
Zápis   z   jednání   Studijní   komise   AS   FSV   UK   dne   
11.   2.   2021   
čas:   9:00   -   10:44,   online   

  
Přítomni :   Magdalena   Mouralová,   Lucie   Poslušná,   Matěj   Šarboch,   Eliška   Tomalová,   Martin   
Štoll,   Michal   Červinka,   Filip   Šourek,   Veronika   Macková,   Jan   Křovák,   Kateřina   Motyčková   
(připojena   cca   v   9:12),   Jaromír   Soukup   (připojen   cca   v   9:12)   

  
Omluven :   Tomáš   Kouba   
  

Hosté :   Magda   Pečená,   Ladislav   Krištoufek,   Tomáš   Cahlík   
  

1. Volba   předsedy   a   místopředsedů,   představení   členů   komise   a   hostů   
Na   předsedkyni   byla   M.   Štollem   nominována   jediná   kandidátka   Magdalena   Mouralová.   Ta   
představila   svou   vizi   o   fungování   komise   jako   aktivního   orgánu,   který   jen   nereaguje   na   
podněty   z   vedení   fakulty,   ale   přichází   s   vlastní   agendou;   je   otevřený   podnětům   z   celé   
akademické   obce   a   na   akademickou   obec   cílí   i   ve   svých   aktivitách   (pořádání   akcí   typu   
sdílení   praxe   mezi   pedagogy,   setkání   se   studenty)   a   pracuje   v   přátelské   atmosféře,   kde   mají   
prostor   všichni   členové/ky.     
Magdalena   Mouralová   byla   zvolena   za   předsedkyni   komise   (8/0/1)   
Na   místopředsedy   byli   zvoleni   Martin   Štoll   (9/0/1)   a   Eliška   Tomalová   (9/0/1).     
  

Proběhlo   kolečko,   v   němž   členové/ky   komise   představili   sebe   i   své   představy   o   agendě   a   
svém   zapojení   do   činnosti   komise.   
  

Představili   se   rovněž   přítomní   proděkané   Krištoufek   a   Cahlík,   kteří   nastínili,   jaké   agendy   
komisi   čekají   v   následujících   měsících:   

- změna   Pravidel   pro   přiznávání   stipendií   (LK),   
- návrh   čerpání   stipendijního   fondu   v   rámci   rozpočtu   (LK),   
- podmínky   přijímacího   řízení   v   AK   2021/2022   +   úpravy   přijímacího   řízení   z   důvodu   

pandemie   v   tomto   AR   (LK),   
- hodnocení   předmětů   (LK),   
- podmínky   přijímacího   řízení   do   doktorských   programů   (TC).   

  
2. Změna   Opatření   děkanky   Organizace   doktorského   studia   na   FSV   UK   -   podklad   

proděkana   Tomáše   Cahlíka   
Pan   proděkan   Cahlík   představil   změny   -   týkají   se   hlasování   oborové   rady   per   rollam,   které   
by   se   nově   mohlo   týkat   všech   agend.     
StK   nevidí   v   návrhu   žádný   problém.   
  

Usnesení   č.1:   Studijní   komise   doporučuje   AS   FSV   UK   vyjádřit   souhlasné   stanovisko   s   
navrženými   změnami   Opatření   děkanky   Organizace   doktorského   studia   na   FSV   UK.   



Pro:   Jan   Křovák,   Martin   Štoll,   Magdalena   Mouralová,   Lucie   Poslušná,   Matěj   Šarboch,   Eliška   
Tomalová,   Martin   Štoll,   Michal   Červinka,   Filip   Šourek,   Veronika   Macková,   Jan   Křovák,   
Kateřina   Motyčková,   Jaromír   Soukup   
Proti:   nikdo   
Zdrželi   se:   nikdo   
  

3. “Sociální   stipendia”     
Pan   proděkan   Krištoufek   (LK)   informoval   o   nástroji   “sociálních   stipendií”   (stipendia   v   
případech   zvláštního   zřetele   hodných),   které   mohou   instituty   využít   pro   podporu   studujících   
v   tíživých   sociálních   podmínkách.   Nástroj   byl   zaveden   v   minulém   roce   v   souvislosti   s   
pandemií   Covid-19   a   LK   navrhuje,   aby   i   v   tomto   roce   byla   rozpočtována   ve   stejné   výši.   
V   diskusi   se   probíralo   celkové   čerpání   stipendijního   fondu,   dopady   eventuálního   neschválení   
čerpání   stipendijního   fondu   AS   na   tento   nástroj   a   možnost   čerpání   stipendií   i   studenty   
cizojazyčných   programů.   
  

