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STATUT  

  

Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové  

  

  

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení  

  

Čl. 1 Úvodní ustanovení  

  

(1) Statut Pedagogické fakulty (dále též fakulta, ve zkratce PdF) Univerzity Hradec Králové 

(ve zkratce UHK) je podle § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon), vnitřním 

předpisem PdF.  

(2) Tento statut konkretizuje obecná ustanovení zákona a Statutu UHK pro potřeby PdF.  

  

Čl. 2 Právní předchůdce fakulty  

  

(1) Pedagogická fakulta je jednou z fakult UHK.  

(2) Pedagogická fakulta byla zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního 

shromáždění č. 166/1964 Sb. ze dne 12. 8. 1964, o pedagogických fakultách, jako 

samostatná fakulta. Vznikla sloučením Pedagogického institutu v Hradci Králové a v 

Pardubicích a navazovala na jejich činnost z let 1959 až 1964. Zákonem č. 172/1990 Sb. ze 

dne 4. května 1990 (s účinností od 1. července 1990) byla zařazena jako samostatná fakulta 

mezi vysoké školy univerzitní. Zákonem č. 375/1992 Sb. ze dne 29. dubna 1992  

(s účinností od 1. července 1992) byl změněn název fakulty (Vysoká škola pedagogická v 

Hradci Králové). Ke svému původnímu názvu se Pedagogická fakulta vrátila rozhodnutím 

Akademického senátu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové ze dne 10. února 1993 

(s účinností od 15. února 1993), kdy na této škole byla založena Fakulta řízení a informační 

technologie. Zákonem č. 210/2000 Sb. ze dne 21. července 2000 (s účinností od 1. září 

2000) byl změněn název Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové na Univerzita Hradec 

Králové. PdF byla od prvopočátku jednou z fakult  VŠP a poté  UHK.  
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Čl. 3 Název a sídlo fakulty  

  

(1) Úplný název fakulty je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Fakulta používá v 

mezinárodním styku buď úplný název v českém jazyce, nebo úplný název v jazyce: a) 

anglickém  Faculty of Education, University of Hradec Králové,   

b) francouzském   Faculté de Pédagogie, Université Hradec Králové,  

c) latinském    Facultas paedagogica Universitatis Reginae Gradecensis,  

d) německém   Pädagogische Fakultät der Universität Hradec Králové,  

e) ruském     Педагогический факультет Университета Градец Кралове,  

f) španělském    Facultad de Pedagogía, Universidad de Hradec Králové.   

(2) Sídlem fakulty je Hradec Králové.  

  

Čl. 4 Zaměření a postavení fakulty  

  

(1) Fakulta zabezpečuje vzdělávání studentů v rámci akreditovaných studijních programů / 

oborů a dále realizuje programy celoživotního vzdělávání. Seznam uskutečňovaných 

studijních programů / oborů je zveřejněn na úřední desce.  

(2) Na fakultě je rozvíjena vědecká, výzkumná, umělecká a další tvůrčí činnost, která souvisí 

se vzděláváním v rámci příslušných studijních programů / oborů.  

(3) Fakulta ve své doplňkové činnosti vykonává odbornou, hospodářskou a další obdobnou 

činnost a zabezpečuje některé programy celoživotního vzdělávání.  

(4) Fakulta je samostatným celkem v rámci UHK. Rozsah samosprávy je vymezen zákonem a 

tímto Statutem PdF UHK.  

  

Čl. 5 Vzdělávání na fakultě  

  

(1) Fakulta poskytuje:  

a) vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů / 

oborů; jejich absolventům vydává vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu, příp. další 

doklady a uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem),  

b) vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaných magisterských studijních programů / 

oborů; jejich absolventům vydává vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu, příp. další 

doklady a uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před 

jménem),  
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c) vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaných doktorských studijních programů / 

oborů; jejich absolventům vydává vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu, příp. další 

doklady a uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem),  

d) možnost vykonat státní rigorózní zkoušku v programech / oborech, v nichž má PdF k 

tomu akreditaci; absolventům vydává vysokoškolský diplom a uděluje akademický titul 

„doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem),  

e) celoživotní vzdělávání, jehož absolventům vydává osvědčení, příp. další doklady.  

