
 Jednání Studijní komise AS FSV UK 16. 5. 2022, 9:30, online 

 Přítomni: Magdalena Mouralová, Eliška Tomalová (do 10:20), Michal Červinka, Matěj 
 Šarboch, Lucie Poslušná (do 11:45), Jan Křovák, Veronika Macková (do 11:30) 

 Omluveni: Jaromír Soukup, Tomáš Kouba, Kateřina Motyčková 

 Nepřítomni: Martin Štoll 

 Hosté: Malvína Krausz Hladká (do 10:30), Petr Bednařík, Magda Pečená 

 1.  Podmínky přijímacího řízení pro UA uchazeče (MKH) -  podklad 

 MKH informovala o průběhu přípravy a procesu, včetně komunikace s RUK (na poslední 
 chvíli vznesené požadavky na upřesnění). V době jednání komise probíhá ještě finalizace ve 
 spolupráci s instituty (jedná se jen o detaily ve formě specifikace bodového hodnocení). 
 Většina českých programů FSV UK se připojila, PŘ bude otevřeno do 10.srpna 2022, SCIO 
 testy 20. srpna 2022, poté se sejdou komise. 
 V rámci komise byl diskutován možný diskriminační charakter opatření (zaměření na jeden 
 konflikt, možná diskriminace jiných národností či oblastí konfliktů). MKH upřesnila, že 
 opatření je řízeno na úrovni UK a státu (podmínky zohledňují specifickou situaci UA 
 studentů), je v souladu s Lex Ukrajina, vázáno na vízum. 
 LP upozornila na jazykové podmínky, ředitelé institutů budou obesláni, nutnost komunikovat. 
 ET uvedla specifika cizojazyčných programů v kontextu vízových povinností a zeptala se na 
 pokyny ze strany UK ohledně přijímání studentů z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. MKH 
 potvrdila, že FSV situaci monitoruje a koordinuje s dalšími úrovněmi (UK, stát) a podpořila 
 nutnost podrobnějších pokynů ze strany UK ve střednědobém horizontu. 
 MP se dotázala na očekávaný počet UA studentů, kteří mají být přijati. MKH: záleží na 
 konkrétních komisích a Institutech, přesná čísla nejsou dopředu uvedena. 

 Usnesení č. 1 
 Studijní komise AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit  Podmínky zvláštního PŘ pro 
 ukrajinské uchazeče. 
 Pro: Mouralová, Červinka, Macková, Tomalová, Poslušná, Šarboch, Křovák 
 Pro�: 
 Zdržel/a se: 

 2.  Zlaté kurzy a hodnocení kurzů za ZS (MKH) 
 Přesunuto na červnové jednání, MM po konzultaci s ostatními členy StK pošle specifikaci 
 zadání podkladu paní proděkance. 

 3.  Úprava akreditace - Journalism, Media and Globalisation (PB) -  důvodová zpráva  , 
 akreditační spis 

 PB představil kontext, kdy jeden ze členu konsorcia odstoupil bez náhrady, což je situace 
 neobvyklá. Poreferoval o peripetiích vývoje přístupu rektorát. 

https://docs.google.com/document/d/1-m6N8lg8-2ix2hTnTX4pQCklFO7sBixi/edit?usp=sharing&ouid=109118742698754483820&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kLOLpk21zRI50PcEvWyiklHZZo9DokPy/edit?usp=sharing&ouid=109118742698754483820&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1e1aeeHA-61B6YaHxi2ZLQTMkSb6RVe0R/view?usp=sharing


 Celý proces schvalování má jen formální charakter, věcně se nic nemění, jde v zásadě o to, 
 aby informace na diplomech byly v souladu s realitou. Nikdo ze členů StK neměl k věci 
 dotazy či připomínky. 

 Usnesení č. 2 
 Studijní komise AS FSV UK doporučuje AS FSV UK  vyjádřit kladné stanovisko 
 k návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program Journalism, Media 
 and Globalisation. 
 Pro: Mouralová, Červinka, Poslušná, Křovák, Šarboch, Macková 
 Pro�: 
 Zdržel/a se: 

