
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK  
dne 20. 8. 2020 
čas:  16:00-17:30 
místo konání: online platforma ZOOM 
 
Přítomni: Šimon Appelt, Martin Bláha, Michal Červinka, Jakub Iran,Veronika Macková, 
Magdalena Mouralová, Jaromír Soukup, Martin Štoll  
 
Omluveni: Petr Kobylka, Jan Křovák  
Hosté: proděkan prof. Ladislav Krištoufek, proděkanka dr. Malvína Krausz Hladká, proděkan 
doc. Tomáš Cahlík 
 

1. Uvítání 
2. Žádost o zrušení doktorských studijních oborů/programů (Cahlík) 

 
Členové a členky komise se seznámili s důvodovou zprávou žádosti. Jde o ryze formální 
krok, neboť všichni studenti již byli převedeni do nových studijních doktorských programů a 
zrušením předchozích doktorských oborů se zruší duplicita, která je zejména ve 
“vykazování” studijních oborů/programů.  
 
Usnesení č. 1:  

SK AS FSV UK nemá proti této žádosti námitek a doporučuje plénu AS FSV UK 
žádost schválit.  
 
Pro: Štoll, Červinka, Macková, Mouralová, Soukup, Appelt 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
  

3. Podmínky přijímacího řízení do českojazyčných studijních programů (Krištoufek) 
 
SK probrala jednotlivé připomínky, které však byly většinou formálního charakteru. Prof. 
Krištoufek si všechny zaznamenal a do dokumentu je zanese. 
Část debaty se týkala “slovníčku” pojmů (program/obor apod.) a členové komise se shodli, 
že by bylo dobré v terminologii najít jednotu.  
  
Usnesení č. 2:  

SK AS FSV UK doporučuje plénu AS FSV UK schválit Podmínky přijímacího 
řízení českojazyčných studijních programů po zapracování vznesených připomínek.  
 
Pro: Štoll, Červinka, Soukup, Appelt, Macková, Mouralová, Iran  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

4. Podmínky přijímacího řízení do cizojazyčných studijních programů (Krausz Hladká)  



 
SK probrala jednotlivé připomínky, které však byly většinou formálního charakteru. Dr. 
Krausz Hladká si všechny zaznamenala a do dokumentu je zanese. 

 
Usnesení č. 3:  

SK AS FSV UK doporučuje plénu AS FSV UK schválit Podmínky přijímacího 
řízení cizojazyčných studijních programů po zapracování vznesených připomínek.  
 
Pro: Štoll, Červinka, Soukup, Appelt, Mouralová, Macková 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

  
5. Různé:  

 
Zpětná vazba dotazníků a hodnocení výuky v LS 2020 (Krištoufek) 

 
Prof. Krištoufek představil situaci ohledně hodnocení a zejm. reakcí pedagogů na 
hodnocení, kterých bylo pouze 11. Návratnost byla 21 %, což je méně než minule. Zajímavé 
pravidlo, které by se dalo zobecnit: Čím vyšší celkové hodnocení, tím vyšší návratnost. 
Největší návratnost na IES, nejnižší na IKSŽ a ISS. Zlaté kurzy budou předány na říjnovém 
zasedání AS FSV. U otázek v dotazníku, které se týkaly specifik výuky v období pandemie, 
získalo cca ¾ kurzů velmi vysoké hodnocení, 22 kurzů to naopak mělo špatné hodnocení.. 
Následovala debata o možností zvýšení návratnosti, resp. smyslu takového zvyšování. Prof. 
Krištoufek je otevřen nápadům.  
 

Výuka v nadcházejícím ZS 
Zimní semestr - v květnu byla schůzka s řediteli. Není žádná celková fakultní 

strategie, je to na každém z institutů. Rektorát pracuje dále na platformách, které budou 
moci pedagogové využívat. Ponechává to velkou variabilitu, vyučující mohou zvolit metody, 
které se jim osvědčily. Je třeba počítat s tím, že se bude učit prezenčně, nicméně situace se 
může změnit a musíme být připraveni i na opakování principů z letošního LS. 

Legislativa zatím nevyšla vstříc prezenčnímu studiu, aby distanční forma byla i na VŠ 
považována za rovnocennou u programů akreditovaných jako prezenční forma studia. 
(Např. jako je nyní pro Školský zákon.) