
Zpráva Studijní komise k žádosti o reakreditaci jedno- a dvouoborového studia 

Nizozemský jazyk a literatura 

 

Studijní plán a profil absolventa 

18 povinných předmětů jednooborového studia zahrnuje úvody k literárněvědným a 

lingvistickým disciplínám, průřezové kurzy literatury, lingvistické předměty, kurzy 

praktického jazyka a výuku reálií. Doplňuje ho pět skupin povinně volitelných předmětů, 

které nechávají poměrně malý prostor pro výběr (např. ve skupině 1 volí student 4–5 

předmětů z 6 nabízených, ve skupině 2 volí 4 předměty z celkových 5).  

Dvouoborové studium obsahuje (vedle povinného penza volitelných předmětů) 

výlučně povinné předměty, jejichž skladba je (až na několik výjimek týkajících se 

jednooborových PP 3, 4 a 16, resp. odlišné kreditové a hodinové dotace u PP2) totožná 

se skladbou povinných předmětů u jednooborového studia. 

Studijní plán původně neobsahoval žádné změny oproti předchozí akreditaci, na 

základě diskuze na druhém zasedání Studijní komise byl ve studijním plánu navýšen 

počet kreditů u literárních seminářů (skupina PVP2 v jednooborovém studiu) na úkor 

snížení počtu kreditů z volitelných předmětů, resp. drobné korekce kreditového počtu 

předmětu PP11. Tím byla částečně zohledněna připomínka objevující se častěji 

v oborových evaluacích, která se týkala přílišného počtu neooborových předmětů. 

Na základě zasedání SK došlo také k dalším drobným korekcím v textu 

akreditační žádosti. 

Personální zabezpečení 

Oborové předměty jsou v současné době zajišťovány šesti kmenovými pracovníky, 

z toho dvěma profesory, jednou docentkou (předpokládá se brzké zahájení 

profesorského řízení), dvěma odbornými asistentkami (jedna s vědeckou hodností) a 

lektorem. Ocenit lze mimořádnou participaci zahraničních habilitovaných pracovníků 

(dva z nich mají vedle polovičního úvazku na FF UK úvazky na univerzitě v Bratislavě, 

resp. na Sorbonně). V rámci generační výměny se do budoucna počítá se zapojením 

současných doktorandů ÚGS. 

 

STANOVISKO SK: 

Studijní komise doporučuje postoupení akreditace Bc. oboru Nizozemský jazyk a 

literatura k projednání v Akademickém senátu FF UK po zapracování připomínek 

vzešlých z diskuse. Podrobná zpráva Studijní komise bude poskytnuta děkance FF UK. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 


