
Jednání Studijní komise 25. 2. 2022, 13:00 - 14:45

Přítomni: Magdalena Mouralová, Jan Křovák, Kateřina Motyčková, Lucie Poslušná, Matěj
Šarboch, Michal Červinka

1. Komunikační desatero (podklad)
Jan Křovák představil podklad, který je výstupem z jednání Sociální komise. Cílem
dokumentu / iniciativy je podpořit partnerský vztah mezi studujícími a vyučujícími,
nemá to být restriktivní nástroj, ale pomoc pro obě strany. Nelze čekat, že vyřeší
všechny problémy, ale stojí za to zkoušet nové nástroje, když ty stávající ne vždy (ne
pro každého) fungují.
Přítomní členové StK se shodli, že dokument je v principu užitečný. Dokumentu by
pomohlo zestručnění a případné sloučení některých bodů. Smysl/cíle by měly být
jasně komunikovány (např. v preambuli), je důležité formulovat tak, aby se zohlednily
výše pracovních úvazků a další specifika vyučujících a studujících na jednotlivých
institutech.
Studijní komise vyzývá své členy uvedení konkrétních připomínek a návrhů změn
přímo do dokumentu v režimu změn do 15. 3. 2022.

2. Připomínky ke kariérnímu řádu a jejich vypořádání
StK diskutovala odpovědi k bodům týkající se studijní agendy, zejména nad dotazy
studentských senátorů. Magdalena Mouralová a Michal Červinka vyjádřili radost, že
se studenti ozývají a nastavují zrcadlo diskusi a upozorňují tak možné dopady
kariérního řádu na kvalitu poskytovaných služeb ve výuce. Michal Červinka stručně
shrnul diskusi na Legislativní komisi ze dne 14.2.2022, kde se mimojiné ke
studentským podnětům vyjádřil přímo pan děkan Karásek a avizoval svůj záměr po
vzoru praxe v cizojazyčných studijních programech přizpůsobit přístup fakulty ke
studentům českých programů a akcentovat proklientský přístup.
MČ upozornil na souběžnost Opatření rektora 15/2020 a 56/2021, které nejsou
vzájemně provázané, týkají se konstrukce kariérního řádu, a mohou ve svém
důsledku vést ke zbytečné administrativě a nejasnostem při implementaci.

Studijní komise ocenila vypracování odpovědí na připomínky a dotazy ke kariérnímu
řádu od AS FSV UK, klíčové ale bude nové znění kariérního řádu po zapracování
připomínek.

V připomínkách od studentské komory senátu lze identifikovat témata, kterými se
může StK zabývat, a která nesouvisí přímo s kariérním řádem - zejména, jak vypadá
dobrá výuka, jak ji můžeme podpořit na úrovni jednotlivců, pracovišť i celé fakulty,
jaká data k tomu máme a potřebujeme mít (viz zadání pro proděkana Bednaříka ze
zasedání StK dne 21.2.2022).

3. Možnosti podpory ukrajinských studujících a vyučujících (a Ukrajiny vůbec)

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


Studijní komise stručně shrnula základní oblasti, kam by fakulta měla přednostně
zaměřit svou pozornost, a to na přednostní psychologickou pomoc pro studující a
zaměstnance z těchto zemí, na rozvolnění studijních povinností případně posílení
role individuálních studijních plánů pro studenty z Ukrajiny a na posílení komunikace
a nabídku psychologické pomoci i pro studenty a zaměstnance z Ruska. Studijní
komise očekává zásadní posun v těchto tématech po jednání kolegia děkana v
pondělí 28.2.2022.

4. Průzkum mezi garanty (MČ)
Michal Červinka informoval o úpravách dotazníku na základě připomínek od členů
StK. Současnou podobu dotazníku pošle proděkanovi Bednaříkovi a požádá ho o
spolupráci ve formě rozeslání garantům studijních programů. Předpokládaný
deadline na vyplnění dotazníku je pátek 18.3.2022.

5. Jazyková politika (LP)
Lucie Poslušná informovala o setkání (které měli spolu s Tomášem Koubou) s
proděkankou Krausz Hladkou, kde si vyjasnili sporné body návrhu jazykové politiky
fakulty. V pondělí 28.2.2022 paní proděkanka návrh představí na kolegiu děkana a
následně s návrhem budou seznámeni i členové StK.

Zapsali: Červinka, Mouralová


