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STATUT
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni
Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle
§ 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 4. 10. 2017
návrh Statutu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 25. 10. 2017 Statut Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Článek 1
Úvodní ustanovení
Fakulta pedagogická (dále jen „FPE“) je součástí Západočeské univerzity v Plzni (dále
jen „ZČU“).
Úplný název FPE zní: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.
Sídlo FPE je: Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň.
FPE je oprávněna používat kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem
„Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická“. Zásady pro užívání razítka jsou
stanoveny vnitřní normou ZČU.
Cizojazyčné ekvivalenty názvu FPE jsou uvedeny v příloze č. 1.

Článek 2
Postavení a předmět činnosti
(1) Základní postavení FPE a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statut ZČU.
(2) Předmět činnosti FPE v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními
předpisy a vnitřními normami ZČU tvoří vzdělávací činnost a vědecká, výzkumná a
vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“).
(3) Vzdělávací činnost se uskutečňuje v:
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a) akreditovaných studijních programech nebo ve studijních programech
uskutečňovaných v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má ZČU
institucionální akreditaci (dále jen „akreditovaný studijní program“),
b) programech celoživotního vzdělávání v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání
ZČU.
(4) FPE uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu se
zákonem v oborech, ve kterých má FPE na základě získané akreditace oprávnění tato
řízení v daném oboru konat. Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke
jmenování profesorem stanoví vnitřní předpis ZČU.
(5) Seznam akreditovaných studijních programů, které FPE uskutečňuje, a seznam oborů, ve
kterých je FPE oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem a
další údaje podle § 21 odst. 1 písm. h) zákona, FPE zveřejňuje na elektronické úřední
desce FPE.
(6) Tvůrčí činnost FPE uskutečňuje v celém rozsahu, od činností badatelských k vývojovým
a aplikačním činnostem ve vazbě na potřeby praxe.
Článek 3
Akademická obec
(1) Akademickou obec FPE tvoří:
a) akademičtí pracovníci zařazení podle pracovní smlouvy na FPE, a
b) studenti zapsaní na FPE.
(2) Členové akademické obce FPE mají právo volit členy akademického senátu FPE a být
voleni do akademického senátu FPE.
Článek 4
Akademické svobody a akademická práva
Akademické svobody a akademická práva jsou zaručeny.

ČÁST DRUHÁ
Vnitřní předpisy a vnitřní normy
Článek 5
Vnitřní předpisy
Vnitřními předpisy FPE jsou
a) statut FPE,
b) volební řád Akademického senátu FPE,
c) jednací řád Akademického senátu FPE,
d) jednací řád Vědecké rady FPE a
e) disciplinární řád pro studenty FPE.
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Článek 6
Vnitřní normy
Vnitřními normami FPE jsou
a) rozhodnutí děkana a
b) vyhláška děkana.

ČÁST TŘETÍ
Orgány
Článek 7
Samosprávné akademické orgány a další orgán
(1) Samosprávnými akademickými orgány FPE jsou:
a) akademický senát FPE,
b) děkan,
c) vědecká rada FPE a
d) disciplinární komise FPE.
(2) Dalším orgánem FPE je tajemník.
(3) Základní povinností orgánů FPE je hájení a uplatňování akademických práv a svobod
členů akademické obce FPE.
Článek 8
Akademický senát
(1) Akademický senát FPE (dále jen „AS FPE“) je jejím samosprávným zastupitelským
akademickým orgánem.
(2) Působnost AS FPE stanoví § 27 zákona.
(3) AS FPE má 21 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FPE. Osm členů
AS FPE tvoří studenti.
(4) Volbu členů AS FPE a jejich postavení upravuje Volební řád Akademického senátu FPE.
(5) Způsob jednání AS FPE, orgány AS FPE a jejich ustavování upravuje Jednací řád
Akademického senátu FPE.
(6) Členství v AS FPE je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana,
proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.
(7) Funkční období jednotlivých členů AS FPE je dvouleté. Funkční období všech členů AS
FPE skončí, jestliže AS FPE po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona. Děkan
nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
(8) Zasedání AS FPE jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor
nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda Akademického senátu ZČU nebo v jeho
zastoupení jím pověřený člen Akademického senátu ZČU mají právo vystoupit na
zasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost děkana nebo rektora je předseda AS FPE
povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FPE.
(9) AS FPE zveřejňuje přijatá usnesení na elektronické úřední desce FPE.
(10) Předseda AS FPE má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání Vědecké rady
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FPE. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má též člen předsednictva AS FPE z řad
studentů.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)
(4)

