Studijní komise FF UK
Zápis ze 7. zasedání Studijní komise FF UK (období 2016-2018)
V Praze dne 16. června 2017
Č.j.: 2017UKFF05161

Přítomni:
Marta Maria Harasimowicz
Libuše Heczková
Petr Christov
Eva Lehečková
Markéta Malá
Hana Pazlarová
Michal Pullmann
Lucie Pultrová
Ladislav Stančo
Martina Vokáčová
Štěpán Zbytovský
Hosté:
Renata Landgráfová, proděkanka pro studium
Radek Chlup, zástupce proděkanky pro studium pro akreditace
Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení
Jarmila Andrlová, akreditační referát
Diskuse s vedením FF UK o koncepci akreditací
Hosté: Mirjam Friedová (děkanka), Václav Cvrček (proděkan pro vědu a výzkum), Pavel
Sládek (proděkan pro infrastrukturu)
• Komisi byla představena akreditační koncepce vedení FF. Bylo konstatováno, že
informace poskytované k tomuto tématu rektorátem nejsou v některých ohledech
zcela jasné. Současně se od FF očekává určitá míra integrace akreditací – mj.
s ohledem na jejich personální stabilizaci (dosavadní obory s jedním nebo bez
vlastního docenta/profesora).
• Komise byla informována, že se ještě do konce června chystá schůzka vedoucích
kateder, pro které je toto téma nejaktuálnější.
• V následné diskusi se komise shodla, že je třeba vytvořit vlastní koncepci FF v souladu
s již jasnými kritérii vyšších instancí a se směřováním fakulty; tuto koncepci představit
rektorátu a opřít o ni přípravu akreditací (popř. nabídnout dalším humanitním
fakultám, které v těchto diskusích nejsou zatím tak daleko).
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• Komise konstatovala, že se celý proces nachází ve velkém časovém napětí, na které
ovšem fakulta nemá přímý vliv. Je tedy důležité být co nejlépe připraveni. I za
předpokladu, že první akreditace podá FF na rektorát v březnu 2018, lze očekávat
praktické komplikace při přípravě podmínek přijímacího řízení pro další akademický
rok.
• Situace oborů, které budou v přechodném období potřebovat akreditaci na
dostudování, se bude muset řešit na celostátní úrovni.
• Novou koncepci akreditací by fakulta měla vzít jako příležitost k diskusi napříč celou
fakultou o změnách, které v dlouhodobém hledisku mohou prospět rozvoji
jednotlivých programů i celé fakulty (za předpokladu zachování oborové diverzity a
dosažení personální stability akreditací). Do těchto úvah by bylo vhodné zapojit nejen
magisterské programy, u nichž mnohde budou personální problémy nejpalčivější, ale
i koncepci bakalářského studia. To je ve stávající podobě už poměrně úzce
specializované a často nereaguje dostatečně na výstupní úroveň středních škol, což
mohou být důvody relativně vysokého počtu studentů zanechavších studia v průběhu
prvního roku. Studenti přicházející s nevyjasněnou představou o studiu nemají
možnost pozdějšího zacílení. Tento přístup je výhodou pro jasně vyprofilované
uchazeče přicházející s již vyhraněným zájmem. O ty máme jistě stát a komise se
shoduje na názoru, že cílem nemá být široce pojatý, obecně humanitně zaměřený
bakalářský program. Na druhou stranu považujeme vyšší míru flexibility pro studenty
za žádoucí. Je nicméně třeba dát těmto diskusím uvnitř fakulty čas.
• Důležitým příspěvkem k této diskusi je rozvoj předmětů společného základu. Na
tvorbě těchto předmětů by se měli podílet vyučující kateder, kterých se to týká. To by
mj. mělo přispět k širší akceptaci těchto společných předmětů. Nové akreditace již by
však měly obsahovat prostor pro případné zapojení sdílených předmětů, bude-li o ně
v příštích letech mít obor zájem.
• Děkanka poděkovala studijní komisi za podněty k tématu.
