Zápis ze 14. zasedání Studijní komise FF UK (období 2016-2018)
23. 2. 2018, 9:00, místnost č. 413
č.j. 2018UKFF06765
Přítomni:

Štěpán Zbytovský, předseda
Marta Maria Harasimowicz
Eva Lehečková
Markéta Malá
Lucie Pultrová
Martina Vokáčová
Jana Čechurová
Kateřina Šámalová

Omluveni:

Eva Voldřichová Beránková
Petr Christov
Ladislav Stančo

Hosté: dr. Hana Pazlarová, proděkanka pro studium
Mgr. Kateřina Volná, vedoucí Studijního oddělení
Mgr. Jarmila Andrlová, tajemník SK, Akreditační referát
Mgr. Iveta Pastyříková, Akreditační referát
dr. Jiří Vinopal, Katedra sociologie
doc. Jiří Buriánek, Katedra sociologie
dr. Renata Kocianová, Katedra andragogiky a personální řízení
dr. Martin Kopecký, Katedra andragogiky a personální řízení
doc. Pavel Sládek, Ústav Blízkého východu a Afriky
dr. Viktor Bielický, Ústav Blízkého východu a Afriky
dr. Marek Příhoda, Ústav východoevropských studií
dr. Stanislav Tumis, Ústav východoevropských studií
doc. Hanuš Nykl, Ústav východoevropských studií
dr. Tereza Nekovářová, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta
dr. Eva Šírová, Katedra psychologie
dr. Václav Mertin, Katedra psychologie
dr. Lea Takács, Katedra psychologie

