
Jednání Studijní komise 21. 2. 2022, 9:00-10:50

Přítomni: Magdalena Mouralová, Eliška Tomalová, Martin Štoll, Jan Křovák, Kateřina
Motyčková, Lucie Poslušná (do 10:10), Matěj Šarboch, Veronika Macková, Jaromír Soukup

Omluveni: Tomáš Kouba

Hosté: Petr Bednařík, Jakub Grygar, Karolína Dobiášová, Dino Numerato

1. Projednání předkládaných reakreditací (složka)
Pan proděkan Bednařík představil souhrnně akreditace a důvody proč byly akreditace
udělena jen na pět let a je nutná reakreditace. Promluvil o situaci s integrací oborů napříč
univerzitou, o “bojovném” naladění fakulty a připraveném dopisu novému prorektorovi.

Sociologie se specializacemi (SOCsS)
Jakub Grygar (JG) představil akreditaci a logiku změn - jedná se spíše o dílčí úpravy: (i)
personální změny v zajištění, které odrážejí aktuální situaci na ISS, (ii) nové názvy některých
předmětů jsou pro studenty čitelnější a odrážejí posun obsahu, (iii) změny v kreditové zátěži
(zejména navýšení u bakalářských seminářů), (iv) do nabídky povinně volitelných kurzů jsou
zařazeny oborové kurzy z FF a FHS, což je i projev integrace.

Lucie Poslušná (LP) se zeptala na výuku jazyků - povinnost druhého jazyka jen za 3 kredity
(jeden semestr) není ideální, je to relativně málo na to, aby se studující něco naučili, a
zároveň to pro mnohé z nich je problém. JG poděkoval a domluvil se, že se ještě spojí s LP
a doladí možné úpravy, které zašle během několika dnů proděkanovi a předsedkyni studijní
komise, tak aby na plénu AS FSV mohla být projednávána již upravená verze.

Eliška Tomalová (ET) ocenila snahu o individualizaci výuky v bakalářských seminářích a
zeptala se na koordinaci napříč semináři a zohlednění v profesním rozvoji pedagogů. JG v
reakci popsal přípravu projektů před zahájením bakalářských seminářů a způsob hlášení do
různých seminárních skupin a také způsob koordinace mezi vyučujícími.

Martin Štoll (MŠ) poděkoval za všechny akreditace. Zeptal se na podobu státnice s ohledem
na specializace.

Usnesení:
Studijní komise AS FSV UK doporučuje AS FSV vyjádřit kladné stanovisko k
reakreditaci bakalářského programu Sociologie se specializacemi po zapracování
vznesených připomínek.
Pro: Lucie Poslušná, Eliška Tomalová, Veronika Macková, Matěj Šarboch, Martin Štoll,
Jaromír Soukup,Magdalena Mouralová, Jan Křovák, Kateřina Motyčková
Proti
Zdržel/a se

https://drive.google.com/file/d/1j8vNwk4jBs-ir53HR1UqvuKqYXzrKYoD/view?usp=sharing


Society, Communication and Media (SCM)

Dino Numerato (DN) představil logiku programu a provedení změny, které jsou ale jen velmi
drobné (akreditace byla udělena jen na 5 let kvůli věku předchozího garanta). Změny reagují
na personální vývoj na obou pracovištích, které program zajišťují. Program cílí na zahraniční
studenty, má mezinárodní charakter nejen tím, že je vyučován v angličtině a výuka je
zajišťována i vyučujícími s výraznou zahraniční zkušeností či cizím občanstvím.
MŠ poděkoval za spolupráci za KMS IKSŽ a zeptal se na podobu státnic - jak vypadá tzv.
projekt, zda se píše na místě nebo předem. DN upřesnil, že projekt se píše na místě. MŠ by
uvítal, aby byla formulace upřesněna. To podpořil i proděkan PB. Veronika Macková (VM) se
ptala na další části státní závěrečné zkoušky, DN popsal podobu a slíbil upřesnění do
akreditace i u nich.
ET se zeptala na výhled a strategické plány do budoucnosti a na případné extrakurikulární
aktivity typu letní školy. DN představil cílové počty studentů a zvažované varianty budoucího
rozvoje - double degree, specializace (digital media), silnější spolupráce s trhem práce
(možnost využití absolventů). Rozvoj je limitován kapacitami pracovníků, např. v případě
letních škol. ET nabídla sdílení zkušenost s joint degree z IMS a podpořila nápad na
spolupráci s regionálními partnery. PB upřesnil formální cesty při změnách - není třeba
znovu akreditovat, ale stačí rozšíření akreditace např. na double degree/joint degree.

