
Příloha č. 1 Chronologie akreditačního procesu (v bodech) 

1) stávající akreditace oborů čeština pro cizince končí v květnu 2016, proto ÚBS dne 4. 4. 
2014 předložil žádost děkance FF UK o zahájení reakreditace bakalářského a 
navazujícího magisterského studia;  

2) 30. 6. 2014 první pracovní schůzka paní děkanky s ředitelem ÚBS – poprvé zazněla 
z úst paní děkanky informace o úmyslu neobnovit navazující magisterské studium (viz 
příloha 3); 

3) konec srpna 2014 (závěr LŠSS) – jednání děkanky a proděkanky pro studium 
s ředitelem a zástupcem ředitele ÚBS – téma: renesance kurzu pro nebohemisty, 
stálé zpochybňování magisterského studia, bakalářská akreditace je pokládána za v 
podstatě neproblémovou;  

4) 23. 1. 2015 – zasedání Studijní komise – reakreditační materiál vrácen k přepracování, 
zpravodajkou ustanovena doc. M. Malá; měli jsme vyčkat, až budeme kontaktováni 
zvláštní komisí/pracovní skupinou – nikdo nikdy nezmínil, že by ÚBS mělo přijít o 
bakalářské studium; 

5) po tomto datu se pracovníci ÚBS opakovaně scházejí a přepracovávají na základě 
doporučení Studijní komise verzi bakalářské reakreditace; 

6) vzhledem k tomu, že od závěru ledna 2015 vedení ÚBS nikdo nekontaktuje, zasílá dne 
11. 3. 2015 ředitel ÚBS paní děkance, předsedkyni Studijní komise doc. L. Pultrové a 
zpravodajce doc. M. Malé výzvu k jednání a k zaujetí stanoviska k situaci kolem 
reakreditace (příloha č. 4);  

7) 23. 3. 2015 setkání doc. Hrdličky s doc. Malou, která na žádost doc. Hrdličky až po 
skončení jednání sděluje emailem, že se standardními cestami reakreditace 
bakalářského studia pravděpodobně nestihne a že se budou volit „jiné cesty“; 

8) 27. 3. 2015 zasílá děkanka FF UK předsednictvu AS FF UK dopis s prosbou o zařazení 
informačního bodu za účelem podat „úvodní informaci o přípravě nové koncepce 
studia češtiny pro cizince na FF UK“; 

9) koncem března byla odvolána z důvodu změny programu paní děkanky předem 
dohodnutá informativní schůzka zástupců ÚBS s paní děkankou o reakreditaci 
(plánovaný termín byl 9. 4.);  

10)  následně byl ředitel ÚBS předvolán k jednání s paní děkankou, které proběhlo dne 2. 
4. Poprvé zaznívá informace o záměru paní děkanky už nereakreditovat bakalářské 
studium, sloučit ÚBS s Jazykovým centrem k 1. 1. 2016 a schválit bakalářskou 
reakreditaci pouze za účelem dostudování; 

11)  9. 4. zasedání AS, na kterém měla být paní děkankou představena úvodní informace 
o nové koncepci výuky češtiny pro cizince, a to jako bod jednání „7c různé“; po roce 
od zahájení jednání o reakreditaci oboru z diskuze vyplývá, že reakreditace dosud 
formálně zahájena nebyla;  

12)  o osudu akreditace navazujícího magisterského studia zatím nemáme žádné 
informace; 

13)  7. 5. 2015 se akademičtí pracovníci ÚBS mají s paní děkankou poprvé sejít. 

 