Usnesení   č.2:   Studijní   komise   AS   FSV   UK   souhlasí   se   záměrem   rozpočtovat   pro   rok   
2021   stipendia   v   případech   zvláštního   zřetele   hodných   ve   stejné   výši   jako   v   roce   2020.   
  

Pro:   Jan   Křovák,   Martin   Štoll,   Magdalena   Mouralová,   Lucie   Poslušná,   Matěj   Šarboch,   Eliška   
Tomalová,   Martin   Štoll,   Michal   Červinka,   Filip   Šourek,   Veronika   Macková,   Jan   Křovák,   
Kateřina   Motyčková,   Jaromír   Soukup   
Proti:   nikdo   
Zdrželi   se:   nikdo   
  

4. Pracovní   skupina   pro   sdílení   pedagogické   praxe   a   setkávání   se   studenty   
V   rámci   studijní   komise   vznikla   pracovní   skupina   ve   složení   Magdalena   Mouralová,   Martin   
Štoll,   Michal   Červinka,   Lucie   Poslušná   a   Ladislav   Krištoufek,   která   chce   navázat   na   činnost   v   
ZS   2020.   Pracovní   skupina   se   sejde   samostatně   a   navrhne   termíny   a   obsah   dalších   setkání.     

  
5. Různé   
V   rámci   jednání   bylo   vzneseno   několik   podnětů   k   proděkanovi   Krištoufkovi:   

● MČ   se   ptal   na   návratnost   hodnocení   kurzů.   Podivoval   nad   nízkým   číslem   návratnosti   
v   systému   (15   %)   a   vyzýval   k   mobilizaci   studentů   pomocí   cílené   kampaně.   LK   
upozornil,   že   celková   čísla,   která   systém   uvádí,   neodpovídají   skutečnosti,   protože   
systém   neumí   pracovat   s   paralelkami.   Návratnost   je   letos   vyšší   než   v   předchozích   
letech   a   probíhá   cílené   oslovování   různých   skupin   studentů   (ti,   co   začali   vyplňovat   a   
neodeslali;   ti,   co   vyplnili   jen   u   některých   svých   kurzů).   

● MČ   se   ptal   na   korektní   postup   při   úpravách   údajů   o   přijímacích   zkouškách   na   webu,   
kdy   proti   sobě   stojí   operativnost   a   potřeba   předat   správné   informace   uchazečům   a   
nutnost   schválit   změny   podminek   na   plénu   AS   FSV   UK.   Stanovisko   LK:    na   webu   je   
dobré   měnit   informace   o   podmínkách   hned,   jak   garanti   ke   změně   dojdou,   nicméně   je   
třeba   zpětně   nechat   schválit   na   AS   (formálně,   např.   při   odvolávání,   platí   to,   co   bude   
schváleno).   

● V   souvislosti   se   stipendii   ET   upozornila   na   špatnou   komunikaci   směrem   k   
cizojazyčným   studentům   zejména   na   univerzitní   úrovni.   LK   s   problémem   souhlasí   a   
popsal   zkušenosti   s   komunikací   s   rektorátem   v   této   oblasti.   Potěšující   je,   že   se   
situace   zlepšuje.   
  



6. Termíny   dalších   zasedání     
Studijní   komise   se   bude   scházet   vždy   v   pátek   předcházející   plenárnímu   zasedání   AS   ve   
13:00.   Termíny   jednání   studijní   komise   jsou   tedy   předběžně   naplánovány   na   26.   2.   ,   26.   3.,   
7.   5.   a   28.   5.   
Příští   jednání   StK   se   uskuteční    26.   2.   od   13:00   do   15:00    v    zoom .   
  

7. Úkoly     
  

● oslovit   pana   proděkana   Bednaříka   s   dotazem   na   chystané   akreditace   a   reakreditace,   
aby   StK   znala   předběžný   harmonogram   projednávání   akreditačních   spisů   (MM)   

● vytvořit   sdílený   disk   (MM)   
● organizace   schůzky   pracovní   skupiny   k   setkávání   (MM)   a   naplánování   akcí   na   LS   

(pracovní   skupina)   
● roztřídit   náměty   členů   a   vytvořit   podklad   na   příští   zasedání   (předsednictvo)   

  
Zapsala:   Magdalena   Mouralová   
  
  

https://cesnet.zoom.us/j/98139181938

