
Zápis z jednání Studijní komise AS FSV UK dne 26. 2. 2021
čas: 13:00 - 14:45, online

Přítomni:
Michal Červinka, Tomáš Kouba, Jan Křovák, Veronika Macková, Kateřina Motyčková, Magdalena
Mouralová, Lucie Poslušná, Jaromír Soukup, Matěj Šarboch, Filip Šourek, Martin Štoll, Eliška
Tomalová

Hosté: Ladislav Krištoufek

Program
1. Organizace: Způsob práce a komunikace StK a vypořádání úkolů z minulého jednání

○ podklady jsou dávány do složky na sdíleném disku ihned, jak je předsedkyně
obdrží

○ cca 3 dny před jednáním je poslán email s programem a odkazy na podklady
○ sekce úkoly v zápisech

Vypořádání úkolů z minulého jednání
○ MM oslovila  pana proděkana Bednaříka s dotazem na chystané akreditace a

reakreditace a byla informována, že se v tuto chvíli se připravuje jen distanční
program VSP (bude asi až po prázdninách)

○ byl vytvořen sdílený disk
○ sešla se pracovní skupina k setkávání a naplánování akcí na LS - viz bod 3
○ na základě námětů členů byl vytvořen podklad na příští zasedání - viz bod 4

2. Strategický záměr FSV na roky 2021-2025 a zpráva o plnění SZ v předchozím
období

Martin Štoll informoval o diskuzi o Strategickém záměru v rámci Legislativní komise AS
včetně koncepčních námitek K. Konrádové. Magdalena Mouralová podpořila některé
námitky a přiklonila se k neschválení dokumentu v dané podobě. Krátce se diskutovala role
strategického záměru, návaznost na jiné dokumenty a žádoucí míra konkrétnosti a
obecnosti. L. Krištoufek upozornil, že pětiletý strategický záměr vnímá vedení jako rámcový
dokument, bližší specifikace jednotlivých agend by měly být obsaženy v jednoletých
plánech.
Bylo oceněno vytvoření zprávy o plnění v předchozím období, které si vyžádala studijní
komise, a také podrobné vypořádání připomínek k návrhu strategického záměru.

Usnesení č. 1
Studijní komise AS FSV UK děkuje vedení fakulty za přípravu Vypořádání
Dlouhodobého záměru FSV UK pro léta 2016-2020.
Pro: Jan Křovák, Filip Šourek, Magdalena Mouralová, Martin Štoll, Eliška Tomalová, Matěj
Šarboch, Veronika Macková, Jaromír Soukup, Michal Červinka, Lucie Poslušná, Tomáš
Kouba, Kateřina Motyčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 2



Studijní komise AS FSV UK děkuje vedení fakulty za podrobné vypořádání připomínek
k návrhu Strategického záměru FSV UK pro léta 2021-2025.
Pro: Magdalena Mouralová, Filip Šourek, Lucie Poslušná, Jan Křovák, Kateřina Motyčková,
MIchal Červinka, Veronika Macková, Jaromír Soukup, Matěj Šarboch, Tomáš Kouba
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3
Stk souhlasí se stávajícím návrhem Strategického záměru FSV UK pro léta 2021-2025
bez závažných připomínek a doporučuje AS FSV UK ke schválení.
Pro: Lucie Poslušná, Filip Šourek, Matěj Šarboch, Tomáš Kouba, Veronika Macková, Jan
Křovák, Kateřina Motyčková, Jaromír Soukup, Martin Štoll, Michal Červinka
Proti: Magdalena Mouralová
Zdržel se: Eliška Tomalová

3. Informace z pracovní skupiny “fakultní setkávání”
Skupina se sešla 19. 2. 2021 (zápis z jednání) a naplánovala: 1) sérii setkání a sdílení dobré
praxe mezi pedagogy napříč fakultou (čtrnáctidenní interval, první se uskutečnilo 26.2. 2021,
program rozeslán pedagogům proděkanem Krištoufkem); 2) setkávání se studenty zatím s
dvěma tématy - výukou jazyků a potřebami doktorských studentů.
Setkání jsou otevřená i co do témat, budou vítány návrhy na zaměření dalších setkání
(možné téma komunikace studujících a vyučujících).
F. Šourek navrhl společná setkávání studentů a pedagogů.
Byla diskutována užitečnost setkání v kontextu praxe setkávání na institutech a komise se
shodla, že sdílení zkušeností a dobré praxe dává smysl i na celofakultní úrovni a lze zde
sdílet výstupy ze setkání na nižších úrovních.

4. Agenda StK pro následující období
Byla probrána témata sesbíraná mezi členy StK a ustanoveno několik minitýmů (pracovních
skupin) k vybraným z nich (viz seznam úkolů v bodě 7)

5. Stanovisko StK ke změně rámcového vzdělávacího plánu - RVP
StK řešila problém redukce společenských věd v RVP a obecněji upozaďování
společenských věd (Éta TAČR, START, RVP). StK navrhne AS FSV UK věnovat pozornost
otázce postavení spol. věd na UK a ve společnosti.

6. Termín dalšího zasedání
Příští jednání StK se uskuteční 26. 3. od 13:00 do 15:00 v zoom.

7. Úkoly
● Filip Šourek (ve spolupráci s MČ a ET) - připraví podklady pro StK týkající fakultního

webu a jeho anglické verze, podívá se i na Opatření děkanky/a, týkající se studia.
● Eliška Tomalová, Michal Červinka (ve spolupráci s FŠ) - zmapují informační kanály a

komunikaci se studenty AJ programů.
● Magdalena Mouralová pozve na příští jednání Stk Malvínu Krausz Hladkou.
● Magdalena Mouralová osloví Jakuba Šindeláře kvůli naplánování setkání s

doktorandy.

https://docs.google.com/document/d/12NxqEeU1IdhmEzUPgxBP9BsU3XlMFhYqhX40kW_M8XE/edit?usp=sharing
https://cesnet.zoom.us/j/98139181938


● Lucie Poslušná a Tomáš Kouba - budou řešit agendu výuky jazyků a jazykového
profilu absolventa (podklad až po kulatém stolu se studenty)

○ ve spolupráci s MM osloví zástupce studentských spolků na vyjednání
termínu setkání

● skupina komunikace vyučující - studující ve složení Filip Šourek, Magdalena
Mouralová, Jan Křovák, Veronika Macková

○ Veronika Macková svolá schůzku skupiny, prioritní témata navázaná na jiné
termíny - SIS a Karolinka,

○ MM a FŠ podklad pro společné informace do sylabů (studenti se SVP,
akademická etika, copyright apod.),

○ MM požádá děkanku o možnost případné konzultace s právničkou FSV.

Zapsala: E. Tomalová a M. Mouralová


