
Reforma společného základu – konkrétní technické kroky 

 

1. Tělesná výchova 

− Předmět bude během prázdnin ve všech  studijních plánech  se  zpětnou platností  ze  společného 
základu  vyškrtnut.  Kdo  ho  absolvoval,  bude  ho  nadále  mít  jako  volitelný  předmět,  kdo  ho 
neabsolvoval, nemusí ho absolvovat, nebo si ho může vzít jako volitelný předmět. 

− Stojí‐li  některý  z  oborů  o  to,  aby  pro  jeho  studenty  byla  tělesná  výchova  nadále  povinná, má 
možnost si ji po dohodě s Akreditačním referátem nechat přeřadit do povinných předmětů. Tento 
postup je nicméně možný jen v případě, že v plánu bude dostatek kreditů (jejich počet bude často 
záviset na cizím jazyku – viz níže, bod 2). 

− V rámci volitelných předmětů budou všem kurzům tělesné výchovy zvýšeny kredity z 1 na 2 kr., 
resp.  na  3.  kr.  v  případě  čtrnáctidenních  pobytových  kurzů.  Zároveň  bude  zajištěna  propagace 
těchto kurzů v období zápisu předmětů. 

2. Cizí jazyk 

− Zkoušky  z  jazyka  B2+/–  (6/4  kr.)  se  zruší  a  v  říjnu  2016  budou  ve  všech  bakalářských  i 
magisterských plánech se zpětnou platností nahrazeny novou  jednotnou zkouškou B2 za 5 kr. Ta 
bude mít v záměnnosti staré zkoušky B2+/–, tj. kdo absolvoval některou z těchto starých zkoušek, 
bude mu takto složená zkouška platit, kdo ne, bude dělat novou zkoušku B2, pro všechny stejnou. 

− Starou zkoušku B2+ bude možné skládat do konce ak. roku 2015/16, zkoušku B2– pak do konce 
ak. roku 2016/16. Poté už bude možné skládat pouze novou zkoušku B2. V říjnu 2016 bude proto 
všem studentům, kteří mají zapsanou, ale nesplněnou zkoušku B2+, změněn zápis předmětu na 
novou  zkoušku  B2.  Všem  studentům,  kteří mají  zapsanou,  ale  nesplněnou  zkoušku  B2–,  bude 
analogicky změněn zápis předmětu na novou zkoušku B2 v říjnu 2017.  

− Nahrazení zkoušky B2+/– za zkoušku B2 se netýká  jen  jazyka ve společném základu, ale  i Cizího 
jazyka II, který některé bakalářské či magisterské obory mají v oborové části plánu. Zde nicméně u 
některých magisterských oborů může dojít k tomu, že pro takovéto nahrazení nebude dostatečný 
kreditový  prostor  (neboť magisterské  obory mají  typicky  zkoušku  B2–  za  4  kr.,  zatímco  nová 
zkouška B2 bude za 5 kr.). Doporučeným řešením v takovýchto případech je náhrada zkoušky B2– 
za nově zavedenou zkoušku z akademického čtení za 3 kr.  

− V  nových  akreditacích  (resp.  v  nově  změněných  plánech,  které  budou  nyní  procházet  Studijní 
komisí  náhradou  za  pozastavený  akreditační  proces)  bude  v  případě  zkoušky  z  jazyka  ve 
společném  základu  omezen  výběr  jazyků  na  A/N/F.  V  případě  Cizího  jazyka  II  a  zkoušky  z 
akademického  čtení  bude  nadále  výběr  jazyků  v  kompetenci  oborů  (v  závislosti  na  výukové 
nabídce  v  Jazykovém  centru  či  po  dohodě  i  jinde  na  FF,  pokud  Jazykové  centrum  daný  jazyk 
nenabízí). Mezi Cizí jazyk II bude moci patřit i latina Zk+, která bude nadále hodnocena 6 kredity. 

3. Cizí jazyk: Zkouška z akademického čtení 

− Bude vytvořena zkouška z akademického čtení za 3 kr., kterou Jazykové centrum začne nabízet od 
ZS  2016/17.  Její  náplň  bude  víceméně  odpovídat  čtecí  části  zkoušky  B2.  Přípravné  kurzy 
akademického čtení začne Jazykové centrum nabízet od ak. roku 2017/18. 