Článek 9
Děkan
V čele FPE je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech FPE, pokud zákon nestanoví
jinak.
Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS FPE rektor. Rektor může odvolat děkana
z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření AS FPE a se souhlasem
Akademického senátu ZČU v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své
povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem ZČU nebo FPE.
Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na FPE
nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává
děkan.
Poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou děkan, proděkani,
tajemník, případně další členové jmenovaní děkanem, například předseda AS FPE,
vedoucí kateder a dalších pracovišť.
Článek 10
Vědecká rada
Působnost Vědecké rady FPE (dále jen „vědecká rada“) stanoví § 30 zákona.
Předsedou vědecké rady je děkan. Ostatní členy vědecké rady jmenuje a odvolává s
předchozím souhlasem AS FPE děkan z významných představitelů oborů, v nichž FPE
uskutečňuje vzdělávací činnost a tvůrčí činnost.
Vědecká rada má 25 členů.
Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce
ZČU, jejíž je FPE součástí.
Činnost vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady FPE.
Článek 11
Disciplinární komise
Působnost disciplinární komise FPE (dále jen „disciplinární komise“) stanoví § 31
zákona. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na
FPE a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce FPE.
Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise si ze svých členů
volí a odvolává svého předsedu.
Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.
Činnost disciplinární komise upravuje Disciplinární řád pro studenty FPE.

Článek 12
Tajemník
(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu FPE v rozsahu stanoveném opatřením děkana.
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(2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

ČÁST ČTVRTÁ
Organizace
Článek 13
Proděkani
(1) Děkana zastupují proděkani v jím určeném rozsahu.
(2) Proděkany jmenuje a odvolává po vyjádření AS FPE děkan.
Článek 14
Pracoviště
(1) Pracovišti fakulty jsou zejména děkanát, katedry a další pracoviště.
(2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení kateder a dalších pracovišť fakulty
rozhoduje na návrh děkana AS FPE.
Článek 15
Děkanát
(1) Děkanát FPE zabezpečuje zejména
a) agendu děkana, proděkanů, tajemníka, AS FPE, vědecké rady a disciplinární komise,
b) studijní, pedagogické a vědecké záležitosti FPE.
(2) Postavení, působnost a vnitřní členění děkanátu jsou upraveny vnitřní normou FPE.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Článek 16
Katedra
Katedra je základním pracovištěm pro vzdělávací činnost a tvůrčí činnost. Svoji činnost
vyvíjí podle potřeby v rámci celé ZČU.
V čele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce ustaven děkanem na základě
výběrového řízení. Může být z této funkce děkanem odvolán.
Katedra se v případě potřeby člení na oddělení, jejichž působnost stanoví vedoucí katedry.
Dalšími funkcionáři katedry jsou zástupce vedoucího katedry a tajemník katedry, který
pomáhá vedoucímu katedry v hospodářské a organizační činnosti a spolupracuje s
tajemníkem FPE. Další funkcionáře určí po projednání s děkanem vedoucí katedry, který
jim zároveň určí působnost.
Přehled kateder je uveden v příloze č. 2.

Článek 17
Další pracoviště
(1) Další pracoviště se liší od katedry svým zaměřením. Může vykonávat jak vzdělávací, tak i
tvůrčí činnost.
(2) V čele dalšího pracoviště je vedoucí, který je do funkce ustaven děkanem na základě
výběrového řízení. Může být z této funkce děkanem odvolán.
(3) Další pracoviště se v případě potřeby člení na oddělení, jejichž působnost stanoví vedoucí
dalšího pracoviště.
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(4) Dalším funkcionářem dalšího pracoviště jsou zástupce vedoucího a tajemník dalšího
pracoviště, který pomáhá vedoucímu v hospodářské a organizační činnosti a spolupracuje
s tajemníkem FPE. Další funkcionáře určí po projednání s děkanem vedoucí dalšího
pracoviště, který jim zároveň určí působnost.
(5) Přehled dalších pracovišť je uveden v příloze č. 2.