PROGRAM:
1. nové složení SK; problematika kritérií RVH pro posuzování akreditací; požadavky
Standardů pro personální zabezpečení na FF UK; zpráva SK o SP Historie; dodatečné
úpravy v akreditačním materiálu SP Český jazyk a literatura
2. akreditace SP Sociologie (Bc, NMgr)
3. akreditace SP Andragogika a personální řízení (NMgr)
4. akreditace SP Blízkovýchodní studia (NMgr)
5. akreditace SP Východoevropská studia (NMgr)
6. návrh spolupráce mezi Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou UK na SP Biologická
psychologie
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1. ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ BODY PROGRAMU:
Předseda SK přivítal nové členy Studijní komise a poděkoval dr. Lehečkové za její práci
v komisi. Přivítal v nové funkci proděkanky pro studium dr. Pazlarovou, která krátce promluvila
o komunikaci mezi SK a děkanátem. Pan děkan i ona by rádi dále pokračovali v procesech,
které už probíhají; probíhá rozdělení agendy, již dosud zastával doc. Chlup. Děkan bude rád
navštěvovat jednání SK, dnes se pro nemoc omlouvá.
Kritéria Rady pro vnitřní hodnocení UK pro posuzování akreditačních materiálů zjevně obecně
odpovídají našim od léta uplatňovaným kritériím (o tvůrčí činnosti programu a jak je činnost
hodnotná, nejednáme, ale to je stejně spíš otázka jiných komisí). Jsou upřesněna mj. pravidla
pro kombinované studium.
V souvislosti s akreditacemi k projednání diskutovala SK o tom, jakým způsobem musí být
naplněn požadavek minimálně dvou habilitovaných akademiků na jeden samostatně
akreditovaný program (Standardy pro personální zabezpečení FF UK). Např. andragogika a
sociologie nemají dva habilitované na plné úvazky, ale mají jednoho plnoúvazkového a další
jeden úvazek (či více) v součtu menších úvazků habilitovaných spolupracovníků. SK se shodla
na intepretaci, podle níž je tento stav dostačující. Dále doporučila vedení FF úpravu Standardů
v tom smyslu, aby nepožadovaly obsazení samostatných programů a integrovaných
specializací docenty jako podmínku akreditace, nýbrž jako podmínku otevření přijímacího
řízení do těchto programů/specializací.
SK diskutovala o předloženém návrhu zprávy o SP Historie. Na návrh některých členů byla
zpráva doplněna o formulace reflektující důsledně tu část doporučení SK, kterou se
zpracovatelé materiálu rozhodli nezohlednit.
Prostřednictvím předchozí e-mailové komunikace vzala SK na vědomí dílčí změny v akreditaci
programu Český jazyk a literatura; členové komise nevznesli žádné podněty ke změnám
stanoviska nebo zprávy.
2. PROJEDNÁNÍ AKREDITAČNÍCH MATERIÁLŮ SP SOCIOLOGIE (BC, NMGR)
Dr. Jiří Vinopal a doc. Jiří Buriánek představili změny oproti minulému projednávání. Namísto
samostatných oborů v Bc. studiu by měly napříště fungovat specializace Sociologie a
Socioekonomická studia. V navazujícím magisterském studiu se studentům s bakalářskou
socioekonomickou specializací nabízí modul Socioekonomická studia k dalšímu studijnímu
rozvoji. Pracoviště počítá s personálním rozvojem – v příštím roce budou zahájena dvě
habilitační řízení.
Komise poukázala na vysoké kreditové ohodnocení diplomových seminářů v NMgr. studiu,
doporučuje držet se obvyklé dotace 4 kreditů a zbytek vyčlenit do vhodně pojatého předmětu.
Pozastavila se nad doporučením splnit všechny předměty společného základu v prvním
ročníku. Zatímco v Bc. studiu jsou u některých předmětů vysoké počty hodin a kreditů, u NMgr.
u podobně vypadajících předmětů jsou nižší. Hosté přislíbili zvážit znovu magisterské
předměty a vyváženost obou magisterských modulů. SK poukázala na to, že předměty
vyznačené jako PZ nemohou garantovat vyučující bez titulu Ph.D. Dále byla diskutována
odborná praxe – katedra má dohody s výzkumnými firmami a institucemi. Komise se dotázala
na rozdíly mezi počty předmětů v obou specializacích Bc. studia – dle hostů jsou dány jejich
časovou i obsahovou náročností. O sdruženém studiu na magisterském stupni katedra
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neuvažuje. Do NMgr. studia přicházejí kromě našich také absolventi Bc. studia z jiných škol; po
dosavadních zkušenostech byl odstraněn předmět, který měl vyrovnávat rozdílnou úroveň
studentů, a tyto případy budou řešeny individuálně.
Zpravodajkou materiálu bude Eva Lehečková.
3. PROJEDNÁNÍ AKREDITAČNÍCH MATERIÁLŮ SP ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (NMGR)
