
Jednání   Studijní   komise   AS   FSV   UK   dne   7.   5.   2021   
čas:   13:00   -   15:00,   online   

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

  
Omluveni:    Jaromír   Soukup   

  
Hosté :   Ladislav   Krištoufek   
  

Program   
1. Informace   z   pracovních   skupin   

○ fakultní   diskuse   (Studenti   máte   slovo,   Sdílení   praxe…)   (MM,   LP,   MČ,   MŠ)   
■ zápis    Studenti   máte   slovo     
■ zápis    Sdílení   9.   dubna   -   celková   spokojenost,   shoda   na   vůli   

pokračovat,   měl   by   se   rozšířit   okruh   účastníků   (MM)   
○ výuka   jazyků   a   jazykový   profil   absolventa   (LP   a   TK)   -    témata:   jazyková   výuka   

(ISS),   je   důležité   koncepčně   řešit   jazykovou   politiku   fakulty   (nejen   pro   
studenty,   ale   i   pro   pedagogy),   byly   osloveny   studentské   spolky,   bude   se   
jednat   s   paní   děkankou   i   řediteli   institutů   (v   AR   2021/2022)   -   (LP),   jazyky   jsou   
klíčovou   součástí   studia   a   studenti   jsou   spokojeni   s   kvalitou   jazykové   výuky   

○ komunikace   vyučující-studující   (VM,   MM,   JK,   FŠ)   ( zápis )   
■ sběr   podnětů   ve   studentských   spolcích   a    na   institutech   -   nápad   

vytvořit   “desatero”   komunikace   mezi   studenty   a   pedagogy,   snaha   o   
vyvážený   pohled   z   obou   stran.   Výstupy   šetření   budou   zpracovány,   
abychom   ideálně   na   začátku   akademického   roku   2021/2022   mohli   
vypustit   info.     

■ Možnost   “kulturního   tréninku”   pro   zahraniční   studenty.     
■ Nižší   odezva   ze   strany   studentských   spolků,   FŠ   doplní   informace,   až   

bude   k   dispozici   více   dat.   Výsledky   budou   reflektovat   i   rozdíly   mezi   
instituty.   

○ anglický   web,   cizojazyční   studenti   (ET,   FŠ,   MČ)   -   dotazníky   pro   studenty,   
příprava   formuláře   pro   koordinátory,   proběhla   identifikace   hlavních   slabin   
(především   zapojení   AJ   studentů   do   života   na   fakultě),   celková   informovanost   
hodnocena   pozitivně,   web   jako   hlavní   zdroj   informací.   

2. Pravidla   pro   přiznávání   stipendií   na   FSV   UK    (L.   Krištoufek)   -   LK   informoval   o   
přípravném   procesu   dokumentu,   který   byl   původně   k   diskuzi   předloženo   už   minulému   
AS.   Dokument   byl   v   mezičase   konzultován   s   LK   AS   UK.   Oproti   stávající   platné   verzi   v   
úpravě   nejsou   zásadní   změny   -   jedná   se   hlavně   o   vyjasnění   (specifikace   podskupin   u   
prospěchových   stipendií),   stará   pravidla   nepočítala   se   sdílenými   programy   a   studenty   
anglických   programů,   doplněn   byl   program   START.   Do   budoucna   by   možná   stálo   za   to   
systém   zjednodušit,   aby   se   dal   snadněji   popsat   (viz   příklady   MFF   UK).     

○ MČ   vznesl   dotaz   ohledně   stipendií   za   poslední   ročník   MA   studia   v   průběhu   
dokt.   studia   (proč   studenti   navazujícího   studia   nemají   zpětně   nárok   na   

https://drive.google.com/file/d/114LPYCrJqy9x4BNSmsh3OJzV9UkQ7-oH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y4AAISnHWcv07F-CKr4EhJ_l43w9fm_wGCcvsfGwl6c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0zgqsZjrvEGEVmpFO3NioaC2ojb2NCZ/view?usp=sharing


stipendium).   LK:   doktorandům   nemůže   být   vypláceno   prospěchové   
stipendium,   už   nejsou   studenty   daného   programu,   ve   kterém   měli   nárok   na   
stipendium.   

○ MM   zdůraznila   nutnost   diskuze   o   efektech   přidělování   stipendií,   ale   jako   
koncepční   otázku   by   to   nespojovala   s   přijetím   současných   technických   změn.   

○ MM   se   zeptala   na   vážení   kreditů   v   rámci   hodnotícího   systému   pro   stipendia   a  
rozvinula   se   diskuse   o   kreditech   obecněji.   MM   by   uvítala   vyjasnění   o   roli   
kreditů   a   na   co   je   používat   a   na   co   ne.   LK   připustil   budoucí   diskuzi   o   
bonifikaci.   LK   upozornil,   že   kredity   jsou   řešeny   v   rámci   akreditace   a   je   škoda,   
že   při   reakreditaci   neproběhla   debata   o   kreditech   a   náročnosti   předmětů   i   
vzhledem   k   historické   praxi   institutů.   MČ   se   připojil   k   názoru,   že   je   nutné   
sladit   kreditové   hodnocení   napříč   fakultou   (zejména   diplomové   a   bakalářské   
semináře)   -   dalo   by   se   řešit   formou   fakultních   zásad   pro   akreditace.   LK   to   
považuje   za   závažný   podnět,   který   odráží   pnutí   mezi   centralizací   a   
decentralizací   na   fakultě.   StK   se   bude   tématem   harmonizace   a   role   kreditů   
zabývat   dále   a   navrhne   p.   proděkanovi   Bednaříkovi   spolupráci.   

