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Studijní záležitosti tvoří jednu z klíčových agend vedení fakulty, která je současně poměrně 
obsáhlá a tematicky pestrá. Díky dobře fungujícímu studijnímu oddělení bude možné plynule 
navázat na práci předchozích proděkanek a soustředit se nejen na klíčové úkoly nejbližšího 
období, ale i na dlouhodobější koncepční rozvoj.  

AKREDITACE 
Zvládnutí zátěže spojené s novými akreditačními procesy je jedním z nejaktuálnějších úkolů. 
V tomto směru je důležité pokračovat v nastavených fakultních procesech, které přispívají ke 
zkvalitnění předkládaných materiálů a tvoří součást vnitřního hodnocení fakulty. Je třeba 
poskytovat podporu jednotlivým fakultním součástem při přípravě akreditačních materiálů, 
pokračovat v diskusích o možnostech integrovaných akreditací a facilitovat celý proces uvnitř 
fakulty. Nedílnou součástí je rovněž podpora spolupráce a komunikace mezi fakultou a vedením 
univerzity, resp. Národním akreditačním úřadem.  

PODPORA V OBLASTI VÝUKY 
Hodné podpory je rozšiřování sdílené výuky vybraných předmětů. Sdílené předměty 
přispívají jak ke zvýšení efektivity výuky, tak poskytují prostor pro vzájemně obohacující 
mezioborové setkávání studentů. Je třeba zahájit diskuse o systému kompenzací pro základní 
součásti poskytující kurzy sdílené výuky, aby byla zaručena udržitelnost těchto kurzů po skončení 
projektu OPVVV, v jehož rámci jsou aktuálně připravované/realizované.   

V návaznosti na změnu podmínek pro kombinované studium bude mezi zástupci profesně 
zaměřených oborů a vedením fakulty pokračovat diskuse o vytvoření vnitřních pravidel pro 
kombinované, resp. distanční studium. Je třeba prozkoumat možnosti projektové podpory pro 
přípravu kombinovaných studijních programů, tvorbu studijních opor atd.  

Ve velmi pokročilé fázi je příprava žádostí o akreditaci učitelsky zaměřených programů. 
V této souvislosti musíme uvažovat o personálním a finančním zajištění nově akreditovaných 
programů po jejich zahájení. I nadále by měla být podporována mezioborová spolupráce 
oborových didaktiků jako nezbytný předpoklad rozvoje učitelství na FF UK.  

Díky postupně rozšiřujícímu se množství dat získaných ze studentských evaluací za poslední 
roky bude do budoucna možné více sledovat naznačované trendy a využívat tyto poznatky v rámci 
vnitřního hodnocení fakulty. Přes všechny svoje limity představují studentské evaluace důležitou 
zpětnou vazbu.  



PODPORA STUDENTŮ 
V posledních letech se zlepšilo poskytování informací studentům, řada informací je dobře 
dostupná na webu studijního oddělení. Přesto je nepochybně prostor pro další zlepšení: zejména 
informace týkající se aktuálních změn studijních předpisů, které jsou stále komplikovanější, by 
měly být studentům snáze dostupné v přehledné a srozumitelné formě. Ve spolupráci se 
studijním oddělením najdeme možné další nástroje, které by to lépe umožnily.  

Současný systém sociálních stipendií dostatečně nepodporuje zájemce ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Přestože univerzitní předpisy tomu zatím nejsou nakloněny, je třeba 
prozkoumat možnosti posílení podpory studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí, např. 
formou přesunu části prostředků z prospěchových stipendií do sociálních.  Vedení fakulty zváží 
vznik nového stipendia pro jednotky excelentních studentů ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. 

Fakulta má nastavený systém podpory studentů se speciálními potřebami. Pro jeho lepší 
využití by měla být prohloubena spolupráce s katedrami při zprostředkování dostupné podpory 
studentům. Rovněž by mělo dojít ke zlepšení povědomí o možnostech podpory pro některé 
skupiny studentů (např. pro studenty s duševním onemocněním).  

Otevírá se možnost vzniku sociálně právní poradny pro studenty na peer-principu. 
Magisterští studenti sociální práce, kteří jsou ze zákona plně kvalifikovanými sociálními 
pracovníky, mohou studentům ostatních oborů poskytovat poradenství v obtížných životních 
situacích a při různých sociálních událostech (orientace v dávkových systémech, sociální služby, 
mateřská a rodičovská dovolená, péče o blízkou osobu, ztráta blízké osoby atd.). Konkrétní 
podoba bude diskutována se zástupci studentské obce.  

Ve spolupráci s dalšími členy vedení a orgány fakulty by měla být nadále podporována činnost 
studentských spolků a dobrovolnictví studentů jako forma občanské aktivizace studentů a jejich 
identifikace s fakultou. Možnost mezioborového setkávání tvoří pro studenty FF mimořádnou 
přidanou hodnotu. Velký prostor nabízí např. kampus Hybernská.  

PROPOJENÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO/STUDIJNÍHO ŽIVOTA 
V rámci podpory skloubení rodinného a profesního života bude pokračovat snaha o vznik dětské 
skupiny. V jednání je spolupráce s PF UK. Přestože bude hledána projektová podpora pro vznik 
dětské skupiny, na základě zkušeností jiných fakult musí být kladen důraz na udržitelnost celého 
projektu.  


