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Přítomni:
Členové SK
Jana Čechurová
Martin Čihák
Markéta Malá
Lucie Pultrová
Martina Vokáčová
Štěpán Zbytovský, předseda
Hosté
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkanka pro studium
Mgr. Kateřina Volná, vedoucí Studijního oddělení
Mgr. Jarmila Andrlová, Akreditační referát
Mgr. Iveta Pastyříková, Akreditační referát
K 1. bodu programu:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., Ústav Dálného východu
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D., Ústav Dálného východu
Mgr. Youn Woo Jung, Ústav Dálného východu
doc. Daniel Berounský, Ph.D., Ústav jižní a centrální Asie
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D., Ústav jižní a centrální Asie
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D., Ústav jižní a centrální Asie
K 2. bodu programu:
Mgr. Radek Honzík, Ph.D., Katedra logiky
Mgr. Marta Bílková, Ph.D., Katedra logiky

Program
1.
2.

Akreditace SP Asijská studia (Bc + NMgr)
Akreditace SP Logika (Bc+ NMgr)

Zápis:
1) SP Asijská studia (Bc + NMgr)
Doc. Berounský nastínil základní koncepci a průběh přípravy materiálu, osvětlil absenci sinologie (při
současném využití nabídky sinol. předmětů). Sjednotit plán do symetrických specializací bylo velmi
náročné zejména pro filologické předměty (měly různou hodinovou i kreditovou dotaci). Nakonec se
podařilo najít smysluplný průnik a vytvořit také 2 přednášky společného úvodu, které poskytnou širší
kontext. Doc. Löwensteinová doplnila, že základem studijního plánu specializace je vždy jazyk;
jednotlivé obory nakonec nemuseli příliš ustupovat od svých představ o optimálním řešení náplně
studia. Opravdu vyrovnanou strukturu má především bakalářský SP, NMgr umožňuje větší specializaci
studentů, proto jeho podoba už není tak symetrická.
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V následující diskusi se členové komise zaměřili na otázku řešení personální situace vietnamistiky,
indonesistiky a mongolistiky. Vietnamistika a indonesistika by se mohly případně akreditovat i
v NMgr. stupni, pouze by se nemohly otevřít, dokud nebudou mít docenta. Komise dále připomněla,
že i pro bakalářský SP musí být docent, pouze platí čtyřleté přechodné období pro otevírání programů
bez docenta. Nabízí se i možnost uznání titulu podobné váhy u nějakého zahraničního odborníka.
(Předkladatelé nicméně připomínají stěží akceptovatelné mzdové podmínky na FF UK.) Doc.
Berounský přesně osvětlil personální situaci těchto oborů: na mongolistice se rýsuje možnost brzkého
získání docenta, indonesistika je na tom výrazně hůře a nejhůře je na tom vietnamistika, kde scházejí
i doktoři.
V další diskusi překladatelé komisi ozřejmili náplň společných předmětů (Reálie a myšlení,
mezinárodní vztahy v Bc.), koncepce jejich sylabů jsou připraveny nebo byly již vyzkoušeny ve výuce.
Dále byla nastolena otázka volby specializace ve vztahu k přijímacím zkouškám a návaznosti NMgr na
Bc studium. Až u přijímací zkoušky se student dozví, jaký modul se bude daný rok otevírat, což se
bude řídit podle možností, zájmu oboru a zájmu studentů. Je ještě nutné stanovit, v jakém poměru
budou při tom hrát roli zájmy oboru a preference studentů. V Bc studiu je jeden z jazyků zvolen jako
hlavní a předpokládá se, že v něm student pokračuje i v NMgr studiu, kde už je jen jeden jazyk. Další
drobné otázky či neformální doporučení členů SK se týkaly úprav názvů několika předmětů a
formulací v preambuli materiálu.
Zpravodajkou materiálu bude Lucie Pultrová.
Usnesení SK: Studijní komise oceňuje výsledek náročné přípravy integrovaného studia a
doporučuje pokračovat v akreditačním procesu.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdrželi se 0

2) SP Logika (Bc, NMgr)
Dr. Honzík úvodem připomněl vyřazení logiky z akreditačního procesu za minulého vedení FF.
Předkladatelé tedy usilovali o nové pojetí, které by obor více otevřelo FF – spojení lze nalézt
s formální lingvistikou nebo s filosofií, což je také základem navázané spolupráce s jinými ZS (některé
předměty zajišťují pracovníci ÚFARu, takže odpadá nefunkční zdvojování podobných předmětů). Bc
absolventi mají možnost profesního uplatnění, nebo pokračování na NMgr. Magisterské studium je
koncipováno jako vstřícnější vůči studentům, kteří neabsolvovali Bc logiku, ale např. filosofii nebo
lingvistiku. NMgr studium přitom je pojato značně akademicky a v optimálním případě by výuka měla
probíhat pouze v angličtině.
V následující diskusi komise ocenila zavedení sdruženého studia a dotazovala se na možnosti
spolupráce s MFF. Předkladatelé preferují neformální styky, kdy řada studentů logiky absolvuje
volitelné semináře na MFF. Na MFF ani není bakalářské studium. Ke zvážení je otázka, zda přece jen i
v NMgr studiu nevyučovat několik předmětů v češtině – např. na anglistice zjistili, že je potřeba
kultivovat odborné vyjadřování v českém jazyce. V podmínkách přijetí do studia není nutno podrobně
popisovat podobu přijímací zkoušky, postačí pouze rámcové informace.
Zpravodajkou materiálu bude Martina Vokáčová.
Usnesení SK: Studijní komise doporučuje pokračovat v akreditačním procesu.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0
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Diskuse k podmínkám studia v cizím jazyce
Dr. Zbytovský a Mgr. Volná iniciovali diskusi nad podmínkami (a finanční náročností) studia v cizím
jazyce obecně. Dr. Pazlarová informovala, že se tato problematika intenzivně řeší v kolegiu děkana,
optimálně se k tomu vyjádří, až bude přítomno více členů SK. Sdělila dále, že studium v cizím jazyce
má FF oproti jiným fakultám značně finančně náročné, bude tedy potřeba sumu snížit. V současné
době jsou v přípravě dva nové programy v anglickém jazyce.

Zapsali: Iveta Pastyříková a Štěpán Zbytovský
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