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Statut Centra učitelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Část I 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. S účinností tohoto opatření se zřizuje Centrum učitelství Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy (dále jen „CU FF“ a „fakulta“) jako centrum koordinující pracovníky z fakultních 

pracovišť podílejících se na realizaci učitelských studijních programů na fakultě a Katedry 

pedagogiky a Katedry psychologie, které zajišťují předávání profesních kompetencí v 

rámci společného základu učitelství. 

2. CU FF je mezioborová platforma zaměřená především na podporu učitelských studií a na 

výzkum v oblasti oborových didaktik a pedagogicko-psychologické problematiky 

pregraduální přípravy budoucích učitelů, muzejních pedagogů a dalších profesí 

zabývajících se edukací dětí a mladistvých. CU FF vytváří prostor pro koordinaci 

výukových, badatelských a organizačních aktivit na poli učitelských studií na fakultě v celé 

jejich šíři. 

3. CU FF je odborným útvarem fakulty, koordinovaným Radou CU FF, který nemá status 

fakultního pracoviště.1 Zaměstnanci fakulty podílející se na realizaci aktivit CU FF jsou 

organizačně a pracovně-právně zařazeni do své domovské základní součásti v rámci 

fakulty. Není-li tímto opatřením, jinými předpisy nebo pokynem děkana stanoveno jinak, 

je osobou příslušnou k rozhodování v záležitostech CU FF děkan fakulty. 

4. Toto opatření upravuje činnost, organizaci a financování CU FF. 

 

Čl. 2 

Poslání a činnost CU FF 

1. Základním posláním CU FF je podpora pedagogické, vědecké, výzkumné a organizační 

činnosti na fakultě zaměřené na problematiku vzdělávání a praktické přípravy budoucích 

učitelů. CU FF podporuje všestranný rozvoj učitelství na fakultě zejména s důrazem na 

rozvoj obou hlavních složek učitelského studia – oborově didaktickou a pedagogicko-

psychologickou. Za tímto účelem realizuje badatelské, projektové, vzdělávací i 

reprezentační a propagační aktivity. 

 
1 Čl. 17 odst. 2 Statutu fakulty, § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.   



2. CU FF zajišťuje též komunikaci se středními školami vedoucí k realizaci pedagogických 

praxí a tyto praxe CU FF rovněž organizuje. CU FF také garantuje věcný a kvalitativní 

základ pro udělování statusu fakultní školy spolupracujícím institucím a navrhuje 

děkanovi fakulty udělení tohoto statusu konkrétním spolupracujícím institucím, které 

splňují pro toto definované podmínky. 

3. Cílem působení CU FF je dále kultivace veřejné debaty o školství, vzdělávání a 

vzdělávacích politikách. 

4. CU FF spravuje web https://ucitelstvi.ff.cuni.cz. 

 

Část II 

Organizace CU FF 

Čl. 3 

Struktura a administrace CU FF 

Řízení, organizaci a fungování CU FF zajišťuje Rada CU FF (dále jen „Rada“) a Kolegium CU FF 

(dále jen „Kolegium“). Administrativní a technické fungování CU FF zajišťuje Koordinátor 

učitelství (dále jen „Koordinátor“) ve spolupráci s Administrátorem CU FF (dále jen 

„Administrátor“). 

 

Čl. 4 

Kolegium 

1. Kolegium projednává a schvaluje všechny důležité, zejména koncepční návrhy a 

rozhodnutí týkající se činnosti CU FF. 

2. Kolegium jmenuje ze svých členů čtyři členy Rady a schvaluje výroční zprávu o činnosti 

CU FF. 

3. Kolegium tvoří zástupci všech bakalářských a magisterských učitelských studijních 

programů realizovaných na fakultě (dále jen („učitelský studijní program“). 

4. V rámci Kolegia pracují dvě spolupracující odborné sekce, které koordinují svoji činnost a 

současně rozvíjejí odborně specifické aktivity, a sice Platforma didaktiků a Pedagogicko-

psychologická platforma. Obě platformy pracují společně na rozvoji vztahů mezi fakultou 

a spolupracujícími učiteli a školami. 