Návrhy na změny studijních plánů a první projednání akreditace programů:
Fonetika (NMgr., změna stud. plánu a akreditace)
Host: Radek Skarnitzl (Fonetický ústav)
• Doc. Skarnitzl představil navrhované změny studijního plánu NMgr. studia Fonetiky.
• V následné diskusi byla otevřena otázka poměrně vysokého kreditového hodnocení
Diplomového semináře a zkušeností s Písemnou prací jako alternativou pro
dvouoborové studenty, kteří na Fonetice nepíšou diplomovou práci. Komise
doporučila zvážit nějakou formu společné výuky Diplomového semináře, se kterou
jsou dobré zkušenosti. Komise dále navrhla menší formální změny ve struktuře
státních závěrečných zkoušek, aby byla pro studenty přehlednější.
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• Vzhledem k možnosti, že se oboru případně budou týkat výraznější změny akreditace,
zaujme nyní SK stanovisko pouze k návrhu změn stud. plánu.
Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc. a NMgr., změna stud. plánu a akreditace)
Hosté: Marie Bláhová, Mlada Holá (Katedra PVH a archivního studia)
• Hosté představili plánované změny, které se týkají předmětů společného základu,
doplnění předmětu v cizím jazyce a zejména nového dvouoborového studia.
• Diskutovány byly formy atestací, které by měly odpovídat potřebám oboru a průběhu
studia – i novele Pravidel pro organizaci studia (rozdíly mezi zkouškou a zápočtem).
• Komise upozornila, že zejm. dvouoborové studium je koncipováno poměrně náročně
(hodně výuky, málo kreditů…) a doporučila promyslet možnosti změn.
• Komise s hosty diskutovala o některých připomínkách vyplývajících opakovaně ze
studentských evaluací.
• Podle zástupců oboru by plánované změny měly vejít v platnost od ak.roku 2018/19.
Sociální práce (Bc. a NMgr., změna stud. plánu a akreditace)
Hosté: Kateřina Šámalová, Oldřich Matoušek (Katedra sociální práce)
• Zástupci oboru představili plánované změny. Nový studijní plán by měl lépe
odpovídat profilu absolventa. Bakalářské studium je profesní, připravuje absolventy
pro profesi sociálního pracovníka definovanou zákonem. Magisterské studium
rozšiřuje kompetence zejména v oblasti řízení a specializace na vybrané cílové
skupiny. Katedra pravidelně realizuje průzkumy absolventů, jejichž výstupy jsou
zahrnuty v navrhovaných změnách.
• Komise byla seznámena s konceptem Minimálního vzdělávacího standardu v SP a
systémem inspekcí prováděných ASVSP.
• Zástupci oboru by rádi uvedli změny do práce již v ak.roce 2017/18, což bude
vyžadovat součinnost s akreditačním referátem a referátem IS v průběhu léta.
• Hosté rovněž uvítali myšlenku širšího společného základu pro studenty příbuzných
oborů (kurzy typu Úvod do…)
• Komise doporučila rozpracovat profil absolventa u NMgr.
• Zpravodajem akreditačního materiálu bude Ladislav Stančo.
Jihovýchodoevropská studia (NMgr., změna stud. plánu)
Hosté: Hana Gladkova, Alenka Jensterle Doležalová (Katedra jihoslovanských a
balkanistických studií)
• Zástupci oboru představili plánované změny. Jedná se zejména o větší zaměření na
filologii.
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• Komise informovala zástupce oboru, že změna zahrnující specializace je pro příští rok
velmi komplikovaná, neboť seznam specializací je součástí přílohy Pravidel pro
organizaci studia na FF; její změna je časově nerealistická.
• Proběhla diskuse o plánovaných změnách. Zástupci oboru byli upozorněni na rozdíly
v kreditovém ohodnocení v jedno- a dvouoborovém studiu a potřebu promyslet
závěrečné atestace (zápočty, zkoušky), aby odpovídaly potřebám studia i novým
Pravidlům pro organizaci studia.