  

  

ČÁST DRUHÁ Činnost fakulty  

  

Čl. 6 Základní činnosti a jejich hodnocení  

  

(1) Na fakultě jsou vykonávány všechny činnosti, které jsou uvedeny v § 24 zákona.  

(2) Základní principy studia ve studijních programech / oborech podléhají § 48 až § 60 zákona.  

(3) O zřízení, zrušení a změně studijního programu / oboru rozhoduje děkan fakulty po 

projednání v Akademickém senátu PdF UHK, schválení Vědeckou radou PdF UHK, 

schválení Vědeckou radou UHK a udělení akreditace Národním akreditačním úřadem pro 

vysoké školství.     

(4) Fakulta uskutečňuje vědeckou a uměleckou činnost především v oblastech odpovídajících 

studijním programům / oborům a zaměření kateder a ústavů.   

(5) Fakulta může ve smyslu § 20 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 1 písm. h) zákona vykonávat doplňkové 

činnosti, které pomáhají zabezpečovat úkoly a rozvoj fakulty.  

(6) Fakulta provádí pravidelné každoroční hodnocení své činnosti, které zveřejňuje ve výroční 

zprávě o činnosti fakulty za uplynulý kalendářní rok.  

 

 

ČÁST TŘETÍ Organizační struktura fakulty  

  

Čl. 7 Členění fakulty  

  

(1) Fakulta se člení na jednotlivá pracoviště:  

a) katedry a ústavy (příp. členěné na oddělení a kabinety nebo spojené ve 

vědeckovýzkumná, tvůrčí a organizační centra),    
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b) děkanát, který zahrnuje jednotlivá oddělení a další samostatné útvary zřízené za účelem 

organizačně-administrativní podpory pedagogického, vědeckého a tvůrčího procesu na 

fakultě.   

Seznam pracovišť je uveden v Organizační struktuře fakulty, Příloha č. 1 tohoto statutu.  

(2) Děkan fakulty může na základě souhlasného usnesení Akademického senátu PdF UHK 

svým rozhodnutím měnit členění fakulty.   

(3) Děkan může svým rozhodnutím pověřit řízením některé součásti PdF UHK jednoho z 

proděkanů PdF UHK.   

  

Čl. 8 Katedry a ústavy  

  

(1) Katedra/ústav je základním pracovištěm fakulty zabezpečujícím pedagogickou, studijní, 

vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost v daném oboru a specializaci.  

(2) Na katedře/ústavu pracují profesoři, docenti, odborní asistenti a lektoři. Dále mohou se 

souhlasem děkana na katedře/ústavu pracovat vědečtí pracovníci, externí učitelé, stážisté, 

stipendisté, zahraniční hosté a další nepedagogičtí pracovníci zabezpečující odborné práce 

související s činností katedry/ústavu.  

(3) Katedru řídí vedoucí katedry, ústav řídí ředitel ústavu. Tyto vedoucí pracovníky jmenuje 

děkan na základě výběrového řízení uskutečňovaného podle Řádu výběrového řízení pro 

obsazování míst akademických a jiných pracovníků UHK.   

(4) Nelze-li ze závažných důvodů neprodleně jmenovat vedoucího katedry / ředitele ústavu na 

základě výběrového řízení, může děkan pověřit vedením pracoviště některého pracovníka, 

a to do doby realizace dalšího výběrového řízení.  

(5) Vedoucího katedry / ředitele ústavu zastupuje zástupce vedoucího katedry / zástupce 

ředitele ústavu v rozsahu stanoveném vedoucím katedry / ředitelem ústavu a v době 

nepřítomnosti jej zastupuje ve věcech, které nesnesou odkladu.    

(6) Vedoucí katedry / ředitel ústavu je zodpovědný za obsah, rozsah a kvalitu výuky všech 

disciplín, které katedra/ústav má plnit podle studijního plánu, a za odbornou, vědeckou, 

výzkumnou a uměleckou činnost katedry/ústavu. Stará se o odbornou a vědeckou přípravu 

lektorů a odborných asistentů, zajišťuje podmínky pro habilitační řízení odborných asistentů 

a odpovídá za personální zajištění studijních programů / oborů zabezpečovaných na 

katedře/ústavu (zejména garantů programů). Vedoucí katedry / ředitel ústavu má právo 

předkládat děkanovi návrhy o platových a ostatních pracovněprávních záležitostech 

pracovníků katedry/ústavu, odpovídá za dodržování předpisů v oblasti ochrany hmotného a 

nehmotného majetku a za využívání prostředků přidělených pracovišti.  
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Čl. 9 Děkanát a studijní oddělení  

  

(1) Děkanát a Studijní oddělení PdF UHK jsou administrativními a správními útvary fakulty, 

které vypracovávají podklady pro rozhodnutí děkana a zabezpečují činnost fakulty v oblasti 

hospodářské, administrativní a provozní.   

