosti dle poskytovatele). 

5.2. Sekretariát děkana provede formální kontrolu žádosti. Děkan má právo žádost odmítnout, pokud zjistí, 
že žádost obsahuje formální nedostatky nebo nespadá do oblasti působnosti fakulty. 

5.3. Žadatel dodá děkanovi vyplněné osvědčení o schválení a metodiku. 
5.4. Děkan ustanoví oponenty a pověří je vypracováním posudků předložené metodiky. 
5.5. Na základě všech podkladů děkan rozhodne, zda bude osvědčení o schválení certifikované metodiky 

vydáno. 
5.6. Sekretariát děkana na základě rozhodnutí děkana informuje žadatele o výsledku vyřízení žádosti. 

V případě vydání osvědčení o schválení certifikované metodiky zašle společně s informací o výsledku 
i samotné osvědčení.  
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5.7. Sekretariát děkana zajistí zveřejnění metodiky, pro niž bylo Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy 
vydáno osvědčení o uznání certifikované metodiky. 
 

6. Komunikace 
Preferována je elektronická komunikace s elektronickými podpisy (e-mail, případně datová schránka).  

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

V Praze dne 9. 12. 2022. 

 

 prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 
 
 děkan 
 
 
 
Přílohy: 
1. Formulář Osvědčení o schválení metodiky 
2. Formulář pro odborného oponenta z oboru  