ČÁST PÁTÁ
Studium
Článek 18
Předpoklady uchazečů o studium
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou pro přijetí ke studiu
v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je
rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Podmínkou pro
přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia
v magisterském studijním programu.
(2) Kromě podmínek uvedených v odstavci 1 může FPE stanovit i další podmínky přijetí ke
studiu, týkající se určitých znalostí, schopností nebo prospěchu ze střední školy,
popřípadě vyšší odborné či vysoké školy, podmínky týkající se příbuznosti studijních
programů nebo, vyžaduje-li to povaha studijního programu, též zdravotní způsobilost
uchazeče ke studiu.
(3) FPE může rovněž stanovit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili
stanovené podmínky. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje o přijetí
pořadí nejlepších.
(4) FPE může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní
program nebo jeho část nebo studují jiný program na vysoké škole v České republice
nebo v zahraničí, anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve
vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné
škole v České republice nebo v zahraničí.
Článek 19
Rozvrh a organizace studia
(1) Akademický rok se dělí na zimní semestr a letní semestr. Semestr se člení na výukové
období, zkouškové období a období prázdnin.
(2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora.

ČÁST ŠESTÁ
Rozpočet a hospodaření
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Článek 20
Rozpočet
(1) Rozpočet FPE je součástí rozpočtu ZČU. FPE je povinna respektovat metodiku rozpočtu
ZČU a rozpočtová pravidla ZČU, která formou rozhodnutí vyhlašuje rektor.
(2) Na základě rozpočtu ZČU hospodaří FPE samostatně. Náklady a výnosy musí být
vyrovnané. Rozdělení finančních prostředků FPE schvaluje AS FPE.
Článek 21
Hospodaření
(1) Hospodaření FPE a její vnitřní správu řídí v rozsahu stanoveném opatřením děkana
tajemník.
(2) Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření FPE je rektorovi
odpovědný děkan.

ČÁST SEDMÁ
Systém zajišťování kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a
s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací
činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností
Článek 22
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi
souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi
souvisejících činností stanoví vnitřní předpis ZČU.

ČÁST OSMÁ
Zaměstnanci
Článek 23
Obecná ustanovení
(1) Zaměstnancem FPE je ten, kdo vykonává práci pro FPE na základě základního
pracovněprávního vztahu.
(2) Zaměstnanci FPE jsou povinni dbát dobrého jména FPE i ZČU.
Článek 24
Akademičtí pracovníci
(1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní
asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou
zaměstnanci FPE vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce na
FPE jak pedagogickou, tak i tvůrčí činnost.
(2) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovní
smlouvy děkan.
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(3) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení.
Článek 25
Tvůrčí volno
(1) O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana.
(2) O udělení tvůrčího volna rozhoduje děkan po vyjádření rektora. Pokud žádost děkan
zamítne, uvede okolnosti, které vedly k zamítnutí žádosti.
(3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí hodnocení
pracovníka.
Článek 26
Hostující profesor
(1) O přijetí hostujícího profesora rozhoduje děkan.
(2) Hostující profesor je členem akademické obce FPE.
Článek 27
Další zaměstnanci
(1) Dalšími zaměstnanci jsou vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na tvůrčí
činnosti, technickohospodářští zaměstnanci zabezpečující administrativní, technické a
hospodářské, organizační a obslužné činnosti FPE.
(2) Nerozhodne-li o jeho konání příslušný vedoucí zaměstnanec, výběrové řízení se
nevyžaduje.
Článek 28
Členství v orgánech
(1) Činnost akademických pracovníků a dalších zaměstnanců v orgánech a grémiích
vymezených zákonem je významnou součástí jejich povinností, která vyplývá z postavení
zaměstnance FPE a ZČU.
(2) Jedná se zejména o členství v těchto orgánech:
a) v Akademickém senátu FPE a Akademickém senátu ZČU,
b) ve Vědecké radě FPE, ve Vědecké radě ZČU nebo ve vědeckých radách jiných
vysokých škol nebo jejich fakult,
c) v Radě pro vnitřní hodnocení ZČU,
d) v Národním akreditačním úřadu,
e) ve vládních a jiných státních orgánech pro školství, vědu, výzkum a vývoj,
f) v Akreditační komisi ZČU,
g) v orgánech reprezentace vysokých škol,
h) v Radě vlády pro výzkum a vývoj,
i) v orgánech Evropské unie,
j) v radách programů, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a v komisích grantových agentur.
(3) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvořit podmínky pro účast podřízených zaměstnanců
na jednáních orgánů uvedených v odstavci 2 a činnost podřízených zaměstnanců
promítnout do hodnocení činnosti FPE.
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ČÁST DEVÁTÁ
Akademické insignie a akademické obřady FPE
Článek 29
Akademické insignie a akademické obřady
Akademické insignie a akademické obřady FPE jsou vnějším vyjádřením pravomoci a
odpovědnosti orgánů FPE, symbolizují nezávislost a samosprávnost FPE a jsou výrazem její
historické tradice.
Článek 30
Akademické insignie
(1) Akademickými insigniemi FPE jsou
a) žezlo FPE,
b) řetězy (děkana a proděkanů),
c) taláry FPE.
(2) Akademické insignie FPE se používají v rámci akademických obřadů FPE, ZČU nebo
jejích součástí.
(3) Akademické insignie FPE nesmí být použity v případě, že by došlo ke snížení dobrého
jména FPE nebo ZČU.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Článek 31
Imatrikulace a promoce
Imatrikulací se rozumí akademický obřad FPE, při němž student skládá imatrikulační slib
a je při něm slavnostně stvrzen zápis studenta do matriky studentů.
Děkan může rozhodnout, že imatrikulace se ve formě akademického obřadu FPE
neuskuteční.
Znění imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze č. 3.
Promocí se rozumí akademický obřad FPE, který vyjadřuje řádné ukončení studia ve
studijním programu, který uskutečňuje FPE.
Znění promoční formule a slibu absolventa je uvedeno v příloze č. 3.
Podrobnosti o průběhu imatrikulace, promoce a dalších akademických obřadech FPE
stanoví vnitřní předpis ZČU.