5. Platforma didaktiků se zaměřuje na odborný rozvoj didaktiky jednotlivých studijních 

předmětů, mezioborové sdílení dobré praxe v oblasti metodické a na komplexní reflexi a 

rozvoj vzdělávacích obsahů oborových didaktik na fakultě. V Platformě didaktiků každý 

učitelský studijní program reprezentuje jeden zaměstnanec fakulty podílející se na jeho 

realizaci. Zástupce daného studijního programu jmenuje po dohodě s vedoucím příslušné 

základní součásti fakulty, resp. se všemi vedoucími základních součástí fakulty, které daný 

studijní program zajišťují, garant daného studijního programu. Jeden zaměstnanec může 

být určen k reprezentaci bakalářského a na něj navazujícího magisterského studijního 

programu. V případě hlasování má každý studijní program jeden hlas. 



6. Pedagogicko-psychologická platforma se zaměřuje na rozvoj pedagogicko-

psychologických profesních kompetencí, pedagogicko-psychologickou diagnostiku a 

rozvoj pedagogického myšlení v širších souvislostech. Pedagogicko-psychologická 

platforma je obsazena dvěma zástupci Katedry pedagogiky a dvěma zástupci Katedry 

psychologie, z nichž každý má jeden hlas. Tito zástupci jsou jmenováni vedoucími daných 

základních součástí fakulty. 

7. Členství dalších zaměstnanců fakulty podporujících rozvoj učitelství na fakultě v Kolegiu, 

resp. jeho dvou odborných sekcích, není omezeno, je však podmíněno souhlasem Rady. 

Tito další členové Kolegia nemají hlasovací právo. 

8. Funkční období členů Kolegia je tříleté, členové mohou být jmenováni opakovaně. Garant 

daného studijního programu v případě členů Platformy didaktiků či vedoucí příslušné 

základní součásti fakulty v případě členů Pedagogicko-psychologické platformy může 

v odůvodněných případech odvolat člena Kolegia, kterého jmenoval, z jeho funkce i před 

uplynutím jeho funkčního období. Děkan fakulty může v odůvodněných případech odvolat 

kteréhokoli člena Kolegia z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. Členství 

v Kolegiu zaniká rovněž rezignací člena Kolegia doručenou písemně Koordinátorovi, který 

o tom informuje příslušné osoby tak, aby mohlo být jmenován nový člen. 

9. Zasedání a jednání Kolegia svolává a řídí Koordinátor, a to nejméně dvakrát ročně. 

Kolegium je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů a rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů. 

10. Kolegium může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci 

prostředků komunikace na dálku, které umožňují členům Kolegia zvukovou i obrazovou 

účast na jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a distančního 

způsobu zasedání u části členů. Koordinátor může vyhlásit také hlasování mimo zasedání 

Kolegia („hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož 

projednání není možné nebo účelné svolat zasedání. 

 

Čl. 5 

Rada 

1. Rada je výkonný orgán koordinující pod vedením Koordinátora činnost CU FF. 

2. Rada dále zejména: 

a) garantuje provádění výukových, vědeckých a osvětových aktivit CU FF; 

b) řídí aktivity CU FF z obsahového a hospodářského hlediska a navrhuje děkanovi 

fakulty případné úpravy a změny ve fungování CU FF či řešení mimořádných událostí; 

c) podává děkanovi fakulty návrhy na spolupráci v rámci CU FF s odbornými pracovišti, 

společenskými a jinými organizacemi, jakož i dalšími právnickými a fyzickými 

osobami; 

d) sestavuje návrh činnosti CU FF na každý kalendářní rok a předkládá jej vždy do 30. 11. 

předcházejícího kalendářního roku děkanovi fakulty; 



e) sestavuje návrh rozpočtu činnosti CU FF na každý kalendářní rok a předkládá jej vždy 

do 30. 11. předcházejícího kalendářního roku tajemníkovi fakulty; 

f) sestavuje výroční zprávu o činnosti CU FF za každý kalendářní rok a po schválení 

Kolegiem ji předkládá vždy do 28. 2. následujícího kalendářního roku děkanovi fakulty 

prostřednictvím Koordinátora; 

g) podporuje realizaci studijních předmětů tematicky se vztahujících k činnosti CU FF; 

h) koordinuje prezentační aktivity CU FF. 

