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Oblast studia je jedním z určujících pilířů identity FF UK. V rámci svého působení v roli proděkanky 

pro studium hodlám navázat na úspěšné působení své předchůdkyně a soustředím se zejména na 

pokračující budování ucelené a jednoznačné koncepce studia na FF UK, která bude klíčovou součástí 

integrity fakulty jako prestižní české a evropské vysoké školy. Hlavní náplň této dlouhodobé strategie 

se dá shrnout do tří bodů: 

- Otevřenost: Zajištění snadného přístupu k informacím a transparentnosti postupů fakulty. 

Důraz na širší mezioborovou spolupráci v oblasti výuky. Podpora vzájemného respektu mezi 

pedagogy a studenty. Podpora a plné zapojení studentů se specifickými potřebami.  

- Internacionalizace: pokračování v podpoře přípravy akreditací v anglickém jazyce pro co 

nejširší spektrum oborů, rozšiřování a příprava akreditací programů joint degrees 

- Excelence: podpora a zachování výjimečné šíře oborů na FF UK, včetně vypracování 

programu podpory tzv. malých oborů, podpora propojování špičkového výzkumu a studia, aktivní 

podpora mezioborové výukové spolupráce, pokračování v rozvoji vnitřní evaluace fakulty 

 

V bezprostředně nadcházejícím období 2015 – 2017 budu navazovat na dokončené projekty a 

pokračovat v projektech rozpracovaných, a to zejména v následujících stěžejních oblastech: 

Podpora excelence a systematičnosti v oblasti výuky 

- Příprava konzistentního a funkčního programu mezioborové výukové spolupráce a jeho 

realizace na základě diskuze s katedrami a ústavy FF UK. Pro tuto spolupráci existuje na FF UK 

velmi dobrý základ, podstatné je zejména ji systematizovat a zajistit informovanost studentů 

o nabídce a využitelnosti předmětů jiných kateder a ústavů. 

 

- Příprava nové koncepce společného základu bakalářského studia (s důrazem na rozšíření a 

aktualizaci nabídky předmětů spol. základu, větší možnost volby pro studenty a větší 

praktickou využitelnost v dalším studiu), jeho následná implementace na základě otevřené 

diskuze se základními součástmi 

 

- Systematická podpora tzv. malých oborů na základě jejich detailní evaluace a příprava 

modelu jejich dlouhodobě udržitelného fungování v rámci FF UK 

 

- Rozšiřování cizojazyčného studia a studia v rámci joint degrees 

 

- Podpora školení pedagogů a jejich dalšího vzdělávání 

 

- Zahájení diskuze o možnostech většího rozšíření e-learningu a jeho systematizace (podpora 

rozříření využívání systému Moodle) 

 

 

 



Podpora studentů 

- Otevřená, rychlá a efektivní komunikace se studenty a zajištění dostupnosti všech důležitých 

informací 

 

- Podpora studentů se specifickými potřebami a studentů s rodičovskými povinnostmi a 

zajištění jejich plné integrace do studijního procesu i fakultního života. 

 

- Systematizace agendy účelových a prospěchových stipendií včetně definování 

transparentních kriterií pro jejich přidělování 

Akreditace 

- Dokončení v předešlém období úspěšně zahájené proměny, systematizace a stabilizace 

akreditačního procesu 

 

- V souladu s DZ FF UK, jednoznačné stanovení priorit FF UK v otázce akreditací a náplně 

studia, včetně vzniku nových oborů a udržení a rozvoje oborů jedinečných v ČR  

 

- Podpora přípravy cizojazyčných akreditací pro co nejvíce oborů, podpora a usilování o 

rozšiřování akreditací joint degrees; rozvaha a příprava finančního zajištění funkčního zázemí 

cizojazyčného studia 

Elektronizace studijní agendy 

- pokračování v práci na optimalizaci SIS tak, aby sloužil fakultě, usnadňoval práci vyučujícím a 

zpřístupňoval informace studentům s cílem výrazného omezení oběhu listinné agendy.  

Vnitřní evaluace 

- Vyhodnocování a další zlepšování současné podoby studentského hodnocení výuky 

 

- Využívání dat získávaných v rámci programu KREDO a pro vnitřní evaluaci FF UK v oblasti 

studia 

 

Při naplňování tohoto programu považuji za stěžejní spolupráci a koordinaci zejména s proděkanem 

pro přijímací řízení a vnější vztahy, proděkankou pro zahraničí a proděkanem pro vědu.  