Přijímací řízení
Hosté: Jan Bičovský (proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy), Daniel Soukup (vedoucí
oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů)
• Hosté seznámili komisi s předloženým materiálem a konstatovali, že termínové
posuny jsou dány pokyny z úrovně rektorátu a nezbývá, než se jim přizpůsobit,
přestože značně komplikují celý proces.
• Komise upozornila na výhody zapracování připomínek k podmínkám přijímacího
řízení na další rok až po jejich realizaci v daném roce, což se novým časovým
harmonogramem komplikuje.
• Po domluvě bude možné dílčí změny provést ještě v průběhu července.
• Průběh přijímacího řízení v letošním roce bude vyhodnocen a na základě vyhodnocení
mohou být navrženy případné změny.
• Katedry je třeba důsledně informovat o termínech.
• Komise konstatovala, že reálná možnost kontroly obsahu podmínek přijímacího řízení
je minimální. Členové nemohou kontrolovat jiné obory, než které znají. Na
nesrovnalosti mohou narazit spíše náhodou či intuitivně.
• Komise byla informována, že po dohodě je možné navýšit PPP.
• Proběhla diskuse o dopadech nového systému akreditací na přijímací řízení. Komise
hledala nejvhodnější řešení přijímacích zkoušek pro budoucí specializace studijních
programů.
Podnět děkanky a AS FF UK – k popisu studijních povinností odpovídajících zkoušce a jiným
formám atestací.
Materiál ke změnám v atestacích bude komise komentovat do intranetového souboru.
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Usnesení:
K návrhu změn studijních plánů oboru Fonetika (NMgr.):
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijních plánů a dává ke zvážení rozdělení
diplomového semináře na dva jednosemestrální předměty s podílem přímé výuky.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0
K návrhu změn studijních plánů oboru Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc. a
NMgr.) od ak. roku 2018/19:
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijních plánů.
Hlasování (per rollam): pro 9 – proti 0 – zdrželi se 0
K prvnímu projednání akreditace programu Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc. a
NMgr., změna stud. plánu a akreditace):
SK doporučuje předložení nového akreditačního materiálu po zvážená následujících úprav:
1. Narovnání forem závěrečné kontroly a kreditových dotací za stejné předměty
v jedno- a dvouoborovém studiu.
2. Redukce množství předmětů s dotací 2 kreditů za semestr.
3. Snížení celkového hodinového objemu výuky.
Hlasování (per rollam): pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0
K návrhu změn studijních plánů oboru Sociální práce (Bc. a NMgr.):
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijních plánů.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdrželi se 1
K prvnímu projednání akreditace programů Sociální práce (Bc. a NMgr.):
SK doporučuje pokračovat v akreditačním procesu.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdrželi se 1
K návrhu změn studijních plánů oboru Jihovýchodoevropská studia (NMgr.):
SK doporučuje provedení změn v předloženém návrhu studijního plánu:
1. Narovnání kreditových dotací za stejné předměty v jedno- a dvouoborovém studiu.
2. Zachování specializací uvedených v příloze Podmínek pro org. studia na FF.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 1
K Podmínkám přijímacího řízení pro ak. rok 2018/19
Stanovisko: Studijní komise nemá námitek vůči předloženému materiálu.
Hlasování (per rollam): pro 9 – proti 0 – zdrželi se 0
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Hlasování k návrhům změn studijních plánů projednávaným na dubnové schůzi SK:
Východoevropská studia (Bc.)
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijních plánů. Doporučuje, aby v budoucí
akreditaci byly stejné předměty jedno- a dvouoborového stud. plánu byly zakončeny a
hodnoceny shodně.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (NMgr.)
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijních plánů.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 1
Sociologie (Bc. a NMgr.)
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijních plánů.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 1
Socioekonomická studia (Bc.)
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijního plánu.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 1
Latinská medievistika (NMgr.)
SK doporučuje přijetí navrhovaných změn studijního plánu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 3

Zapsala: J. Andrlová
Upravili: H. Pazlarová, Š. Zbytovský
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