Dr. Renata Kocianová a dr. Martin Kopecký představili změny oproti stávající akreditaci,
nemění se celková koncepce, jen několik předmětů nových, příp. v jiném formátu nebo jinde
ve struktuře studijního plánu. Změna se týká také SZZK, kde se projevuje nezájem studentů o
sociální oblast a naopak zájem o oblast psychologickou; to má i personální rozměr (odchod
dvou sociologů). U státnic je tedy zkouška z aplikované sociální psychologie. V reakci na
evaluace jsou některé psychologické předměty obměněny, např. nově. Vybraná témata
psychologie práce a organizace. SK se dotázala na zadávání závěrečných prací – katedře se
osvědčil postup probírat zadání DP kolektivně a doporučovat vedoucím prací možné úpravy.
Je samozřejmě nutno dělat to tak, aby nebyly nabourány kompetence školitelů. Komise
poukázala na poměrně komplexní přijímací řízení vzhledem k počtu uchazečů a navrhla, zda
by nestačila zkouška jednokolová ústní. U většího počtu předmětů je více vyučujících, což
odpovídá praxi dělené výuky. Dotace 3 kreditů za 100hodinovou praxi se jeví jako poměrně
nízká, nicméně výrazně nevybočuje z obvyklého ohodnocení praxí na FF.
Zpravodajem materiálu bude Štěpán Zbytovský.
4. PROJEDNÁNÍ AKREDITAČNÍCH MATERIÁLŮ SP BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA (NMGR)
Doc. Sládek a dr. Viktor Bielický představili novou koncepci programu, který vzniká jako
integrované studium místo dosavadních oborů Arabistiky, Íránistiky, Turkologie a Dějin a
kultury islámských zemí. SP nabízí specializaci Jazyky a literatury Blízkého východu a severní
Afriky a Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky. Toto studium bude ve formě plné
i sdružené. Předkladatelé se u sdruženého studia filologické specializace potýkali s místem pro
jazykové předměty. Oproti Bc. studiu není NMgr. tolik orientované na jazykovou výbavu, u
magisterských studentů se předpokládá znalost jazyka, ale ne nutně absolvování Bc. programu
a student tak nemusí znát jazyk dokonale ve všech jeho podobách, ale musí mít znalost
kompatibilní s diplomovou prací, kterou si zvolí. NMgr. studium je tedy otevřenější vůči
zájemcům odjinud. Hosté komisi osvětlili strukturu jazykové výuky v jednotlivých vrstvách
daných jazyků; kurzy pro NMgr. nejsou totožné s kurzy pro Bc.
SK upozornila na předmět vyznačený jako ZTP, který by vzhledem ke kvalifikaci garanta měl
být patrně PZ. Dále navrhla zvážit příhodnější formulace v rubrikách znalostí a dovedností
profilu absolventa. Diskutována byla podoba SZZK, zejména blízkost TO 2 a 3 ve druhé části
státní zkoušky. Předkladatelé zváží jejich sloučení.
Zpravodajkou materiálu bude Lucie Pultrová.
5. PROJEDNÁNÍ AKREDITAČNÍCH MATERIÁLŮ VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA (NMGR)
Dr. Marek Příhoda představil předložený akreditační materiál. Současný stav navazuje na
minulou transformaci slavistiky a úpravy berou v potaz zkušenosti s jeho realizací. Došlo
k zásadní redukci povinných předmětů a k přesunu literárněvědných předmětů do
samostatného PVP modulu (nevelký zájem studentů o literárněvědné předměty). Došlo
k rozšíření nabídky dalších areálových jazyků o arménštinu, ázerbájdžánštinu, gruzínštinu a
vytvoření nového samostatného povinně volitelného profilového modulu „kavkazská studia“.
Přijímaní uchazeči mají vysokou úroveň, o tom svědčí i fakt, že ze čtyřiceti je přijímáno dvacet.
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Areálové a filologické zaměření programu zůstalo zachováno. Podařilo se vyrovnat kredity
mezi plným a sdruženým studiem, minimální dotace je 3 kredity na semestr. Hosté dále
podtrhli velkou propojenost předmětů, nemálo jich je sdíleno se Středoevropskými a
Jihovýchodoevropskými studii.
SK se dotazovala na přijímací zkoušky a předkladatelé považují ústní formu za zásadní. Ruský
bakalářský seminář k lingvistickému zaměření všech specializací je chyba, která bude
opravena. U metodologických předmětů v NMgr. nejde o sdílené předměty celofakultní, ty
jsou obsaženy v Bc. studiu; magisterské jsou koncipovány jako oborově specifická nástavba
oněch bakalářských. Redukce tradičního filologického profilu studia u studentů, kteří si nezvolí
literárněvědný modul a neabsolvují tak žádné předměty literární, vychází z uváženého
rozhodnutí ústavu, NMgr. studium má umožnit specializaci. Pro kavkazský modul chystá ústav
výběrové řízení na docentské místo.
Zpravodajkou materiálu bude Marta Harasimowicz.
6. NÁVRH

SPOLUPRÁCE MEZI

FILOZOFICKOU

A

PŘÍRODOVĚDECKOU

FAKULTOU

UK

NA

SP BIOLOGICKÁ

PSYCHOLOGIE (NMGR)

Dr. Pazlarová stručně nastínila předběžná jednání minulého vedení FF se zástupci PřF. Komise
konstatovala nejasnost situace: např. zda se má k návrhu vyjadřovat AS FF, dále otázku změny
vedení katedry psychologie.
Následovala diskuse za účasti hostů (dr. Tereza Nekovářová z PřF UK; dr. Eva Šírová, dr. Václav
Mertin a dr. Lea Takács z KPS FF UK) nad navrhovaným projektem: Dr. Nekovářová představila
záměr, zpracovatele na PřF a koncepci předloženého materiálu. Cílem je, aby se studenti
seznámili s biologickými základy lidské psychiky: fyziologie, neurofyziologie, evoluční biologie,
etologie atd. Má se jednat o výrazně badatelsky zaměřené studium. Odpovídá poptávce
studentů i zahraničním trendům. V republice tento obor dosud nikde nabízen není.
Dr. Šírová konstatovala, že stávající vedení katedry nebylo o návrhu včas informováno. Návrh
akreditace neodpovídá standardům EuroPsy, problém vedení katedry spatřuje i v názvu
oboru, za vhodnější by považovalo např. Výzkum v biologické psychologii. Chybí předmět
věnovaný přístupům v psychoterapii, schází praxe. Také postrádá psychometrii,
psychodiagnostiku, neuropsychologii. Akreditace působí nekonzistentně, nejasný je počet
přijímaných studentů a řešení prostorové kapacity katedry, která už nyní nestačí. Není také
uveden podrobnější popis průběhu spolupráce. Dr. Mertin dodal, že absolvent takového studia
nebude psycholog, v žádné poradně ho nezaměstnají a obor tak podle něj bude vyrábět
nezaměstnané.
Podle dr. Nekovářové je chyba, že se lidé věnující se psychologickým otázkám neprofilují více
badatelsky, absolventi tohoto oboru nemají být kliničtí psychologové. Předpokládají přijmout
20 osob, uznává tedy, že kapacita prostor je problém. Zdůraznila nicméně, že velmi stojí o
spolupráci s FF UK. Poukázala na to, že neuropsychologie je v jejich akreditaci obsažena.
Studijní komise po rozhovoru s hosty diskutovala o kreditové náročnosti diplomového
projektu (ta odpovídá zvyklostem na PřF). Nemají-li navrhovatelé projektu ambice vychovávat
klinické psychology, nepředstavuje nesoulad se standardy EuroPsy zjevný problém. Nicméně
zjevně není možné nutit katedru shora k účasti na tomto záměru. Bylo by vhodné vyjasnit
případné zapojení Národního ústavu duševního zdraví. Návrh má v jistém smyslu rysy
doktorského studia, nicméně na FF obdobně koncipované magisterské obory již fungují.
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USNESENÍ:
K projednaným akreditačním materiálům SP:
Sociologie Bc a NMgr:
Studijní komise doporučuje pokračovat v akreditačním procesu. Zároveň doporučuje zvážit
úpravy kreditového hodnocení předmětů v NMgr. programu, zejména s ohledem na
obsahovou náročnost předmětů, na srovnatelnost obou modulů a v relaci ke kreditovým
dotacím v bakalářském studiu. Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce doporučuje
členit na diplomový seminář dotovaný 4 kredity a názvem vhodně odlišený předmět se
zbývajícími kredity. Předměty vyučované pracovníkem bez Ph.D. je nutno vyjmout z kategorie
PZ.
Hlasování: pro 8 - proti 0 – zdrželi se 0
Andragogika a personální řízení NMgr.:
SK doporučuje pokračovat v akreditačním procesu. Zároveň doporučuje zvážit smysluplnou
redukci přijímací zkoušky, jejíž příprava se jeví jako nepřiměřeně náročná.
Hlasování: 6 – proti 0 – zdrželi se 0
Blízkovýchodní studia NMgr.:
Sk doporučuje pokračovat v akreditačním procesu. Zároveň upozorňuje na nutnost vyjmout
předměty vyučované nehabilitovaným pracovníkem z kategorie ZTP a doporučuje lépe
provázat tematické okruhy SZZK se studijním plánem (např. ve filologické specializaci spojit TO
2 a 3 zvážit výstižné označení nového TO, v historické specializaci zohlednit jazyk, který i zde
tvoří významnou součást studijního plánu).
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdrželi se 0
Východoevropská studia NMgr.:
Sk doporučuje pokračovat v akreditačním procesu.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 0
K návrhu spolupráce mezi Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou UK na SP Biologická
psychologie NMgr.:
SK vítá myšlenku společného studijního programu Biologická psychologie a doporučuje
pokračovat v jednání o jeho akreditaci. Doporučuje důkladné projednání návrhu na obou
fakultách a jasné formální ukotvení spolupráce.
Hlasování per rollam: pro 10 – proti 0 – zdrželi se 0
Zprávy SK:
Zpráva studijní komise k žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Historie
Studijní program Historie navazuje na dosavadní stejnojmenný studijní obor. SP je koncipován
jako společné bakalářské studium, na němž se podílejí tři historické ústavy v rámci FF UK (ÚHS,
ÚČD, ÚSD). Patří k jednomu ze základních SP v rámci celé FF UK, na nějž přímo navazují další
(navazující magisterské) specializovanější programy na několika ZS.
V rámci předkládané akreditace se oproti přechozímu SO částečně proměnila se struktura
poměru povinných a povinně volitelných předmětů, poměr mezi předměty z jednotlivých
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oblastí studia. Do studijních plánů byly začleněny předměty inovovaného společného
fakultního základu. SP je obecně založen z většiny na povinných předmětech, které doplňují
vybrané předměty PVP ve třech logických skupinách pokrývajících badatelské oblasti
jednotlivých pracovišť.
V rámci změn došlo ke snížení hodinové výukové zátěže na studenta v přímé výuky. Toto
snížení je nicméně zčásti výsledkem přesunu 8 dvousemestrálních přehledových přednášek,
připravujících ke zkouškám, do volitelných předmětů. Tento model považuje komise za
matoucí, neboť návštěva právě těchto předmětů resp. zvládnutí přednášené látky se od
studentů předpokládá. Nový návrh pozitivně zohlednil adekvátnost nároků na jazykové
zkoušky studentů (snížení počtu jazykových zkoušek je v tomto případě možno vnímat jako
pozitivní krok).
SK konstatuje, že ve sdruženém studiu klade předkládaná akreditace na studenty poměrně
vysoké nároky.
Program je personálně zajištěn velice kvalitně (z povahy tradičního oboru se jedná o jedno z
nejkvalitnějších zajištění v rámci celé fakulty) a nepochybně splňuje podmínky pro
samostatnou akreditaci.
Výsledný materiál shledává SK způsobilým pro posun do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdrželi se 2
Zprávy SK projednané a odhlasované per rollam v období mezi lednovou schůzí SK a
březnovou schůzí akademického senátu FF:
Zpráva studijní komise k žádostem o akreditaci navazujícího magisterského studijního
programu Informace, média a knižní kultura
Program navazuje na stávající obor Informační studia a knihovnictví se třemi specializacemi
(informační, knihovědnou a knihovnickou). Prošel však výraznými změnami v reakci na
dynamické proměny informačních technologií a služeb a výzkumu v oblasti vědy o
informacích. Program je výrazněji výzkumně zaměřen, poněkud upozaděny byly praktické
knihovnické předměty, které pracoviště přesune především do bakalářského programu.
Odpovídajícím způsobem jsou v profilu absolventa posíleny kompetence výzkumné a
kompetence v oblasti reflexe komunikace informací.
Nový program nemá specializace, ale umožňuje studentům variabilnější volbu předmětů
z nabídky povinně volitelných předmětů: absolvují jeden ze dvou PVP modulů Moderní
technologie, informační zdroje a služby nebo Knižní kultura, dále předměty v PVP skupinách
Informační chování, čtenářství a společnost, Kurátorství a správa sbírek a Cizí jazyk II
akademické čtení. K páteřním předmětům přibyla četba aktuální odborné literatury.
Studijní komise doporučila zvážit pouze některé drobnější změny (zřetelnější promítnutí volby
modulu do profilu absolventa, úprava názvu jednoho okruhu SZZK), které byly
implementovány.
Výsledný materiál shledává SK způsobilým pro posun do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování per rollam: pro 7 – zdržel(a) se 0 – proti 0