Usnesení:
Studijní komise AS FSV UK doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k
reakreditaci navazujícího magisterského programu Society, Communication and
Media po zapracování vznesených připomínek.

Pro: Martin Štoll, Lucie Poslušná, Eliška Tomalová, Jaromír Soukup, Jan Křovák, Matěj
Šarboch, Veronika Macková, Kateřina Motyčková, Magdalena Mouralová
Proti:
Zdržel/a se

Sociologie a sociální politika (SOSP)
PB a KD představili logiku akreditace a dílčí změny. Obor je v rámci UK i ČR unikátní, byla
posílena část sociální politiky, byl posílen rozsah a kreditová dotace seminářů k přípravě
bakalářské práce (rozšíření o předmět věnující se přípravě projektu). Byly zejména výrazně
přestrukturovány povinně volitelné předměty do bloků: zaveden blok povinně volitelných
předmětů pro SP, vyčleněny do samostatného bloku celofakultní úvody, z nichž si studenti
mohou vybírat, vyčleněna metodologická praktika.
Magdalena Mouralová (MM) doplnila, že program má podobnou logiku jako nedávno
projednávaná Politologie a veřejná politika.
MŠ pochválil obhajobu zaměření, pozastavil se nad množstvím povinných předmětů a
skladbou předmětů ve skupina povinně-volitelných zaměřených na sociální politiku, které
působí trochu nahodile. KD a MM vysvětlily, že na ISS jsou vyučovány další sociálněpolitické
předměty, jejichž skladba se ale uzpůsobuje personálním možnostem i aktuálním tématům a
řadu z nich vyučují externí spolupracovníci. Do akreditace byly zařazeny jen ty kurzy, které
zajišťují kmenoví vyučující a učí se dlouhodobě, ale pro studenty je reálná nabídka vždy
vyšší. MŠ ocenil podobu SZZ.

Usnesení:



Studijní komise AS FSV UK doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k
reakreditaci bakalářského programu Sociologie a sociální politika.

Pro: Veronika Macková, Jaromír Soukup, Martin Štoll, Matěj Šarboch, Magdalena
Mouralová, Kateřina Motyčková, Jan Křovák
Proti:
Zdržel/a se:

MM se zeptala na výhled spolupráce. PB informoval o již téměř hotové reakreditaci
doktorského programu sociologie, která nás čeká v březnu. Připravuje se distanční program
Veřejné a sociální politiky (pozn. MM: nebude k projednávání dříve než na podzim), další
zatím ve stadiu úvah, takže pravděpodobně nebudou do konce funkčního období tohoto AS.
Co se týče hodnocení programů, tak univerzita signalizuje, že bude systém měnit, ale není
zatím jasné jak. MM se zeptala na fakultní nástroj pro hodnocení studijních programů,
vyzvala vedení fakulty k vytvoření nějakého interního systému a nabídla spolupráci StK. PB
přislíbil dodat pracovní podklad k tomuto tématu v květnu.

2. Další agendy byly odloženy na další jednání, které se uskuteční pravděpodobně  25. 2.
od 13:00-14:00 v závislosti na podkladech na březnové plénum a iniciativu členů StK
(dodaných podkladech a zájmu o otevření agend)
● Komunikační desatero
● Průzkum garantů
● Jazyková politika - Lucie Poslušná s Tomášem Koubou mírně přeformulovali návrh

jazykové politiky a poslali nové paní proděkance Malvíně Krausz Hladké.

Zapsala: Mouralová


