Možnost zrušení indexů na FF UK – shrnutí situace a stanovisko Studijní komise, duben 2016
Studijní komise na žádost vedení projednávala na svých jednáních 18. března a 15. dubna 2016 možnost
zrušení listinných indexů na FF UK. Filozofická fakulta je aktuálně v situaci, kdy již má dlouhou dobu splnění
studijních povinností v bakalářském a magisterském studiu vázané pouze k elektronické evidenci v rámci SIS,
nikoliv k údajům v indexu (zápis předmětů v SIS, elektronická kontrola splněných povinností pro postup do vyššího
ročníku i pro uzavření studia před státní závěrečnou zkouškou).
Na březnovém jednání komise nad podkladovými materiály, shrnujícími potenciální výhody a nevýhody
zrušení indexů, v diskusi identifikovala některá nebezpečí, která by mohla plynout z úplného zrušení jakékoli
papírové formy zápisu atestací (zejména možné poškození studenta, který nebude mít žádný doklad v případě
žádného či chybného zápisu do SIS ze strany pedagoga); komise konstatovala, že je nutno dobře popsat práva a
povinnosti vyučujících i studentů v procesu zapisování, definovat, kdo je zodpovědný za případné chyby vzniklé při
zápisu do SISu, a upravit postup pro řešení případných sporů. Stávající předpisy, konkrétně OD 24/2014 již postup
určitým způsobem stanoví (čl. 8 odst. 9 stanoví pedagogovi lhůtu 7 pracovních dnů pro zápis výsledku atestace do
SIS; čl. 8 odst. 13 určuje studentovi, aby kontroloval zápis atestace v SIS, a stanoví pro něj další postup v případě,
„absence výsledku, neshody ve výsledku nebo datu vykonání atestace“ – viz http://1url.cz/wtrLJ). Komise se
následně rozhodla zjistit, s jakými problémy se potýkali pro zrušení indexů na jiných fakultách UK.
Na dubnovém jednání, kdy nebyli bohužel přítomni všichni členové, se komise soustředila na zkušenosti
jiných fakult UK, kde již indexy zrušeny jsou (ze 17 fakult UK se jedná o 6: FSV UK, PedF UK, FHS UK, MFF UK, PF
UK, FaF UK). Shledala, že zkušenosti fakult UK, které přistoupily ke zrušení indexů, jsou jednoznačně pozitivní a na
žádné z nich by tento krok nebrali zpět. Na řadě z těchto fakult ovšem před zrušením indexů panovala řada
podobných obav (jak s ohledem na studenty, tak s ohledem na pedagogy) – nicméně tyto obavy se podle
aktuálních zjištění nenaplnily.

Stanovisko SK
I.

Studijní komise na základě svých zjištění a diskuse doporučuje zrušit listinné indexy pro
studenty bakalářského a magisterského studia. Navrhuje, aby studentům nastupujícím do
prvních ročníků Bc. a NMgr. studia již nebyly nové indexy vydávány a stávajícím studentům aby
byly ponechány.

II.

Studijní komise rovněž navrhuje od počátku akademického roku 2016/2017 nevydávat duplikát
indexu stávajícím studentům v případě, že svůj index ztratí.

III.

Studijní komise doporučuje zpřesnit opatření děkana k organizaci studia tak, aby byly co
nejpřesněji stanoveny odpovědnosti při řešení nezapsaných atestací či případných rozporů.

IV.

Studijní komise navrhuje vedení fakulty, aby vedlo evidenci případných problémů vyplývajících
ze zrušení listinných indexů, po roce provedlo vyhodnocení celého procesu a na jeho základě
případně přistoupilo k další úpravě vnitřních předpisů.