(2) Organizaci, způsob řízení a činnost děkanátu a Studijního oddělení PdF stanoví Organizační 

struktura fakulty, Příloha č. 1 tohoto statutu.  

  

  

ČÁST ČTVRTÁ Samospráva fakulty  

  

Čl. 10 Orgány fakulty  

  

(1) Samosprávnými akademickými orgány PdF UHK jsou:  

a) Akademický senát PdF UHK (ve zkratce „AS PdF UHK“),  

b) děkan fakulty,  

c) Vědecká rada PdF UHK (ve zkratce „VR PdF UHK“),  

d) Disciplinární komise PdF UHK.  

(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník fakulty.  

(3) Akademickou obec PdF UHK tvoří akademičtí pracovníci působící na PdF UHK a studenti 

zapsaní na fakultě. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou členy akademické obce.  

(4) Orgány fakulty dbají na to, aby členové akademické obce PdF UHK byli informováni o 

jejich činnosti, mohli k nim podávat připomínky a vyjadřovat se k zásadním dokumentům 

a opatřením.  

Čl. 11 Akademická obec  

  

(1) Členové akademické obce Pedagogické fakulty UHK (dále jen „akademická obec“) 

vykonávají samosprávu buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím samosprávných 

akademických orgánů.  

(2) Akademickou obec svolává předsednictvo AS PdF UHK na základě usnesení AS PdF UHK, 

žádosti děkana fakulty nebo zastupujícího proděkana nebo žádosti nejméně jedné dvacetiny 

podepsaných členů akademické obce. (3) Žádost o svolání akademické obce se předkládá 

písemně předsedovi AS PdF UHK. Předsednictvo AS PdF UHK rozhodne o případném 

svolání akademické obce do 10 pracovních dnů po doručení žádosti. Oznámení o svolání 

akademické obce se vyvěsí nejméně týden předem na místě všem přístupném ve všech 

budovách, ve kterých se nacházejí pracoviště PdF (zodpovídá předseda AS PdF UHK).   
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(4) Členové akademické obce mají právo vyjádřit se k dokumentům PdF, a to prostřednictvím 

AS PdF UHK. Mohou se dále dotazovat nebo mohou podávat připomínky k činnosti orgánů 

akademické samosprávy a k činnosti děkana fakulty a proděkanů.  

(5) Akademickou obec nejméně jednou ročně seznamuje předseda AS PdF UHK se zprávou o 

činnosti AS PdF UHK a děkan fakulty se zprávou o činnosti PdF a o záměrech jejího dalšího 

rozvoje.  

  

Čl. 12 Akademický senát fakulty  

  

(1) Působnost AS PdF UHK je vymezena § 26 a § 27 zákona. Jednání AS PdF je upraveno 

Jednacím řádem AS PdF UHK .   

(2) AS PdF UHK je volen v tajných volbách akademickou obcí PdF UHK a jí také za svou 

činnost odpovídá.   

(3) Děkan fakulty, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání AS PdF UHK 

s hlasem poradním.  

(4) Administrativu spojenou s činností AS PdF UHK zajišťuje tajemník PdF UHK nebo jím 

pověřený pracovník.   

  

  

Čl. 13 Děkan  

  

(1) Působnost děkana je vymezena § 28 zákona. Funkce děkana a proděkanů je neslučitelná se 

členstvím v Akademickém senátu PdF.  