ČÁST DESÁTÁ
Článek 32
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Statut FPE schválený Akademickým senátem ZČU dne 31. 10. 2007 ve znění
pozdějších změn.
(2) Tento Statut FPE nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZČU.
(3) Tento Statut FPE nabývá účinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZČU.
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………………………………….

………………………………...

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
předseda Akademického senátu FPE

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE
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Příloha č. 1
ke statutu FPE

Cizojazyčné ekvivalenty názvu
„Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická“

Anglicky:

University of West Bohemia, Faculty of Education

Francouzsky: LʼUniversité de Bohȇme de lʼOuest, Faculté de Pédagogie
Německy:

Westböhmische Universität, Pädagogische Fakultät

Rusky:

Западочешский университет, Факультет педагогический

12

Vnitřní předpisy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Příloha č. 2
ke statutu FPE

Přehled kateder a dalších pracovišť FPE
Katedry:
Centrum biologie, geověd a envigogiky CBG
Katedra anglického jazyka KAN
Katedra českého jazyka a literatury KČJ
Katedra historie KHI
Katedra hudební kultury KHK
Katedra chemie KCH
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy KMT
Katedra německého jazyka KNJ
Katedra pedagogiky KPG
Katedra psychologie KPS
Katedra jazyka KRF
Katedra tělesné a sportovní výchovy KTV
Katedra výpočetní a didaktické techniky KVD
Katedra výtvarné kultury KVK
Středisko pedagogické praxe SPP

Další pracoviště:
Děkanát DFPE
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Příloha č. 3
ke statutu FPE

Znění imatrikulačního slibu, promoční formule a slibu
absolventa
Znění imatrikulačního slibu
Slib studenta v bakalářském a magisterském studijním
programu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
Slibuji slavnostně, že budu svědomitě plnit povinnosti občana, občanky České
republiky a studenta, studentky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni,
stanovené zákonem č. 111/1998 o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 a
Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Zavazuji se, že vynaložím své úsilí k dosažení vysokého stupně odborných
znalostí.
Své studium i uplatnění budu proto chápat jako čestné plnění lidských i vlasteneckých
závazků. Svým jednáním i prací budu usilovat o uchování dobrého jména Západočeské
univerzity, nedopustím se ničeho, čím by byla poškozena její čest a vážnost.
Slib studenta v doktorském studijním programu
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Fakulty

Slavnostně slibuji, že budu respektovat akademická práva a plnit všechny akademické
povinnosti Západočeské univerzity v Plzni.
Slibuji, že podle svých schopností budu usilovat o porozumění novým poznatkům vědy
a vynaložím úsilí k dosažení vysokého stupně odborných znalostí a dovedností.
Svoji výzkumnou práci zaměřím na rozšíření hranic vědeckého poznání a vynaložím
veškeré úsilí k tomu, aby výsledky mé práce byly prospěšné pro společnost.
Slibuji, že budu dodržovat uznané etické postupy a základní etické zásady platné pro
obor výzkumu.
Slibuji, že budu dodržovat zásady ochrany duševního vlastnictví.
Je pro mne čest, že se tímto slibem stávám členem akademické obce Západočeské
univerzity v Plzni. Slibuji, že budu usilovat o dobré jméno této vysoké školy, se kterou
spojuji svůj další osobnostní a profesní rozvoj.
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Znění promoční formule pro promoci absolventů
magisterského nebo bakalářského studia
Kolegyně a kolegové,
poněvadž jste řádně absolvovali studium na Fakultě pedagogické Západočeské
univerzity v Plzni a s úspěchem vykonali všechny předepsané zkoušky, prohlašuji
vaše vysokoškolské studium za uzavřené.
Absolventi magisterského studia, podle § 46 odstavec 4 zákona č. 111/1998 ze dne
22. dubna 1998, získávají akademický titul magistr. Absolventi bakalářského studia,
podle §45 odstavec 4 zákona č. 111/1998 ze dne 22. dubna 1998, získávají akademický
titul bakalář.
Žádám vás, abyste na insignii univerzity a do rukou pana rektora složili slib.