3. Rada má 5 členů. Členy jsou Koordinátor a Kolegiem jmenovaní dva zástupci Platformy 

didaktiků a dva zástupci Pedagogicko-psychologické platformy. 

4. Funkční období členů Rady je tříleté, členové mohou být jmenováni opakovaně. Kolegium 

může v odůvodněných případech odvolat člena Rady, kterého jmenovalo, z jeho funkce i 

před uplynutím jeho funkčního období. Děkan fakulty může v odůvodněných případech 

odvolat kteréhokoli člena Rady z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. 

Členství v Radě zaniká rovněž se skončením členství v Kolegiu a rezignací člena Rady 

doručenou písemně Koordinátorovi, který o tom informuje příslušné osoby tak, aby 

mohlo být jmenován nový člen. 

5. Zasedání a jednání Rady svolává a řídí Koordinátor, a to nejméně třikrát ročně. Rada je 

usnášeníschopná při účasti nejméně dvou třetin členů a rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných členů. 

6. Rada může vedle prezenčního způsobu zasedat také distančně, tedy za pomoci prostředků 

komunikace na dálku, které umožňují členům Rady zvukovou i obrazovou účast na 

jednání v přítomném čase, a hybridně, tedy kombinací prezenčního a distančního způsobu 

zasedání u části členů. Koordinátor může vyhlásit také hlasování mimo zasedání Rady 

(„hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání 

není možné nebo účelné svolat zasedání. 

7. Jednotliví členové Rady jsou zejména povinni se účastnit zasedání Rady i Kolegia a aktivně 

přispívat ke kvalitní akademické úrovni CU FF. Jmenováním vzniká členům povinnost 

zachování důvěrnosti vzhledem k materiálům a informacím souvisejícím s finančním 

fungováním CU FF, projektovou činností CU FF a s „know-how“ poskytnutým ze strany 

fakulty. 

 

Čl. 6 

Koordinátor a Administrátor 

1. Koordinátor zastupuje CU FF vůči děkanovi fakulty, zprostředkuje kontakt mezi CU FF a 

vedením fakulty, je členem rozšířeného kolegia děkana. Koordinuje práci členů Rady a 

Kolegia, svolává a řídí jejich zasedání a jednání a dohlíží na transparentnost práce. 

2. Koordinátor ve spolupráci s Radou koordinuje možné badatelské a institucionální 

(infrastrukturní) projekty CU FF. Koordinátor zejména: 

a) navrhuje děkanovi fakulty na základě porady s Radou udělení titulu „Fakultní škola 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy“; 



b) při případné realizaci projektů společně s Radou koordinuje a kontroluje naplňování 

jejich obsahové složky, včetně průběžného a konečného vykazování naplňování jejich 

cílů směrem k vedení fakulty i poskytovateli grantu. 

3. Koordinátora jmenuje děkan fakulty z členů Kolegia. Funkční období Koordinátora je 

tříleté, může být jmenován opakovaně. Děkan fakulty může v odůvodněných případech 

odvolat Koordinátora z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. Funkce 

Koordinátora zaniká rovněž se skončením členství v Kolegiu a rezignací Koordinátora 

doručenou písemně děkanovi fakulty. 

4. Koordinátor není z titulu své funkce vedoucím zaměstnancem ve smyslu pracovně-

právních předpisů.2 

5. Koordinátor je v případě nutnosti, zejména v případě pracovní neschopnosti či jiné 

zásadní překážky v práci, zastupován členem Rady, kterého Rada určí. Pokud se Rada 

neshodne, kdo má Koordinátora zastupovat, zastoupí jej nejstarší člen Rady.  