(2) Děkan má zejména následující práva a povinnosti:  

a) řídí a kontroluje pedagogickou, vědeckou, uměleckou a hospodářskou činnost PdF,  

b) zodpovídá za koncepci a rozvoj PdF,  

c) jmenuje a odvolává po předchozím vyjádření AS PdF UHK proděkany a stanovuje 

jejich působnost,  

d) z řad svých proděkanů jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,  

e) jmenuje po předchozím vyjádření AS PdF UHK členy Vědecké rady PdF UHK a členy 

Disciplinární komise PdF UHK,  

f) jmenuje v souladu s Řádem pro státní rigorózní zkoušky PdF UHK předsedu a členy 

zkušebních komisí pro státní a rigorózní zkoušky,  

g) jmenuje a odvolává vedoucí kateder a ředitele fakultních ústavů PdF UHK,  

h) rozhoduje o personálních otázkách na fakultě,  

i) zřizuje své poradní orgány, např. kolegium děkana, komise a jiné,  
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j) zřizuje po projednání ve VR PdF UHK a v AS PdF UHK vědecká, pedagogická, 

hospodářská a informační pracoviště a účelová zařízení PdF,  

k) předkládá AS PdF UHK návrh rozpočtu PdF ke schválení,  

l) v souladu se Stipendijním řádem PdF UHK uděluje stipendia,  

m) předkládá AS PdF UHK ke schválení Výroční zprávu o činnosti PdF UHK a Výroční 

zprávu o hospodaření PdF UHK,  

n) podává akademické obci PdF nejméně jednou za rok zprávu o činnosti a stavu PdF.  

(3) Způsob volby děkana fakulty upravuje Volební řád, který je součástí Jednacího řádu AS 

PdF UHK.   

  

Čl. 14 Vědecká rada fakulty  

  

(1) Působnost Vědecké rady PdF UHK (dále jen VR PdF UHK) je vymezena § 29 a § 30 

zákona. Jednání VR PdF UHK je upraveno Jednacím řádem VR PdF UHK.  

(2) Děkan fakulty je členem a předsedou VR PdF UHK z titulu své funkce. Proděkani jsou 

jejími členy z titulu své funkce.   

(3) Děkan svolává zasedání VR PdF UHK nejméně dvakrát za rok.  

(4) Funkční období VR PdF UHK je shodné s funkčním obdobím děkana.   

(5) Tajemník fakulty má právo účastnit se zasedání VR PdF UHK s hlasem poradním.  

  

Čl. 15 Disciplinární komise fakulty  

  

Působnost Disciplinární komise PdF UHK je vymezena Disciplinárním řádem pro studenty 

PdF UHK.   

Čl. 16 Tajemník fakulty  

  

(1) Působnost tajemníka fakulty (dále jen tajemník) je vymezena Organizačním řádem UHK.  

(2) Tajemník zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost PdF podle pokynů děkana.  

(3) Tajemník je v rámci kontrolního systému PdF oprávněn kontrolovat hospodářskou a správní 

činnost všech součástí PdF. V případě ohrožení vyrovnaného hospodaření PdF je povinen 

doporučit děkanovi návrh na řešení a opatření.   

(4) Tajemník zejména:  

a) zajišťuje finanční prostředky na činnost a rozvoj PdF,  

b) připravuje děkanovi podklady pro návrh rozpočtu PdF a odpovídá mu za využití 

finančních prostředků PdF,   
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c) řídí ekonomickou činnost PdF,  

d) jedná jménem PdF ve smyslu tohoto statutu,  

e) organizuje evidenci, rozbory a výkaznictví hospodaření PdF, připravuje děkanovi 

podklady pro sestavení výroční zprávy o hospodaření PdF UHK.  

  

Čl. 17 Řídicí akty orgánů akademické samosprávy  

  

(1) Řídicími akty Akademického senátu PdF UHK a Vědecké rady PdF UHK jsou jejich 

usnesení přijatá podle jednacích řádů těchto orgánů.  

(2) Řídicími akty děkana jsou:  

a) ústní nebo písemný příkaz, rozhodnutí, směrnice,   

b) výnos, sdělení,   

c) pověřovací, zřizovací a jmenovací dokument a dokument, jímž se platnost 

pověřovacího, zřizovacího a jmenovacího dokumentu odvolává.  

(3) Vedoucí katedry / ředitel ústavu může vydávat se souhlasem děkana rozhodnutí vedoucího 

katedry / ředitele ústavu, které je platné pro studenty programů/oborů garantovaných tímto 

pracovištěm.   

