
Jednání Studijní komise 1. 4. 2022, 11:00

Přítomni: Lucie Poslušná, Michal Červinka, Eliška TomalováMagdalena Mouralová
Omluveni: Jan Křovák, Matěj Šarboch, Martin Štoll, Jaromír Soukup, Veronika Macková
(částečně)
Nepřítomni: Tomáš Kouba, Kateřina Motyčková

Hosté: Ondřej Císař, Petr Bednařík, Malvína Krausz Hladká

Program

1. Akreditace doktorského studijního programu Sociologie - Petr Bednařík, Ondřej Císař
(podklad)

P. Bednařík uvedl specifika předkládané akreditace, vyzdvihl velikost oborové rady
programu. Jak je uvedeno v průvodním dopise, akreditace vychází ze stávající struktury
oboru, obměny jen částečné, pokračuje spolupráce se Sociologickým ústavem AV (Dohoda
s FSV UK je součástí spisu - prošlo rektorátní kontrolou).
O. Císař okomentoval velikost OR (spolupráce dvou institucí - je nutné zajistit zastoupení
AV, celkově OR narostla o 2 členy; prohloubila se také spolupráce s FFUK - to se promítlo
ve struktuře OR i ve výuce). Hlavní inovace spočívá právě ve spolupráci s FF UK.
Magdalena Mouralová upozornila na genderovou nerovnováhu v OR, OC: seniorních členek
je nedostatek v oboru, snaha nebyla úspěšná.
Michal Červinka se dotázal na zapojení Katedry sociologie FHS - uvažovalo se o zapojení?
OC: není prostor ze strany FHS.
Dále se přeptal na detaily dohody o dělení RIV bodů za publikace doktorských studentů
mezi partnerská pracoviště.
OC: vycházíme z konkrétního řešení v rámci projektu (podle toho, která instituce je hlavním
nositelem projektu, doposud nedocházelo ke kontroverzím).
MM se dotázala na možnost akreditovat program v aj a čj zároveň (PB upřesnil, že dnes lze
odevzdat jeden akreditační spis).
ET upozornila na specifika aj programů na dokt. úrovni a gender témata.
MKH upřesnila, že vznikla pracovní skupina na téma genderové vyváženosti. Rada pro
rovné příležitosti vzniká na úrovni Univerzity.
LP doplnila jazykové nedostatky (kurs/z, ad.).

Na základě diskuze v rámci Stk AS doporučují přítomní členové spis k akreditaci -
předsedkyně komise MM informuje AS FSVUK.

2. Výsledky šetření mezi garanty - Michal Červinka (podklad)
MČ poděkoval za spolupráci. K šetření byly vybrány programy, které jsou spravovány jen
FSV UK (ne tedy double a joint degrees).
ET poděkoval MČ a poukázala na nutnost pracovat na programech i v průběhu období
platnosti akreditace.

mailto:magdalena.mouralova@fsv.cuni.cz
https://drive.google.com/drive/folders/1-NyWyL7IeJZnONt_NVt0K6SA79RtnTbg?usp=gmail
https://drive.google.com/file/d/1RmmLdVYcP-UbuvVpkMC4WWHSlGBNiHTr/view?usp=sharing


MČ poukázal na to, že desetileté období platnosti akreditace může vést k inovacím pouze k
začátku nového období. StK ve spolupráci s panem proděkanem Bednaříkem může více
podtrhnout důležitost průběžné kontroly a zlepšování kvality studia.
MČ dále doporučil StK klást důraz na systematickou podporu přípravy diplomových prací v
rámci studia. StK by však v tomto ohledu neměla zasahovat do pravomocí garantů a měla
by se snažit o pravidelný dialog.
PB se podivil nad disparitou názorů ve věci fakultních úvodních kurzů v bakalářských
programech, kde není mezi garanty patrná žádná shoda.
Uvítal, že díky spolupráci s StK AS došlo k většímu důrazu na předměty, které směřují k
přípravě závěrečné práce (již se odráží v akreditacích)

Jak seznámit garanty s výsledky?
PB navrhuje sdílet dokument s garanty. Zájemci se mohou obrátit na StK AS.
MM podpořila myšlenku výstupu z šetření včetně komentáře StK. Stávající verze je
dostupná ke komentářům v rámci komise, bude připraven kratší dokument, který uvede
kontext, závěry a cíle procesu - do dvou týdnů, nejpozději do 22.4.2022 (jako podklad pro
kolegium děkana).
MČ poděkoval za spolupráci zejména MM a LP.

3. Harmonogram akademického roku 2022/2023, předjednání (podklad) - Malvína
Krausz Hladká

Dokument vzniká v návaznosti na harmonogram od RUK a na základě volání po časné
finalizaci (zejména v kontextu mezinárodních závazků a partnerství)
Dokument prošel připomínkovým šetření ze strany ředitelů institutů FSV UK
MČ - volba děkanské volna by měla zohledňovat dny pracovního volna během semestru.
MKH - v ZS 2022/23 je děkanské volno spojeno s podzimními prázdninami.
MČ - v LS 2022/23 díky státním svátkům odpadnou tři pondělky, pátek a z důvodu
rektorského dne jedna středa. MČ navrhl zvážit, zda by vhodné datum pro děkanský den
nebyl čtvrtek 6.4.2023.
StK podporuje návrh imatrikulace AJ studentů ve Velké aule Karolina, MKH názor sdíli a
situaci prověří.

4. Ukrajina - dopady na studující a uchazeče, reakce fakulty a univerzity…
Stk se připojí k diskuzi na plénu.

5. Komunikační desatero (šestero) - Jan Křovák, Magdalena Mouralová (podklad)
Odsunuto na další jednání Stk

6. Různé
K dalšímu jednání bude členům komise poslán doodle formulář.
MČ navrhuje, aby členové Stk zaslali návrhy na témata dalších Kulatých stolů ke sdílení
dobré praxe ve výuce.

Zapsala: Tomalová

https://docs.google.com/document/d/1BkAQbh1WROqn2D1IPSZL5eXBCj93lRMk/edit?usp=sharing&ouid=113054579838446654475&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fSHYwckZ3zcx0ZB7jFuuew7zrUQHL0G4/edit?usp=sharing&ouid=109118742698754483820&rtpof=true&sd=true