 4.  Nastavení hodnocení studijních programů (PB) 
 PB popsal průběh pilotního hodnocení na UK, který trval více než rok, a výhled do budoucna 
 (mělo by se zjednodušit, plánuje se posílení role zpravodaje, který program zhodnotí, další 
 orgány se budou zabývat jen programy, které zpravodaj vyhodnotí jako nějak 
 problematické). (  Proces pilotního hodnocení SP  ) 
 PB představil kritéria hodnocení stanovené RVH (  Proces hodnocení SP na UK 2021  ). 
 Nad kritérii se rozvinula ideová diskuse o možnostech hodnocení kvality studijních programů 
 a kvality výuky a také o úrovních, na níž se to má řešit (rektorátní, fakultní, institutová, 
 katederní, jednotliví vyučující). V diskusi byl opakovaně zdůrazňován význam měkčích 
 aspektů, jako je rozvoj pedagogů a jejich reflexe výuky, práce se studenty se SVP apod., 
 které by se měly sledovat minimálně na úrovni kateder/institutů. MM upozornila, že není 
 triviální stanovit, co je dobrá výuka, dobrý kurz a že na tom nemusí být shoda. Bylo by 
 vhodné mít na úrovni fakulty nějakou metodickou podporu, např. stanoveny oblasti, které lze 
 sledovat, kterými se lze zabývat (i když nemusí všechna pracoviště a všechny programy 
 využívat vše, neboť mají různých charakter, kulturu a cíle). Explicitní pojmenování také 
 povede ke zvýraznění těchto aspektů a ke zvýšení pozornosti jim věnované. To podpořila LP 
 a nabídla metodickou pomoc CJP. 
 Diskuse se vedla i o roli a významu studentského hodnocení a dalších možnostech, jak 
 získávat zpětnou vazbu. 

 5.  Podpora výuky a rozvoj pedagogických dovedností - projekty na FSV (PB) 

 PB doplnil kontext k emailu proděkana Emlera, který byl adresován některým členům 
 komise. V rámci univerzitního rozvojového program na podporu řízení (  PPSŘ  ) je jednou z 
 podporovaných oblastí podpora kvality výuky. Na úrovni UK by měla vzniknout 
 analyticko-metodická podpůrná platforma pro kvalitu výuky. Prioritními tématy k řešení jsou 
 nedokončování studia, nástroje zpětné vazby ze strany studentů a absolventů, tvorba 
 kurikula a kvalifikačních kritérií, spolupráce s praxí, metody a inovace výuky, kreditové 
 rozložení. Na úrovni fakulty by měly být vyhrazeny prostředky, které je možno využít např. k 
 zadávání výzkumných šetření či vytvoření podpůrných pracovních pozic - “metodici” na 
 úrovni institutů. Časový rámec zahrnuje v tuto chvíli roky 2023-25. 
 Diskutující členové StK považují existenci programu za příležitost a vítají vyčlenění 
 prostředků i informování StK o této možnosti. Klíčové bude tyto prostředky dobře využít. 
 Vymýšlení konkrétních cest není primárně rolí StK, nicméně může se zapojit do diskuse nad 

https://docs.google.com/document/d/10ibaPoJYmWbC1ifkPeYrsOIOosJwF-HH/edit?usp=sharing&ouid=109118742698754483820&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HYvu-11PNCq_WLAabGpMj2PF2sd2--u_/edit?usp=sharing&ouid=109118742698754483820&rtpof=true&sd=true
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/program-na-podporu-strategickeho-rizeni-vysokych-skol


 materiály připravené ze strany vedení a z diskusí ve StK může vznikat poptávka po řešení 
 konkrétních témat. 

 6.  Komunikační desatero (JK) -  podklad 
 K věcnému obsahu jsou jen dílčí (technické) připomínky, které členové zašlou předsedkyni 
 Sociální komise ASAP. Krátce byl diskutován charakter dokumentu a možné formální 
 ukotvení a dále způsob zvěřejnění a propagace. Přítomní členové StK vznik dokumentu jako 
 takového podporují. Diskuse o formální roli dokumentu byla ponechána na plénum AS, kde 
 je očekávána. 

 7.  Různé 
 ○  výstupy z dotazníkového šetření garantů - MČ a ET dodají do příštího setkání 
 ○  sdílení dobré praxe je asi mimo naše momentální kapacitní možnosti 
 ○  jazyková politika - LP bude dále komunikovat s MKH 
 ○  termín dalšího jednání - bude domluveno na plénu či emailem - možnosti pátek 10. 6., 

 pondělí 13. 6. odpoledne (po kolegiu), úterý 14. dopoledne. 

 Zapsaly Tomalová, Mouralová 

https://docs.google.com/document/d/1s4xS4SViIRDcNP5VIsfWd_0sXUFVhyAozo3qw5UJqyQ/edit?usp=sharing

