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Na Pedagogické fakultě UHK se od roku 2008 již neotevírají pětileté magisterské studijní obory pro 2. stupeň 
základních škol a pro školy střední, ale dochází ke členění studijních programů s příslušnými studijními obory na 
bakalářské a navazující magisterské. Jestliže v loňském roce bylo možné se hlásit např. na pětiletý magisterský 
studijní obor Občanská nauka ve studijním  programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol či na pětiletý 
magisterský studijní obor Základy společenských věd ve studijním programu Učitelství pro střední školy, je od 
tohoto roku situace jiná.   
Zájemce o stejné studium jako loni se v uvedeném příkladě nyní nejprve hlásí na bakalářský obor Společenské 
vědy se zaměřením na vzdělávání  ve studijním programu Specializace v pedagogice ( a to bez ohledu na to, 
zda by později chtěl absolvovat další studium pro 2. stupeň základních škol či školy střední) a teprve po 
absolvování bakalářského studijního oboru se může hlásit na navazující magisterské studium, v případě 
PdF UHK ve studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol a studijním oboru Občanská 
nauka nebo ve studijním programu Učitelství pro střední školy a studijním oboru Základy společenských 
věd.  
Členěné studium na bakalářské a navazující magisterské studium umožňuje absolventovi bakalářského studia  
volit další studium z větší nabídky dávajících se, a to i na různých vysokých školách, navazujících magisterských 
oborů (příslušného či příbuzného zaměření), případně se rozhodnout uplatnit své vzdělání v praxi a v dalším 
studiu nepokračovat.  
Dvouoborové studium vyžaduje, že student si ke svému studiu musí zvolit kombinaci dvou studijních oborů 
v příslušném studijním programu. Tak i v minulých letech studenti volili studium např. občanské nauky a 
českého jazyka, historie a základů společenských věd aj. Nabídku uchazeč nalezne na webových stránkách UHK 
v informacích Pedagogické fakulty UHK pro uchazeče. 
 
Absolvent studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se 
studiem dalšího jím zvoleného oboru, se studiem pedagogiky a psychologie a dalších 
rozšiřujících předmětů (dle požadované i vlastní volby) získá odborný základ, který může 
využít pro široce pojatou vzdělavatelskou činnost v oblasti společenských věd, pro uplatnění  
v v institucích zaměřených na oblast školství či vzdělávání, v oblasti školních i mimoškolních 
aktivit (nikoli však jako kvalifikovaný učitel), ve správních orgánech či médiích, ve sféře 
veřejného života, neziskových organizací apod., ale samozřejmě také získá předpoklady pro 
další odborný růst a vysokoškolské studium v oborech se společenskovědním zaměřením, 
včetně možnosti pokračovat ve studiu na PdF UHK v navazujících magisterských 
(dvouletých) oborech se zaměřením na učitelství, konkrétně v oboru Občanská nauka 
(pro 2. stupeň základních škol) či Základy společenských věd (pro školy střední). 
 
Přijímací řízení se koná formou písemného testu a pro úspěšné uchazeče v testu formou 
navazující ústní zkoušky, a to v jednom dni. Požadavky ke zkoušce, ukázkové testy a další 
důležité informace uchazeč nalezne na http://www.uhk.cz/pdf/. Ačkoli garantujícím 
pracovištěm je Ústav filozofie a společenských věd Filozofické fakulty UHK, uchazeč podává 
přihlášku dle pokynů Pedagogické fakulty UHK a přijatí uchazeči se stávají studenty PdF. 
 

Přejeme štěstí a úspěchy v přijímacím řízení a těšíme se na možné setkání 
s Vámi při studiu společenských věd se zaměřením na vzdělávání! 
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