6. Administrátor zajišťuje administrativu a realizaci aktivit CU FF, zejména: 

a) koordinaci pedagogických praxí zajišťovaných CU FF; 

b) public relations, tedy údržbu a pravidelnou průběžnou aktualizaci webových stránek, 

případně sociálních sítí, zajištění informovanosti o CU FF a jeho aktivitách; 

c) ve spolupráci s Koordinátorem, resp. Radou, zajišťuje administrativu související 

s případným podáváním grantových přihlášek a vykazováním probíhajících grantů; na 

grantových projektech se může podílet i v rolích řešitele, resp. spoluřešitele, pokud je 

to v souladu s jeho odborným zaměřením. 

7. Administrátora jmenuje Rada, není-li tato funkce obsazena, jsou za zajištění jeho úkolů 

odpovědni členové Rady. 

8. Se jmenováním do funkce Koordinátora a Administrátora musí souhlasit vedoucí 

příslušné základní součásti fakulty, na níž je Koordinátor a Administrátor zařazen, a v 

souladu s tím musí být upravena náplň jejich práce. 

 

Část III 

Financování CU FF 

Čl. 7 

Financování CU FF 

1. Financování aktivit v rámci CU FF je zajištěno jednak z vlastních disponibilních zdrojů 

fakulty, dále z domácích a zahraničních dotací, grantů a darů. Sponzoring CU FF nesmí být 

v rozporu s etickými standardy akademické obce fakulty. 

2. Financování aktivit CU FF probíhá podle schváleného rozpočtu, který je součástí rozpočtu 

fakulty. Čerpání prostředků je možné až po schválení celofakultního rozpočtu. O 

případném zálohování financovaných aktivit CU FF před schválením rozpočtu rozhoduje 

 
2 § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 



tajemník fakulty a předpokládá se zejména v případě získání externích prostředků, jež 

budou poskytnuty v daném účetním roce ještě před schválením rozpočtu fakulty. 

3. Za hospodaření s prostředky přidělenými pro realizaci aktivit CU FF odpovídá děkanovi 

fakulty Koordinátor, popřípadě hlavní řešitelé jednotlivých projektů odpovědní vůči jejich 

poskytovatelům. 

4. Tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucím Studijního oddělení děkanátu fakulty určí 

zaměstnance tohoto oddělení, který bude CU FF v rámci své pracovní činnosti pomáhat 

při řešení administrativních činností spjatých s realizací pedagogických praxí studentů. 

 

Část IV 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Čl. 8 

Přechodná ustanovení 

1. Garanti příslušných studijních programů, vedoucí příslušných základních součástí fakulty 

a děkan fakulty zajistí k datu účinnosti tohoto opatření ustavení orgánů CU FF ve struktuře 

odpovídající tomuto opatření. 

2. Koordinátor do dvou měsíců od účinnosti tohoto opatření předloží děkanovi fakulty návrh 

rozpočtu a plán činnosti na kalendářní rok 2022. 

3. Koordinátor předloží nejpozději s návrhem rozpočtu na rok 2022 děkanovi fakulty Radou 

schválený návrh činnosti CU FF na rok 2022, včetně rámcového rozboru projektových 

výzev, jež považuje Rada za potenciálně relevantní. 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto opatření bylo projednáno v kolegiu děkana fakulty dne 31. 8. 2021. 

2. K návrhu tohoto opatření se vyjádřil Akademický senát fakulty kladně dne 9. 9. 2021. 

3. Toto opatření nabývá platnosti dne 15. 9. 2021. 

4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10. 2021. 

 
 
V Praze dne 15. 9. 2021 
 
Č. j. UKFF/404265/2021 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan FF UK 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=404265&cislo_spisu2=2021&doc_id=1002741748

