Zápis z 10. zasedání Studijní komise FF UK (období 2016-2018)
20. 10. 2017, 9:00, místnost č. 413
č.j.: 2017UKFF10977
Přítomni:
Marta Maria Harasimowicz
Petr Christov
Eva Lehečková
Markéta Malá
Hana Pazlarová
Michal Pullmann
Lucie Pultrová
Ladislav Stančo
Martina Vokáčová
Štěpán Zbytovský
Omluveni:
Libuše Heczková
Hosté:
Renata Landgráfová, proděkanka pro studium
Radek Chlup, zástupce proděkanky pro studium pro akreditace
Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení
Jarmila Andrlová, akreditační referát
Aleš Rýznar, akreditační referát
dr. Richard Biegel, doc. Marie Rakušanová – zástupci programu Dějiny umění
dr. Svatava Škodová, dr. Zuzana Stárková – zástupkyně programu Bohemistika pro cizince
Program:
1. Projednání akreditačního materiálu programu Dějiny umění (nMgr)
2. Projednání akreditačního materiálu programu Bohemistika pro cizince (Bc)
3. Výhled další činnosti SK a Diskuse k možnostem integrace menších oborů do
studijních programů pro nové akreditace
Zápis:
1. Projednání akreditačního materiálu programu Dějiny umění (NMgr)
Dr. Biegel představil doc. Rakušanovou jako novou garantku oboru. Seznámil komisi
s hlavními body návrhu akreditace. Po široce pojatém bakaláři se studenti NMgr. již
specializují na vybrané období. Doc. Biegel vyzdvihl osvědčenou koncepci magisterských
seminářů, které probíhají po celé čtyři semestry studia a představují osu celého studia.
Zajišťují mj. i intenzivnější komunikaci se studenty a řešení organizačních záležitostí. Objasnil
roli tří zkoušek bez výuky: vedou studenty k přesahům mimo rámec jejich specializace. Do
budoucna by rádi připravili akreditaci v angličtině, protože by o toto studium byl zájem, ale
brání tomu nedostatečné finanční zajištění. Ze stejného důvodu není pro program reálné
zařazování většího množství předmětů v cizích jazycích. Obor potřebuje aktivní znalost dvou
jazyků, a proto je do studijního plánu zařazena i druhá zkouška na úrovni B2 (nestačí pouze
akademické čtení z Bc studia). Novinkou je možnost praktických stáží studentů v rámci

