
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV
(audio záznam)

10. 9. 2021
Přítomni: Michal Červinka , Jan Křovák, Kateřina Motyčková, Magdalena Mouralová, Lucie
Poslušná, Matěj Šarboch, Eliška Tomalová, Veronika Macková (do 14:17)
Hosté: Ladislav Krištoufek

Omluveni: Tomáš Kouba, Jaromír Soukup, Martin Štoll, Filip Šourek

1. Podmínky přijímacího řízení
Ladislav Krištoufek informoval o proceduře schválení, včetně rektorátní kontroly. Byly
navrženy drobné úpravy, připomínky garantů byly zaneseny. Zásadní změna se týká
zkrácení termínů podávání přihlášek (konec února) a podpora organizace jednoho termínu
SCIO testů (motivace slevou - platí jen jeden termín). Je zde předpoklad, že dojde k
navýšení počtu přihlášek a zároveň dojde k odlehčení agendy studijního oddělení.
Lucie Poslušná navrhuje aktualizovat seznam požadovaných jazykových zkoušek a
certifikátů, L. Krištoufek přislíbil změny před zasedáním AS FSV UK.
Je nutné doplnit sekci More information u HAS - zajistí IMS a pošle návrh p. Kottovi.
U VERASP bude doplněna možnost odpuštění přijímacích zkoušek i pro absolventy
programu Demografie se specializací na veřejnou politiku (potvrdit z ISS).

Usnesení 1: Studijní komise AS FSV doporučuje AS FSV schválit Podmínky
přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2022/2023 s doplněním dle
diskuse na Studijní komisi.
Pro: Lucie Poslušná, Matěj Šarboch, Veronika Macková, Eliška Tomalová, Kateřina
Motyčková, Michal Červinka, Jan Křovák, Magdalena Mouralová
Proti: -
Zdržel se: -

2. Organizace výuky v ZS (viz pokyny)
L. Krištoufek informoval o zrodu dokumentu a o diskuzi, která byla započata na konci června
2021. Ředitelé institutů dokument okomentovali a očekávají se specifikace na straně
institutů (vyhlášky - dostupné specifikace ze strany institutů).
Cílem dokumentu je definovat základní pravidla a dát ředitelům prostor pro specifická
opatření na úrovni institutů.
Přístup institutů se různí, ne všechny dodaly podrobnější instrukce k výuce.
E. Tomalová sdílí dopis ředitele zaměstnancům  IMS.
L. Poslušná vyzvala ke koordinaci postupu institutů k jazykové výuce.
L. Krištoufek vyjádřil optimismus ohledně vývoje situace.
M. Červinka vyzval k usnesení o nutnosti informovat studenty o organizaci výuky.
E. Tomalová vznesla dotaz ohledně bezpečnosti prostředí v kontextu zhoršující se
epidemiologické situace - L. Krištoufek uvedl, že fakulta nepředpokládá kontrolu při vstupu
do budov.

https://drive.google.com/file/d/1MeUq6sjnIOCqOR0IChEQj4qrWTq5BTI9/view?usp=sharing
https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Vyuka%20v%20ZS%2020212022_0.pdf
https://docs.google.com/document/d/189pKQZSA4j0RmR5_MwymOe01_Ic5ePFiLoFBaV_LnQY/edit?usp=sharing


V. Macková navrhuje ponechat na institutech rozhodnutí o formě výuky a nepovažuje za
nutné, aby děkanát upřesnil instrukce.
L. Krištoufek vznese na rozšířeném kolegiu děkanky výzvu se sdílení informací k novému
semestru napříč instituty a přislíbil, že studenti obdrží podrobné informace po 20.9.
e-mailem.
M. Mouralová upozornila na začínající zápis a na nutnost mít potřebné informace včas.
E. Tomalová podtrhla i důležitost komunikačního stylu opatření.

Usnesení č. 2:
Studijní komise apeluje na vedení jednotlivých institutů ohledně zveřejnění informací
k organizaci výuky v ZS směrem k vyučujícím a studujícím před začátkem zápisu do
předmětů v ZS 2021/22 v pondělí 13. 9. 2021.
Pro: Lucie Poslušná, Macková, Matěj Šarboch, Eliška Tomalová, Kateřina Motyčková, Jan
Křovák, Michal Červinka, Magdalena Mouralová

3. Hodnocení výuky za LS 2020/2021
○

L. Krištoufek uvedl, že hodnocení výuky za LS bude k dispozici.
Návratnost byla vyšší než v minulých letech, L. Krištoufek si není vědom závažných
problematických bodů. Souhrnná zpráva je v přípravě.

4. Integrace cizojazyčných studujících do komunity na fakultě
● Eliška Tomalová podá informaci o proběhlých schůzkách v červnu 2021, kterých se

zúčastnili zástupci OZS a OVV.
● Michal Červinka podtrhl důležitost zapojení studentských spolků a zmínil možnost

zřízení “spolku” pro cizojazyčné studenty.
● E. Tomalová podpořila apeluje na důležitost zřízení prostoru pro setkávání - FSV

International Club.
5. Novinky ve výuce jazyků

● L. Poslušná informovala o spuštění programu tandemové výuky tento semestr.
● 27.10, se bude konat International night v Hybernské - zahraniční studenti už mají v

kalendáři, studentské spolky budou informovány.
● Dojde k přestupu na 80min výuku.
● V SISu došlo k úpravě defaultního jazyka výuky - jen začátečnické kurzy vychází z čj.

6. Revize úkolů a plány
● větičky do sylabů - návrhy Stk do pondělí 13. 9. večer
● koordinace akreditací a kreditů (semináře k psaní závěrečných prací, jazyky) - M.M.

osloví p. proděkana Bednaříka
● podpora při SVP - L. Krištoufek uvedl, že prostředky pokrývají náklady na studijní

referentku a psycholožku, referent/ka pro AJ studenty bude. L. Krištoufek
nepodporuje myšlenku nechat distribuci prostředků pro vyučující.

● setkání na FSV o zkušenostech s výukou, MM navrhuje další zorganizovat další
setkání (hybridní výuka otevírá nová témata k diskuzi). Konkrétně setkání 15. 10.
2021(informace budou rozšířeny na konci září) a dále jednou měsíčně. L. Krištoufek
myšlenku podpořil a přislíbil účast.

7. Ostatní



● k dispozici jsou výstupy z univerzitních šetření (materiály pro informaci), L. Krištoufek
přislíbil dodání dalších podkladů.

● MČ vznesl dotaz na covidová stipendia v dalším AR - L. Krištoufek prověří situaci a
otevře téma na kolegiu děkanky.

8. Dalších setkání StK
Termíny budou doladěny na začátku října 2021, až budou mít i studentští členové komise
definitivní rozvrh. Setkání budou pravděpodobně probíhat spíše distančně kvůli snazší
harmonizaci kalendářů.
Další setkání předběžně plánujeme na pátek 1. 10. 2021 od 13:00.

Zapsala: Eliška Tomalová, revize Magdalena Mouralová


