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Zápis z jednání studijní komise AS FSV UK 
 
datum: 5. 5. 2017 od 11: 00  
místo: Hollar, místnost č. 105 
přítomni: 
za studentskou komoru: 
Markéta Havelková, Karel Höfer, Karolína Musilová, Sandra Štefaniková 
omluveni: Olga Angelovská, Miroslav Čermák ,  
hosté: Petr Bednařík - proděkan pro kvalitu a koncepci studia a postgraduální 
studium. 
___________________________________________________________________ 
 
program jednání: 

1. Doktorské studium  
 

Program byl schválen tichým souhlasem. 
 

1. Doktorské studium 
StK s proděkanem Bednaříkem diskutovala hodnocení doktorského studia, které 

vypracoval ještě bývalý proděkan Kubát.  
Shrnutí diskuze: 

- V předložené verzi studující mají hodnotit pouze kurzy, které ovšem nejsou to 

zásadní na doktorském studiu. Bylo by vhodné, aby i stávající studenti 
hodnotili školitele a studium obecně.  

- Bylo by vhodné do hodnocení zahrnout i hodnocení CDS, evidentně jsou CDS 
na jednotlivých institutech pojímány velmi odlišně.  

Závěr k hodnocení: Proděkan Bednařík upraví na základě diskuze s StK původní 

návrh hodnocení a zašle v červnu StK k připomínkám. Samotné hodnocení by mělo 

proběhnout v září 2017.  

 
Dále se diskutoval rozdíl mezi interními a externími doktorandy. Shoda byla, že 
interní doktorandi jsou více zapojováni do činnosti katedry, např. pomoc při 

státnicích. Samotné studium se neliší, interní i externí studenti mají v podstatě stejné 

studijní povinnosti, absolvují stejné předměty, skládají stejné státnice. 
 
StK diskutovala též možnosti mobility pro doktorské studenty. Problém je 

s programem Erasmus +, kde je vždy nutné přivézt kredity z absolvování předmětů, 

různě se to obchází. Proděkan Bednařík komisi sdělil, že dle nových standardů pro 
akreditace se předpokládá dlouhá povinná zahraniční stáž pro interní doktorandy.  
 

Proděkan Bednařík připravuje nové opatření děkana k doktorskému studiu, které by 

mělo konkrétně definovat nejen administrativní povinnosti spojené se studiem, když 

někoho vyhodíme, tak většinou uspěje s odvoláním, neboť povinnosti nejsou 

definovány.  
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Proděkan Bednařík informoval, že na žádost RUK musí FSV ve spolupráci s instituty 

zlepšit evidenci zahraničních výjezdů. A dále na žádost RUK prováděl proděkan 
Bednařík analýzu nedokončených studií, ze které se ukázala jako největší problém 
výše stipendií.  
 

Na závěr proděkan Bednařík odpověděl na otázku StK k výuce doktorských studentů, 

řekl, že výuka doktorandů by neměla být povinná.  
 
 

zapsala: Markéta Havelková 

 

 

 