Znění slibu absolventa magisterského nebo bakalářského
studia
Slib absolventů studia učitelských studijních programů
Slibuji České republice a akademické obci Fakulty pedagogické Západočeské
univerzity v Plzni, že budu vykonávat učitelské povolání tak, abych svěřenou mládež
připravoval svědomitě a odpovědně v duchu národních, všelidských a demokratických
tradic.
Slibuji, že budu vychovávat mládež tak, aby ze svěřených žáků vyrůstaly vzdělané,
lidsky cítící a projevující se osobnosti, jež si budou vědomy smysluplnosti vzdělání
jako součásti kultury celé národní společnosti.
Slibuji, že budu spravedlivě posuzovat a hodnotit práci svých žáků a úroveň jejich
rozvoje, že se nikdy nedotknu jejich lidské důstojnosti, že nikdy nezneužiji svého
postavení v jejich neprospěch.
Slibuji, že budu sjednocovat výchovné působení všech činitelů, zvláště školy a
rodiny, že budu čelit všemu, co může narušovat zdravý vývoj mně svěřených žáků.
Slibuji, že budu udržovat svou učitelskou kvalifikaci na úrovni nejnovějších poznatků
vědy, že v souladu s tím budu trvale rozvíjet své pedagogické vzdělání.
Slibuji, že si zachovám natrvalo v paměti univerzitu a fakultu, na nichž jsem získal
(získala) vysokoškolskou učitelskou kvalifikaci, slibuji, že jim svou prací budu dělat
čest.
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Slib absolventů studia neučitelských studijních programů
Slibuji, že vědomosti získané během svého studia na Fakultě pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni dám plně do služeb pokroku a využiji jich pro
blaho naší společnosti v duchu národních, všelidských a demokratických tradic.
Slibuji, že budu žít tak, aby mé jednání bylo ve shodě s dosaženým akademickým
stupněm vzdělání.
Slibuji, že budu udržovat svou kvalifikaci na úrovni nejnovějších poznatků vědy, že
v souladu s tím budu trvale rozvíjet své vzdělání.
Slibuji, že si zachovám natrvalo v paměti univerzitu a fakultu, na nichž jsem získal
(získala) vysokoškolskou kvalifikaci, slibuji, že jim svou prací budu dělat čest.

Znění promoční formule pro promoci absolventů
doktorského studia
Kolegyně a kolegové,
poněvadž jste řádně ukončili studium doktorského studijního programu na Fakultě
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni úspěšným složením státní doktorské
zkoušky a obhájením disertační práce, prohlašuji vaše doktorské studium za uzavřené.
V souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získáváte
akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“.
Žádám vás, abyste na insignii univerzity a do rukou pana rektora složili slib.

Znění slibu absolventa doktorského studia
(Slib může být přednesen latinsky)
Slavnostně slibuji, že vědomosti a dovednosti získané během svého studia na Fakultě
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni dám plně do služeb pokroku a využiji
jich pro blaho společnosti v duchu národních, všelidských a demokratických tradic.
Slibuji, že budu udržovat svou kvalifikaci na úrovni nejnovějších poznatků vědy, že
v souladu s nimi budu trvale rozvíjet svůj tvůrčí potenciál.
Slibuji, že v rámci svých možností budu pokračovat ve výzkumné práci a svoji snahu
zaměřím na rozšíření hranic vědeckého poznání. Vynaložím veškeré úsilí k tomu, aby
výsledky mé práce byly prospěšné pro společnost.
Slibuji, že budu dodržovat uznané etické postupy, mravní zásady a budu respektovat
principy ochrany duševního vlastnictví.
Slibuji, že si zachovám natrvalo v paměti univerzitu a fakultu, na nichž jsem studoval
(studovala), a že jim svou prací budu dělat čest.
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