povinně volitelných předmětů. Zástupci oboru reagovali na podněty vzešlé ze studentských
evaluací. V posledních třech letech se i díky užší komunikaci se studenty podařilo většinu
připomínek vyřešit. Komise upozornila na vysoký celkový úvazek prof. Royta (celkem 2,3
úvazku), který mj. znemožňuje jeho zapojení jako garanta. SK doporučila funkčněji rozlišit
očekávané odborné znalosti a schopnosti/dovednosti v Profilu absolventa. Zpravodajem
akreditačního materiálu pro SK bude Ladislav Stančo.
2. Projednání akreditačního materiálu programu Bohemistika pro cizince (Bc)
Dr. Škodová představila novou koncepci oboru. Změna názvu reflektuje snahu o posílení
akademického zaměření. Zvyšují se např. nároky na vstupní znalost češtiny z B1 na B2, aby
bylo možné méně prostoru věnovat jazykové přípravě a více dalším oblastem. Připravené
povinně-volitelné moduly mají ambici poskytnout studentům široký kulturně-historický
rozhled. Hosté konstatovali zvyšující se zájem o studium z řad zahraničních studentů. Z dříve
uvažované spolupráce s UJOP sešlo.
Následná obsáhlá diskuse zahrnovala zejména tato témata:
• Nastavení přijímacího řízení – do studia se často hlásili cizinci dlouhodobě žijící u nás,
kteří celé nebo část svého studia absolvovali na českých školách, vč. maturity. Tito
uchazeči měli výbornou znalost češtiny, byli výrazně zvýhodněni při vstupu do studia
a současně často neměli motivaci ke studiu. Přijímací řízení je pro nový program
třeba nastavit tak, aby tito uchazeči nebyli zvýhodněni pouhou znalostí českého
jazyka, reálií, literatury apod. Důležitá je motivace a předpoklady k filologickému
studiu. Komise doporučila zvážit ústní přijímací zkoušku.
• Navazující magisterské studium – předkládaný plán má připravit studenty na
akademicky zaměřené navazující magisterské studium. Současně řada studentů
nebude dále pokračovat. Někteří zase pokračují na učitelském oboru atd. Těmto
potenciálním studijním/profesním drahám je třeba přizpůsobit zejména povinněvolitelné moduly.
• Povinně-volitelné moduly – komise poukázala na určitou nevyváženost povinně
volitelných modulů a doporučila dílčí úpravy.
• Personální rozvoj - je třeba podpořit rozvoj vyučujících, zejm. dokončení zahájených
doktorských studií.
Zpravodajkou akreditačního materiálu pro SK bude Marta Harasimowicz.
3. Výhled činnosti studijní komise pro další měsíce
Vzhledem k aktuální situaci a časovému harmonogramu v oblasti akreditací na úrovni
univerzity lze očekávat v příštích měsících vysoký počet akreditačních žádostí k projednání ve
studijní komisi. Komise se prioritně zaměří na projednání akreditací, kde dochází k zásadním
změnám, příp. vznikají zcela nové integrované programy. U dříve projednaných návrhů, kde
byly pouze doporučeny dílčí úpravy, už typicky neproběhne další jednání ve studijní komisi.
Za zapracování předchozích připomínek je zodpovědná příslušná základní součást ve
spolupráci s akreditačním referátem. Komise se patrně stejně bude muset sejít častěji, než
bylo plánováno.
Kredity za závěrečnou práci
Nově se v akreditačním formuláři objevila kolonka povinné předměty – závěrečná práce.
Studijní komise se shoduje, že v současnosti nedoporučuje kreditové ohodnocení závěrečné
práce jako takové. Je nicméně třeba vnímat, zda k němu budou přistupovat konkurenční
instituce a jaký to bude mít dopad. Do této kolonky by měly být uváděny kredity za
předměty bezprostředně vedoucí ke zpracování závěrečné práce (typicky

diplomní/magisterský či bakalářský seminář). U sdruženého studia bude třeba shody na
počtu kreditů za tyto semináře, které budou fixně vyhrazeny pro tyto předměty. Komise
považuje za optimální 4 kredity za diplomové semináře v bakalářském i magisterském studiu
(jde již o citelnou kreditovou dotaci, zbývající kredity po odečtení spol. základu lze dobře
dělit mezi oba programy).
Koncepce Řeckých a latinských studií
Jako příklad integrace dosud samostatných oborů do většího programu představila Doc.
Pultrová předběžnou koncepci programu Řeckých a latinských studií. Seznámila komisi
s očekávanými přínosy i problémy vytváření specializací v tomto předpokládaném programu.
Užší propojení dříve typických dvouoborových kombinací do širších specializací se jeví jako
jedna z cest, jak produktivně využít začleňování oborů do širších programů.

Usnesení:
K projednání akreditačního materiálu programu Dějiny umění NMgr
Studijní komise doporučuje pokračovat v akreditačním procesu.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrželi se 2
K projednání akreditačního materiálu programu Bohemistika pro cizince (Bc)
Studijní komise doporučuje pokračovat v akreditačním procesu, zároveň doporučuje zvážit
koncepci povinně volitelných modulů, zejména modulu 1 a 3. Upuštění od velmi obecné
povahy modulu 1 a jeho zaměření na nedidaktickou lingvistiku by podpořilo akademickou
specializaci studentů, modul 3 by měl poskytnout možnost vhledu nejen do velmi dílčích
literárněvědných témat, ale i průpravu metodologickou, příp. literárně-didaktickou.
Koncepce didaktických i literárních předmětů by měla být konzultována se zástupci
spřízněných bohemistických oborů. Dále doporučuje nastavit formu přijímací zkoušky a
kritéria přijetí tak, aby byli v maximální míře upřednostněni studenti motivovaní
k akademickému studiu.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 1

