
Příloha č. 5 

Placené programy a kurzy ÚBS 

 

Česká studia, IC, EC a LŠSS 

Seminář Česká studia vznikl na půdě Ústavu bohemistických studií ve 2. polovině 90. let a od samého 

počátku byl koncipován jako ucelený dvouletý program s cílem dovést studenty na úroveň B2 a 

otevřít jim tím cestu ke studiu na FFUK nebo jiných vysokých školách. ÚBS tento program vybudoval 

také proto, aby si vychoval uchazeče o bakalářské, resp. magisterské studium pro svůj obor čeština 

jako cizí jazyk. V některých ročnících bc. a NMgr. studia tvoří absolventi ČS čtvrtinu všech studentů. 

Pro ostatní zájemce o studium češtiny, české historie a kultury byly vytvořeny ještě dva doplňkové 

kurzy – dvoutýdenní intenzivní kurzy (pro ty, kteří nemohou studovat celý semestr) a večerní (pro ty, 

kteří už žijí, pracují nebo studují v Praze). 

Ústav bohemistických studií pořádá z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky také Letní školu slovanských studií, jejíž studenti jsou z velké části stipendisty MŠMT nebo 

stipendisty rektorátu UK a dalších partnerských univerzit. 

 

Administrace 

Administraci programu Česká studia zajišťovala do 31. 12. 2013 externí administrátorka s úvazkem 10 

hodin týdně a platem 10 000 Kč měsíčně. Kromě péče o studenty, vedení administrativy a vízových 

otázek do její pracovní náplně patřila také propagace programu a správa webu.  

Více než roční zkušenosti z programu Česká studia ukazují, že oddělení děkanátu, konkrétně 

zahraniční oddělení, není schopno personálně ani administrativně program zajistit tak, aby se mohl 

rozvíjet, taktéž chybí marketing a podpora programů ve stávajících a nových regionech.  

Neexistuje jasná koncepce vedení administrativy, jednotlivá administrativní opatření jsou prováděna 

nahodile, se značnými časovými prodlevami nebo bez pochopení specifik studentů-cizinců ve 

vízových, ekonomických nebo studijních otázkách. Plánovaný odchod současné vedoucí ZO bc. K. 

Mitasové bude už sedmou personální změnou v administraci programu od 31. 12. 2013.  

V oblasti marketingu dosud nebyla vypracována konkrétní strategie, chybí odborné znalosti tržního 

prostředí studia češtiny pro cizince v Praze a České republice, cenová politika, zacílení na konkrétní 

skupinu studentů atd. ÚBS si vyžádal v lednu tohoto roku kvůli nápadnému snížení vstupní jazykové 

úrovně studentů v ZS výroční zprávu o propagaci programu a kurzů ze strany ZO v roce 2014 a 

plánovaných aktivit pro rok 2015. ÚBS dosud žádnou zprávu neobdrželo. V polovině března byl po 

sedmi měsících příprav konečně ÚBS předložen návrh české verze nového webu.  

 

Vízové otázky 

Pobyt studentů-cizinců se na území České republiky řídí zákonem 326/1999 Sb., jeho příslušnými 

částmi týkajícími se studia (§ 64) a konkrétní realizací těchto přepisů Odborem migrační a azylové 

politiky MV ČR. Většina studentů Českých studií pochází ze zemí mimo EU a potřebuje povolení pro 

dlouhodobý pobyt. V závislosti na zemi původu studenta je získání daného povolení či prodloužení 

poměrně komplikovaným procesem, s vízovými problémy se často setkávají i naši studenti 



v akreditovaných oborech. Během dlouholeté spolupráce se ÚBS a administrátorkám programu ČS 

podařilo navázat vysoce profesionální vztahy s příslušnými orgány státní správy, které zajišťovaly při 

splnění všech podmínek nadstandardní počty udělených víz. I přes zájemce z vysoce rizikových zemí 

se počty zamítnutých žádostí pohybovaly na úrovni 30 %. 

Po odchodu administrátorky ČS dr. K. Kloubové (k 31. 12. 2014) a p. D. Ejemové (k 30. 8. 

2014) nemá fakulta zkušeného odborníka na vízovou politiku České republiky ve vztahu 

k cizincům, resp. cizincům z tzv. třetích zemí.  