Zpráva studijní komise k žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Etnologie a
kulturní antropologie
Akreditace studijního programu je předložena ve výrazně inovované podobě. Základním cílem
předloženého materiálu bylo stanovení jasné koncepce tohoto studijního programu a z toho
odvozeného studijního kurikula. Výsledkem je přehledný návrh studijního plánu, který
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zahrnuje jak složky etnologické, tak kulturně antropologické. Tato dvojí linie směřování
daného studijního programu je v kontextu studijních programů na UK unikátní a nově se nově
i do jeho názvu a dále do podoby bakalářských zkoušek.
Po diskusi se studijní komisí byla mezi povinně volitelné předměty přidána skupina 3 – Obecné
propedeutiky, jež obsahuje předměty společné výuky připravované v rámci projektu OPVVV a
z níž si studenti podle svých preferencí volí minimálně dva kurzy.
Studijní komise doporučila koncipovat povinně volitelné předměty jako ukázky možné
realizace a doplnit do nich dostatečnou nabídku takových kurzů – bylo zohledněno. Rovněž
skupina předmětů vedoucích k zpracování bakalářské práce (Bakalářský seminář a nově
Seminář odborné práce) byla uvedena do souladu s doporučovaným celofakultním modelem.
Výsledný materiál shledává SK způsobilým pro posun do další fáze akreditačního procesu
Hlasování per rollam: pro 8 – zdržel(a) se 0 – proti 0
Zpráva studijní komise k žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního
programu Etnologie a kulturní antropologie
Akreditace studijního programu je předložena ve výrazně inovované podobě. Základním cílem
předloženého materiálu bylo stanovení jasné koncepce tohoto studijního programu a z toho
odvozeného studijního kurikula. Výsledkem je přehledný návrh studijního plánu, který
zahrnuje jak složky etnologické, tak kulturně antropologické. Tato dvojí linie směřování
daného studijního programu je v rámci UK unikátní a nově se promítá i do jeho názvu.
Studijní program nemá specializace, zkušenost s realizací dřívějšího studijního oboru etnologie
vede k nyní navrženému modelu, totiž k individuální kombinaci jak etnologických, tak kulturně
antropologických povinně volitelných seminářů na základě preferencí jednotlivých studentů.
Studijní komise doporučila provázat podobu státní závěrečné zkoušky (jednotlivých
tematických okruhů) s učebními obsahy povinných předmětů – bylo zohledněno. Skupina
předmětů vedoucích k zpracování diplomové práce (Diplomový seminář a nově Seminář
vědecké práce) byla uvedena do souladu s doporučovaným celofakultním modelem.
Výsledný materiál shledává SK způsobilým pro posun do další fáze akreditačního procesu
Hlasování per rollam: pro 8 – zdržel(a) se 0 – proti 0
Zpráva Studijní komise (SK) k žádostem o akreditaci bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu Veřejná správa a spisová služba
Profesně zaměřený bakalářský program navazuje na stejnojmenný stávající obor a má být
nadále realizován pouze v plné (jednooborové) variantě. Oproti stávajícímu studijnímu plánu
byly posíleny některé odborné předměty (např. Dějiny správy) a poněkud utlumeny některé
předměty ekonomické a právní. Bylo posíleno zastoupení interních učitelů, které se osvědčilo.
Vzhledem k profesní povaze oboru byla rovněž výrazně rozšířena odborná praxe (ze 3 na 12
týdnů).
Nově vytvořený navazující magisterský program je spojen se zvýšenými finančními nároky.
Studijní komise konstatovala, že v současné době nelze rychle a jasně vyřešit otázku
budoucího financování NMgr. studia, nelze tedy automaticky počítat s otevřením programu,
pokud bude akreditován.
Navazující magisterský program prohlubuje kompetence získané v bakalářském studiu, větší
důraz je kladen na management a IT v oborovém kontextu. Doporučení SK promítnout tento
rys ještě výrazněji do skladby studijního plánu bylo zohledněno začleněním povinného
předmětu „Archivní management a veřejné zakázky“ a přesunem předmětu „Archivy v proudu
