
Role koncepčního grémia v rámci akreditačního procesu 

 
1) Zavádění nových oborů 

 

 V tuto chvíli byl akreditační výhled na rok 2014 Akademickým senátem a Vědeckou radou 
schválen jen formálně a do tabulky byly zahrnuty všechny obory, které se přihlásily. Vlastní 
rozhodnutí o vytvoření nového oboru proběhne před započetím přípravy akreditace. Do 
budoucna (od roku 2015) začne posuzování ještě před schvalováním výhledu, základní součásti 
budou vyzvány, aby příslušný materiál dodaly do května 2014. 

  Obor děkanovi a akreditačnímu koordinátorovi předloží předběžnou verzi malého akreditačního 
formuláře  (ten  obsahuje  charakteristiku  a  cíle  oboru,  profil  absolventa,  studijní  plán  a 
personální zabezpečení, rozpis změn v personální zátěži, informaci o využívání předmětů, které 
jsou v plánech jiných, již akreditovaných oborů, ekonomickou rozvahu a odhad dodatečných 
prostorových nároků). 

 

  Návrh projedná koncepční grémium (dále jen grémium), které buď doporučí, nebo nedoporučí 
zahájit přípravu akreditace. 

  Obory, které doporučí, půjdou na VR coby akreditační výhled na daný kalendářní rok. 

  Dále by postup byl týž jako dosud, ale s tím, že děkan v kterémkoli bodě může grémium požádat 
o pomoc při svém rozhodování. Tj. počáteční rozhodnutí zahájit přípravu akreditace znamená 
pouze to, že proti zavedení takovéhoto oboru nemá vedení fakulty obecné námitky; může však 
nakonec přípravu akreditace zastavit. 

 

 

2) Reakreditace 
 

  Týž postup jako dosud, tj. v souladu s Opatřením děkana 1/2013, ale s těmito rozdíly: 
 

  Děkan v kterémkoli bodě může grémium požádat o pomoc při svém rozhodování, pokud by 
při projednávání vyšly najevo jakékoli okolnosti hodné pečlivějšího zvážení či nastolující 
složitější  koncepční  otázky.  Lze  předpokládat,  že   taková  situace  bude  nastávat  spíš 
výjimečně. 

  Podle stupně závažnosti takových okolností by děkan mohl o radu požádat buď jen zástupce 
dané oborové oblasti, nebo celé grémium, vždy včetně možnosti přizvat zástupce daného 
oboru ke společné diskusi. 

  Studijní  komise  bude  nadále  opět  fungovat  jako  fórum,  kde  se  projednávají  návrhy 
konkrétních akreditací: SK se bude snažit pomoci oboru zlepšit návrh akreditace (koherence 
studijního plánu, kompatibilita s jinými obory FF UK apod.), kontrolovat formální ukazatele 
(personální zastoupení, struktura SP apod.) a naplňovat obecnou koncepci studia na FF UK, 
která se připraví ve spolupráci s vedením FF, s grémiem a SK a následně bude k projednání 
předložena akademickému senátu a vědecké radě FF UK.  

  Součástí procesu bude též zhodnocení ekonomických a prostorových hledisek, pokud by se 
ve srovnání s původní akreditací měnila. 



Role koncepčního grémia v evaluaci oborů 

 
  Podněty či důvody k evaluaci by měly vycházet z potřeby řešit především koncepční otázky, 

plynoucí z fungování jednotlivých oborů. Cílem je pomoci oborům v jejich snaze o vytvoření co 
nejkvalitnějšího studijního plánu, který zároveň odráží celkové směřování fakulty, včetně 
prohlubování mezioborové spolupráce. 

  Evaluace oborů vycházejí ze zadání vedení fakulty, nezávisle na akreditačním procesu. Je možné 
zpracovat  různé  stupně  evaluace  na  všech  úrovních  studia,  včetně  možnosti  plošného 
hodnocení v rámci konkrétní evaluační kategorie. Jejich přípravu na základě pokynů od děkana 
koordinuje akreditační koordinátor a pověřuje jimi prostřednictvím vedoucího oddělení 
pracovníky studijního oddělení. 

  Možné formy evaluace: 
 

a) analýza dat ze SIS o výuce, počtech absolventů/zanechavších apod.; 
b) externí kontrola závěrečných prací; 
c)  hromadné oslovování studentů či absolventů s dotazy ohledně fungování oboru; 
d) zadávání studijních plánů na externí posouzení. 

 

  Výsledky evaluace by opět projednávalo  grémium. Poté by s nimi vedení fakulty seznámilo 
zástupce oborů a společně by promýšleli a hledali cestu k nejlepšímu řešení. 