Dle sdělení p. proděkanky (Zápis jednání širšího kolegia děkana ze dne 18. listopadu 2014) 
pro zahraničí vzrostl počet zamítnutých žádostí o víza. Ubývají rovněž studenti hlásící se na 
akreditované obory na Ústavu bohemistických studií a ostatní obory na filozofické fakultě. 
Do programu je, zdá se, přijímán každý, kdo si podá přihlášku bez ohledu na to, jakou má 
motivaci a jaké jsou jeho budoucí studijní plány, což je v rozporu s vystavovanými 
akceptačními dopisy.  
Důsledkem výše uvedeného jsou pak klesající počty studentů v semestrálním programu, 

velké snížení jejich vstupní jazykové úrovně a prodlužující se délka potřebná pro vstup na 

českou vysokou školu. Večerní kurzy nejsou otvírány vůbec, do intenzivních kurzů se obvykle 

hlásí naši stávající nebo bývalí studenti, nových zájemců o studium je málo.  

 

Ekonomické aspekty 

Studenti  češtiny pro cizince připravující se na studium na vysoké škole zůstávají na FF a platí školné 

v průměru déle než ostatní studenti-cizinci, zůstávají obvykle dva, někdy i více semestrů (aktuálně 

např. vietnamský student, který studuje pátý semestr). Ze zkušenosti víme, že pouze tyto dlouhodobé 

pobyty jsou ziskové – mohou přinést fakultě finanční prostředky. Pro srovnání je možné se podívat na 

ekonomický přínos placených kurzů Jazykového centra FF UK v rámci celoživotního vzdělávání či 

nabídku a ceny kurzů jazykových center ostatních univerzit a vysokých škol v České republice, které 

akreditovaný obor čeština pro cizince nemají.  

Od převzetí administrace ZO také výrazně klesl počet studentů z partnerských institucí ÚBS 

v ekonomicky silných zemích (např. studenti Hankuk University of Foreign Studies v Soulu Česká 

studia navštěvovali jako osvědčenou variantu study abroad programu). 

ÚBS z placeného programu Česká studia (semestrální Česká studia, večerní kurzy a intenzivní kurzy) a 

letní školy odvádělo podle opatření děkana č. 22/2008 10% režii filozofické fakultě. V průměru za pět 

let se jednalo o cca 450 000 Kč ročně.  

Od 1. 1. 2014 jsou veškeré finanční příjmy programu Česká studia převedeny na ZO. Problematické je 

podle našeho názoru využití zisku v rámci přerozdělování financí na FF. Uvedné není v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zejména zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 

veřejné správě, podle kterých má být příspěvek použit na účel, k němuž byl poskytnut, v našem 

případě na náklady na výuku konkrétního platícího studenta. 

Finanční přínos programů zajišťovaných ÚBS nebyl nijak zohledněn při hodnocení základních součástí 

pro tvoření mzdového balíčku. Průměr krytí podlah mzdových tříd je 88 %, ÚBS bylo na rok 2015 

přiděleno cca 55 %, a to při úvazcích 16 výukových hodin týdně a bez platu sekretářky. Platy 

zaměstnanců ÚBS jsou dorovnány v roce 2015 z rezerv, které si ústav díky rozpočtové kázni 

v minulých letech vytvořil a které byly určeny na rozvoj, propagaci a mezinárodní spolupráci (ředitel 



ÚBS mj. předložil p. děkance koncepci stipendijního programu, díky kterému by v ČR mohli na FF UK 

studovat talentovaní zájemci ze strategických regionů).  

 

Neprodloužení akreditace 

Zrušení nebo zastavení akreditačního řízení znamená ve svých důsledcích konec akreditovaného 

odborného pracoviště a všech na něj navázaných aktivit. Je-li už v tuto chvíli jasné, že ústav nebude 

v příštím roce přijímat studenty do oborového bakalářského studia na ÚBS, je třeba s okamžitou 

platností zastavit přijímaní studentů do programu Česká studia a právně ošetřit již probíhající vízová 

řízení.  

Změna akreditovaného pracoviště v malé jazykové centrum povede ke ztrátě konkurenční výhody na 

trhu, zejména splnění podmínek pro udělení dlouhodobého pobytu za účelem studium, a 

tedy ukončení dlouhodobých studijních pobytů. Naznačované plány proměnit Česká studia 

v přípravné středisko na nejrůznější vysokoškolské obory naráží na odborně-pedagogické limity výuky 

a také na skutečnost, že Univerzita Karlova již centrální přípravnou instituci pro studium na 

jednotlivých fakultách má. Ústav odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy disponuje 8 

studijními středisky v 5 městech České republiky a 4 specializovanými pracovišti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