   

Čl. 18 Vnitřní předpisy fakulty  

  

Vnitřními předpisy fakulty jsou: a) 

Statut PdF UHK,  

b) Volební řád Akademického senátu PdF UHK,  

c) Jednací řád Akademického senátu PdF UHK,  

d) Jednací řád Vědecké rady PdF UHK,  

e) Disciplinární řád pro studenty PdF UHK,   

f) Stipendijní řád PdF UHK,   

g) Řád pro státní rigorózní zkoušky PdF UHK.   
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ČÁST PÁTÁ Studenti, akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci fakulty  

  

Čl. 19 Studenti  

  

(1) Studenty Pedagogické fakulty UHK jsou posluchači zapsaní na PdF UHK s výjimkou 

účastníků celoživotního vzdělávání.  

(2) Práva a povinnosti studentů stanoví zákon a Studijní a zkušební řád UHK a směrnice 

děkana Působnost Studijního a zkušebního řádu Univerzity Hradec Králové pro 

Pedagogickou fakultu UHK.  

(3) Přijímání uchazečů ke studiu se řídí § 48 až § 50 zákona.  

(4) Podrobnosti o průběhu, podmínkách a ukončení studia stanoví § 51 až § 56 zákona, Studijní 

a zkušební řád UHK a směrnice děkana Působnost Studijního a zkušebního řádu Univerzity 

Hradec Králové pro Pedagogickou fakultu UHK.  

(5) Pedagogická fakulta vytváří studentům v rámci svých možností podmínky pro studijní, 

vědeckou, výzkumnou, uměleckou a sportovní činnost.  

(6) Udělování disciplinárních opatření upravuje § 64 až § 67 a § 69 zákona a Disciplinární řád 

pro studenty PdF UHK.   

   

Čl. 20 Akademičtí pracovníci  

  

(1) Akademičtí pracovníci působící na fakultě jsou v pracovněprávním vztahu k UHK, přičemž 

o jejich pracovněprávních vztazích jedná a rozhoduje ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) zákona 

v souladu se Statutem UHK jménem UHK děkan.  

(2) Práva a povinnosti akademických pracovníků PdF určují § 70 až § 77 zákona.  

(3) Pracovní činnosti pro jednotlivé kategorie akademických pracovníků včetně výukové 

povinnosti stanoví Příloha č. 2 Vnitřního mzdového předpisu UHK. Individuální změny 

může povolit děkan PdF.  

(4) Místa akademických a jiných pracovníků PdF se obsazují na základě výběrového řízení. 

Způsob výběrového řízení stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických a jiných pracovníků UHK. Pracovní smlouvu lze prodloužit i bez 

výběrového řízení po domluvě s vedoucím pracoviště.   

  

Čl. 21 Ostatní zaměstnanci  

  

Ostatní zaměstnanci působící na PdF UHK jsou v pracovněprávním vztahu k UHK, přičemž 

o jejich pracovněprávních vztazích jedná a rozhoduje jménem UHK děkan.    
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ČÁST ŠESTÁ Hospodaření fakulty  

  

Čl. 22  

  

(1) Pedagogická fakulta UHK hospodaří s prostředky přidělenými na základě usnesení AS 

UHK a s dalšími prostředky získanými způsobem, který připouští zákon. Hospodaření PdF 

UHK se řídí zákonem a Statutem UHK.  

(2) Za hospodaření PdF odpovídá děkan. Návrh děkana na roční rozdělení finančních 

prostředků PdF schvaluje AS PdF UHK, který též kontroluje jejich využívání.  

(3) Výroční zprávu o hospodaření PdF UHK předkládá AS PdF UHK ke schválení děkan.  

  
 

ČÁST SEDMÁ Ceremoniál fakulty  

  

Čl. 23 Insignie fakulty  

  

(1) Vnějším projevem akademických tradic jsou insignie PdF UHK.  

(2) Dokumentace insignií je uvedena v příloze č. 2 tohoto statutu.  

(3) Způsob užívání insignií stanoví děkan.  

  

Čl. 24 Taláry fakulty  

  

(1) Taláry PdF UHK jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat:  

a) děkan a proděkani,  

b) členové Vědecké rady PdF UHK, členové Akademického senátu PdF UHK, profesoři a 

docenti a podle rozhodnutí děkana i jiní členové akademické obce,  

c) tajemník fakulty, vedoucí Studijního oddělení PdF UHK, pedel,  

d) významní hosté podle rozhodnutí děkana.  