− Zkouška  z  akademického  čtení  bude  povinnou  součástí  společného  základu  až  v  nových 
akreditacích  (resp.  v  nově  změněných  plánech,  které  budou  nyní  procházet  Studijní  komisí 
náhradou za pozastavený akreditační proces), nicméně  již nyní budou mít obory možnost si ji do 
plánu zařadit, a to v následujících případech: 

o Bakalářské obory, které doposud měly v plánu zkoušku B2+  (6 kr.), ušetří po  jejím nahrazení 
zkouškou B2 (5 kr.) a po zrušení povinné tělesné výchovy (2 kr.) ve společném základu celkem 3 



kr.  Těmto  oborům  bude  proto  nabídnuto,  jestli  této  tříkreditové  rezervy  nechtějí  využít  a 
zařadit  do  společného  základu  i  nově  zavedenou  zkoušku  z  akademického  čtení  za  3  kr. 
Takovéto přidání zkoušky by ale pochopitelně platilo až pro nově přijaté studenty, stávajících 
studentů by se nedotklo. 

o Bakalářským i magisterským oborům, které mají v plánu Cizí jazyk II, bude nabídnuto, jestli ji v 
plánu nechtějí nahradit za nově  zavedenou zkoušku  z akademického  čtení. V případě oborů, 
které měly  doposud  v  plánu  za  CJ  II  zkoušku  B2–  (4  kr.)  a  nemají  v  plánu  jednokreditovou 
rezervu,  jež by umožnila  tuto  zkoušku nahradit  zkouškou B2  (5 kr.), bude nahrazení  zkoušky 
B2–  za  zkoušku  z  akademického  čtení  doporučeným  řešením.  Změna  v  takovémto  případě 
bude  provedena  se  zpětnou  platností.  Zkouška  z  akademického  čtení  bude  mít  z  tohoto 
důvodu  v  záměnnosti  staré  zkoušky  B2+/–,  tj.  kdo  absolvoval  některou  z těchto  starých 
zkoušek, bude mu  takto složená zkouška platit  i v případě, že byl v  jeho studijním plánu Cizí 
jazyk  II  změněn  na  zkoušku  z  akademického  čtení.  Mezi  jazyky,  jimiž  lze  zkoušku  z 
akademického  čtení  plnit,  bude  moci  patřit  i  latina  Zk–,  která  bude  nadále  hodnocena  4 
kredity. 

4. Filosofie 

− K první, spíše technické, změně dojde v ak. roce 2017/18, kdy začnou namísto dvousemestrálních 
kurzů za 6 kr. být nabízeny jednosemestrální kurzy za 3 kr. (student pak bude muset splnit dva). 

− Další  změny  se  budou  týkat  konkrétní  nabídky  přednášek.  Zde  půjde  o  změny  dlouhodobé  a 
pozvolné, které nebudou mít dopad na studijní plány. Rozdělení kurzu na dva semestrální kurzy je 
prvním krokem, jak tyto změny umožnit. 

5. Proseminář akademické práce 

− Tvorba tohoto prosemináře bude dlouhodobou záležitostí, která zabere několik let. Jeho příprava 
bude financována z projektu OP VVV. 

− Příprava  se  bude  odehrávat  v  úzké  spolupráci  s  obory.  Cílem  bude  společný  proseminář 
připravovat  tak,  aby  oborovým  seminářům  nekonkuroval,  ale  umožnil  jim  naopak  v  některých 
oblastech ulehčit situaci a více rozvíjet právě oborově specifické stránky vědecké práce. V rámci 
přípravy  prosemináře  bude  proto  ve  spolupráci  s  jednotlivými  obory  provedena  rozsáhlá  a 
podrobná  analýza  obsahu  oborových  proseminářů  a  teprve  na  jejím  základě  bude  navržena 
podoba  celofakultního  semináře  tak,  aby  pro  oborové  semináře  nebyla  konkurencí,  nýbrž 
podporou. 