  
Usnesení   č.   1:   Stk   AS   FSV   UK   doporučuje   AS   FSV   UK   ke   schválení   Pravidla   pro   
přiznávání   stipendií   na   FSV   UK.   
  

Pro:   Tomáš   Kouba,   Michal   Červinka,   Filip   Šourek,   Lucie   Poslušná,   Křovák,   Matěj   Šarboch,   
Kateřina   Motyčková,   Eliška   Tomalová,   Mouralová,   Martin   Štoll,   Veronika   Macková   
Proti:   -   
Zdržel/a   se:   -   

  
3. Harmonogram   akademického   roku   2021/2022    (L.   Krištoufek)     
LK:   dokument   zahrnuje   připomínky   institutů   a   nebude   projednáván   na   plénu   AS   FSV   
(nemusí   být   schvalován   AS).     

● MM   považuje   lhůtu   na   vypracování   posudků   Bc   prací   v   lednu   za   příliš   krátkou,   LK:   
specifické   pro   leden   a   únor,   zároveň   je   méně   uchazečů   v   tomto   termínu.   Probere   
možný   posun   o   týden   se   zástupci    institutů.   

● ET   navrhla   zorganizovat   imatrikulaci   pro   aj   studenty   (LK   návrh   uvítal,   MČ   podpořil   -   
počty   studentů   narůstají).   

● LP   navrhuje   prodloužit   lhůtu   zápisu   do   předmětu   na   2   týdny.   LK:   vyučují   mohou  
zasahovat   do   zápisového   systému   první   tři   týdny   -   studenti   mohou   být   dopsání   
ručně.   

● MČ   požádal   o   anglickou   mutaci   Harmonogramu   ke   kontrole,   LK   souhlasil.   
  

4. Absolventská   šetření   UK    (informační   bod,    podklad ).   MM   zařadila,   aby   o   materálu   
všichni   členové   StK   věděli   a   mohli   jsme   jej   využívat   jako   jeden   se   zdrojí   informací   při   
probírání   různých   otázek   (viz   LP   a   spokojenost   s   výukou   jazyků).   

5. Rozpočet   FSV   UK   pro   rok   2021   a    Volební   řád   AS   FSV   UK    se   StK   rozhodla   
neprojednávat.   MŠ   informoval   o   dlouhé   diskusi   o   volebním   řádu   na   LK.   

6. Cizojazyční   studenti   a   programy    diskuse   s   M   K-H    bude   na   příštím   jednání   StK.   
7. Různé   

○ MČ   navrhl   Usnesení   k   tématu   přidělení   kódu   na   očkování   proti   covidu   pouze   
pro   AP   naší   fakulty   -   i   symbolická   rovina   aktu   je   důležitou   součástí   fakultní  
spolupráce.   

https://drive.google.com/file/d/15DpjPNjWjEW8ebAzRVKBY-56BeGDLraB/view?usp=sharing


○ MČ   navrhl   Usnesení   o   poděkování   Tajemníkovi   a   vedení   fakulty   za   rychlé   
zpracování   procesu   očkování   včetně   administrativních   náležitostí.   

○ MM   navrhuje   zavést   praxi   sdílených   dokumentů   pro   relevantní   agendy.   
  

Usnesení   č.   2:   StK   vyjadřuje   rozhořčení   nad   rozdělením   zaměstnanců   FSV   UK   (resp.   
vysokých   škol)   na   různé   skupiny   pro   přidělením   prioritního   kódu   na   očkování   proti   
Covidu.   

  
Pro:   Michal   Červinka,   Filip   Šourek,   Magdalena   Mouralová,   Eliška   Tomalová,   Jan   Křovák,   
Kateřina   Motyčková,   Matěj   Šarboch,   Lucie   Poslušná   
Proti:   
Zdržel/a   se:   
  

Usnesení   č.   3:   StK   děkuje   tajemníkovi   a   vedení   fakulty   za   rychlé   zpracování   procesu   
přidělení   kódu   na   očkování    a   další   administrativy   spojené   s   očkováním   proti   Covidu.   

  
Pro:   Eliška   Tomalová,    Michal   Červinka,   Lucie   Poslušná,   Matěj   Šarboch,   Jan   Křovák,   
Kateřina   Motyčková,   Veronika   Macková   
Proti:   
Zdržel/a   se:   

  
8. Termín   dalšího   zasedání     
Příští   jednání   StK   se   uskuteční    28.   5.    od   13:00   do   15:00    v    zoom .   
  

Úkoly   (vesměs   pokračující   z   minula)   
○ vznik   pracovní   skupiny   pro   akreditace   a   kredity   -   spolupráce   s   p.   proděkanem  

Bednaříkem,   MM   pozve   na   příští   jednání   
○ MM   osloví   Jakuba   Šindeláře   kvůli   naplánování   setkání   s   doktorandy.   
○ MM   a   FŠ   vytvoří   podklad   pro   společné   informace   do   sylabů   (studenti   se   SVP,   

akademická   etika,   copyright   apod.),   MM   požádá   děkanku   o   možnost   případné   
konzultace   s   právničkou   FSV.   

○ ET   a   MČ   (ve   spolupráci   s   FŠ)   zmapují   informační   kanály   a   komunikaci   se   
studenty   AJ   programů    na   příští   jednání .   FŠ   (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.     

○ ET   a   MM   pozvou   na   příští   jednání   Malvínu   Kraus-Hladkou.   
  

Zapsala:   E.   Tomalová,   vidovala   M.   Mouralová   
  

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