(2) Způsob používání talárů stanoví děkan.  

  

Čl. 25 Slavnostní akty  

  

(1) Ceremoniály slavnostních aktů Pedagogické fakulty UHK stanovuje děkan.  
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(2) Fakulta organizuje slavnostní imatrikulaci nově přijatých studentů. Při této příležitosti je 

akademická obec seznámena s představiteli UHK a Pedagogické fakulty UHK. Součástí 

imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno v Příloze č. 3 tohoto 

statutu.  

(3) Fakulta organizuje slavnostní promoci absolventů bakalářských, magisterských a 

doktorských studijních programů / oborů. Slib při bakalářské promoci se pronáší česky, jeho 

znění je uvedeno v Příloze č. 4 tohoto statutu. Slib při magisterské promoci se pronáší 

latinsky a česky, jeho znění je uvedeno v Příloze č. 5 tohoto statutu. Slib při udělení titulu 

doktor filozofie a slib při doktorské promoci se pronáší latinsky a česky, jeho znění je 

uvedeno v Příloze č. 6 tohoto statutu.  

  

  

  

ČÁST OSMÁ Závěrečná ustanovení  

  

Čl. 26  

  

(1) Součástmi Statutu PdF UHK jsou tyto přílohy:  

a) Příloha č. 1 Organizační struktura PdF,   

b) Příloha č. 2 Insignie a další symboly PdF,  

c) Příloha č. 3 Imatrikulační slib,  

d) Příloha č. 4 Slib bakalářské promoce,  

e) Příloha č. 5 Slib magisterské promoce,  

f) Příloha č. 6 Slib při udělení titulu doktor filozofie a slib při doktorské promoci.  

(2) Tento statut byl v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem 

PdF UHK dne 16. 9. 2020.  

(3) Tento statut byl v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem 

UHK dne 7. 10. 2020.  

(4) Tento statut v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona nabývá platnosti dnem schválení AS 

UHK.   

                                                    

                                                  doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., v. r.  

děkan PdF UHK  
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Příloha č. 1 Statutu PdF UHK  

  

Organizační struktura PdF  
  

Čl. 1 Samospráva fakulty  

  

Samosprávu fakulty tvoří akademická obec a samosprávné akademické orgány fakulty:  

a) Akademický senát PdF UHK (ve zkratce „AS PdF UHK“),  

b) děkan,  

c) Vědecká rada PdF UHK (ve zkratce „VR PdF UHK“),  

d) Disciplinární komise PdF UHK.  

  

  

Čl. 2 Zaměstnanci přímo podřízení děkanovi  

  

(1) Přímými podřízenými děkana jsou:  

a) proděkani,  

b) vedoucí kateder, ředitelé ústavů,  

c) tajemník fakulty,  

  

(2) Děkan PdF UHK může rozhodnutím přenést pravomoci pro přímé řízení na jednotlivé 

proděkany PdF UHK nebo řízením pověřit jiného pracovníka fakulty.  
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Čl. 3 Pracoviště fakulty 

 

 

(1) Katedry 

Katedra pedagogiky a psychologie 

Oddělení pedagogiky 

Oddělení psychologie 

Centrum pro etiku a rozvoj charakteru 

 

Katedra českého jazyka a literatury 

Jazykové oddělení 

Literární oddělení 

Oddělení českého jazyka a literatury pro MŠ a ZŠ1 

Oddělení jazykové a literární kultury 

 

Hudební katedra 

Oddělení hudební výchovy pro MŠ a ZŠ1 

Oddělení hudební výchovy pro ZŠ2 a SŠK 

Oddělení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace 

Kabinet barokních studií  

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 

Oddělení výtvarné výchovy a tvorby oborového studia 

Oddělení výtvarné výchovy a tvorby primárního vzdělávání 

Oddělení grafické tvorby a multimédií 

Oddělení textilní tvorby 

 

Katedra anglického jazyka a literatury 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Katedra ruského jazyka a literatury 

Katedra německého jazyka a literatury 

Katedra technických předmětů 
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Katedra tělesné výchovy a sportu 

Oddělení tělesné výchovy pro MŠ a ZŠ1 

 

Katedra kulturních a náboženských studií 

Duchovní poradna 

(2) Ústavy  

Ústav primární, preprimární a speciální pedagogiky 

  Oddělení preprimární pedagogiky 

Oddělení primární pedagogiky 

Oddělení speciální pedagogiky 

 