informační společnosti; digitalizace a digitální archivy“ mezi předměty povinné. Plán je rovněž
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zaměřen na mezinárodní, zejm. evropské souvislosti oboru, a předepisuje složení zkoušky B2
z druhého cizího jazyka.
Součástí žádosti je i kombinovaná forma NMgr. programu. Plán kombinovaného studia
předpokládá, že se studenti zúčastní minimálního nutného (průměrně cca polovičního)
množství hodin předmětů prezenčního studia. Program tímto způsobem plní předpis o minimu
80 hodin přímé výuky za semestr (Standardy pro akreditace, nařízení vlády č. 274/2016). SK
poukazuje na nutnost přehledné evidence hodin přímé výuky pro studenty kombinované
formy studia – tak, aby splnění vládního předpisu bylo dobře doložitelné.
V souvislosti s finančními nároky spojenými s NMgr. oborem SK doporučila zvážit propojení se
studijními plány jiných programů formou sdílených předmětů (např. Demografie, Statistika a
statistické metody). Dotyčné předměty byly nicméně ve výsledném materiálu v souvislosti
s ostatními implementovanými změnami redukovány a sylabus předmětu „Demografie a
statistika“ má být ještě výrazněji zaměřen na potřeby studentů programu.
Výsledný materiál shledává SK způsobilým pro posun do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování per rollam: pro 8 – zdržel(a) se 0 – proti 0
Zpráva Studijní komise k žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Estetika
Koncepce a náplň studijních plánů plného a sdruženého studia bakalářského programu
Estetika se oproti stávající akreditaci výrazně nemění. Předkladatelé přikročili ke změnám
v náročnosti a kreditové dotaci některých předmětů povinných, na změny společného základu
reagovali snížením počtu kreditů za povinně volitelné předměty (ze 72 nejprve na 60, po
zohlednění připomínek SK na 48). Obsahová změna v jedné z PVP skupin vychází ze zkušenosti
výuky a reaguje na současné trendy ve vývoji oboru. Oproti stávajícímu studijnímu plánu je do
skupiny Soudobé teorie zařazen předmět Pragmatismus a neopragmatismus místo předmětu
Sémiotika II. Nově byly koncipovány také volitelné předměty nabízené pracovištěm.
Studijní komise ve svém stanovisku po projednání materiálu doporučila sladit studijní plán
samostatného a sdruženého studia a předkladatelé materiál v tomto smyslu upravili (stejné
předměty jsou v obou studijních plánech rozvrženy do stejných semestrů a mají stejné
kreditové dotace). Dále komise doporučila více otevřít studijní program. Toto doporučení se
do finální podoby materiálu promítlo zvýšením počtu kreditů za volitelné předměty na 34
(zatímco limit PVP byl snížen na zmíněných celkem 48 kreditů). Během projednávání komise
upozornila na poměrně velký podíl závěrečných prací vedených pracovníky s magisterským
titulem.
Výsledný materiál shledává SK způsobilým pro posun do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování per rollam: pro 8 – zdržel(a) se 0 – proti 0
Usnesení Studijní komise FF UK k akreditaci NMgr. programu Čeština v komunikaci
neslyšících
Studijní komise doporučuje postoupit akreditaci NMgr. studijního programu Čeština v
komunikaci neslyšících k projednání akademickým senátem FF UK.
Hlasování per rollam: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0
Usnesení Studijní komise FF UK k akreditačnímu materiálu NMgr. studijního programu
Divadelní věda
Studijní komise doporučuje postoupit akreditaci NMgr. studijního programu Divadelní věda k
projednání akademickým senátem FF UK.
Hlasování per rollam: pro 6 – proti 0 – zdrželi se 1
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Usnesení Studijní komise FF UK k akreditačnímu materiálu NMgr. studijního programu
Studia nových médií
Studijní komise doporučuje postoupit akreditaci NMgr. studijního programu Studia nových
médií k projednání akademickým senátem FF UK.
Hlasování per rollam: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 0

Zapsali: Iveta Pastyříková a Štěpán Zbytovský
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