Ústav sociálních studií 

  Oddělení sociální patologie a sociologie 

Kabinet školní prevence 

Oddělení sociální pedagogiky 

 

 

(3) Děkanát 

Sekretariát děkana 

Referát pro studijní záležitosti a akreditace 

 Studijní oddělení 

Referát pro vědu, výzkum a umění  

 Centrum pedagogického výzkumu 

Referát internacionalizace  

 Centrum jazykové přípravy cizinců 

Referát praxí 

Referát řízení projektů  

Centrum celoživotního vzdělávání 
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     Příloha č. 2  Statutu PdF UHK  

  

Insignie a další symboly PdF  
  

Insignie PdF jsou: žezlo, děkanská kolana a proděkanské řetězy   

  

  
  

  
  

Žezlo se skládá ze sedmi oddělitelných částí: čtyřdílné hlavice, dvojdílné žerdi a ozdobného 

zakončení horní části žerdi.  

Vrchní část hlavice tvoří ovál z averzní strany v poloze vertikální, vrstvením sedmi rýhami 

se postupně měnící v ovál reverzní strany polohy horizontální. Na averzu je pavéza s českým 

korunovaným lvem zleva, na reverzu český korunovaný lev zprava, držící v předních tlapách 

hradecké písmeno G.  

Vrchní část hlavice je vysoká 120 mm a široká 85 mm. Je zašroubována do kuželovitého 

zakončení velkého prstence o průměru 80 mm a výšce hrany 18 mm. Na hraně je umístěn opis 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Velký prstenec je zasazen spojovacím kruhovitým článkem do 

malého prstence o průměru 55 mm a výšce hrany 10 mm. Na hraně umístěný opis V HRADCI 

KRÁLOVÉ je zakončen tečkou uprostřed výšky písmene.  

Malý prstenec navazuje na válcovitou část o výšce 50 mm, která spojuje celou hlavici s 

žerdí. Spojení je překryto prstencem z bílého kovu, tvořeným 6 visícími lipovými lístky, v horní 

části ozdobenými 6 kužely o výšce 7 mm rubínové barvy. Celá hlavice je zhotovena z bílého a 

žlutého kovu.  
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Šestiboká žerď o průměru 28 mm je tvořena kombinací tmavého dřeva v ploše a bílého 

kovu v hraně. Je rozdělena na dvě části. Horní část délky 280 mm je vnitřním šroubem spojena 

s dolní částí o délce 445 mm. Žezlo je ozdobně zakončeno kuželem a koulí z bílého kovu o 

délce 40 mm.  

  

  

  

  
  

Děkanská kolana je tvořena třemi částmi: řetězem, závěsem a medailí.  

Řetěz délky 620 mm tvoří 29 dvojitých oválků o šířce 26 a výšce 16 mm, protknutých 

stejným počtem zasazených rubínů o průměru 4 mm. Oválky propojuje 28 ozdobných spojek. 

Řetěz je zhotoven ze žlutého kovu.   

Závěs o šířce 45 mm a o stejné výšce je připojen k řetězu polovinou oválu s vloženou 

čtrnáctihrotou hvězdou s kroužky v cípech. Do středu závěsu je zasazen rubín o průměru 16 

mm.   

Medaile zobrazuje na averzu poprsí učitele národů J. A. Komenského zprava. V poli 

medaile vlevo se nacházejí malé iniciály JP, autora medaile Jiřího Prádlera. Opis:  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ  

Na reverzní straně je korunovaný český lev zprava, držící v tlapách hradecké písmeno G. 

Bronzová medaile o průměru 72 mm je ouškem připojena k závěsu.  
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Proděkanský řetěz délky 580 mm je tvořen stylizovanými trojpletenci šířky 30 mm. Závěs 

i medaile jsou stejné jako u děkanské kolany.  
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Příloha č. 3  Statutu PdF 

Imatrikulační slib  

  

Slibuji, že během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové si osvojím 

maximum vědomostí a dovedností, abych své příští povolání mohl/mohla vykonávat 

kvalifikovaně a odpovědně v souladu s potřebami každého jednotlivce i svobodné občanské 

společnosti jako celku.  

Slibuji, že budu platným členem / platnou členkou akademické obce této školy a učiním 

vše pro její prospěch a dobré jméno.  
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 Příloha č. 4  Statutu PdF   

Slib bakalářské promoce  

  
České znění  

  

  

Slavnostně slibuji, že budu podle všech svých možností nezištně a zodpovědně přispívat k 

rozkvětu naší vlasti a její demokratické společnosti.  

Budu i nadále rozšiřovat své vzdělání o nové poznatky, vědom/vědoma si toho, že studium 

je záležitostí celoživotní.  

Slibuji, že budu dbát akademických tradic Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 

Králové, kterou jsem absolvoval/absolvovala.  
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Příloha č. 5  Statutu PdF  

Slib magisterské promoce  

  

Latinské znění  

  

Spondeo ac polliceor me, quoad facultate consequi potero, cultus atque humanitatis, virtutis 

bonorumque societatis humanae progressionem semper provecturum/provecturam,  

- rebus in meis veritati et humanitati colendae reverentiaeque unius cuiusque hominis atque 

omnis vivi operam daturum/daturam,  

- animum meum soli saluti hominum observandae intenturum/intenturam,  

- ne quo malo divitiae gentis nostrae, quae in natura, cultu atque humanitate civibusque ipsis 

sita sunt, corrumpantur, curam habiturum/habituram,   

- huius Facultatis paedagogicae Universitatis Reginae Gradecensis, in qua gradum magistri 

assecutus/assecuta ero, institutorum et famae memoriam semper habiturum/habituram.  

  

České znění  

  

Slavnostně slibuji,  že budu podle všech svých možností dbát o rozvoj duchovních i 

mravních, a tím i hmotných hodnot lidské společnosti,  

že budu ve svém konání věren/věrna pravdě, humanitě a toleranci ke každému lidskému jedinci 

i všemu živému na této planetě,  

že budu usilovat o dobro každého člověka, a tím i o dobro celé společnosti a nedopustím, aby 

následky nevzdělanosti, násilí a neúcty mařily kulturní, přírodní i vlastní lidské bohatství 

našeho národa  

a že budu dbát vzdělanostních i akademických tradic Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 

Králové, kterou jsem absolvoval/absolvovala.  
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  Příloha č. 6  Statutu PdF UHK  

  

Slib při udělení titulu doktor filozofie a slib při doktorské promoci  
  

Latinské znění  

  

Spondeo ac polliceor me gradum doctoris, quem obtinuero, integrum incolumemque 

servaturum / servaturam et numquam eum moribus malis aut infamia polluturum/polluturam; 

doctrinam, qua polleo, populi commodo adhibiturum/adhibituram principiaque humanitatis 

atque libertatis numquam proditurum/prodituram; ut ubique et semper veritas propagetur et lux 

eius, in quibus praesidium generis humani situm est, summa diligentia id acturum/acturam; 

quantum cultus ingenii et scientia ad societatem promovendam valeat, in memoria habens 

omnia incrementa, quae progrediente tempore haec ars, cui me consecravi, ceperit, 

culturum/culturam et provecturum/provecturam;  

Facultatis paedagogicae Universitatis Reginae Gradecensis, almae matris meae, memoriam 

perpetuam habiturum/habituram eiusque res ac rationes, quoad facultate et iudicio consequi 

potero, adiuturum/adiuturam.  

   

  

České znění  

  

Slavnostně slibuji, že udělený titul „doktor“ zachovám čistý, neporušený a nikdy jej 

neposkvrním špatnými mravy nebo zlou pověstí.  

Slibuji, že vzdělání, kterého jsem dosáhl/dosáhla, obrátím takovým způsobem ve prospěch 

lidstva, že nikdy nezradím zásady humanity a svobody, a pilnou prací se přičiním, jak jen budu 

moci, aby vždy a všude byla šířena pravda a její světlo, které jsou záštitou rodu. 

Vědom/vědoma si takto poslání, které má vědecké poznání ve společnosti, budu jej dále 

prohlubovat, a rozvíjet tak jeho úroveň v oboru, jemuž jsem se zasvětil/zasvětila.  

Slibuji, že zachovám v trvalé paměti vzpomínku na svoji alma mater Pedagogickou fakultu 

Univerzity Hradec Králové a že podle svých sil budu podporovat její usilování a její prospěch.  

  

  

  


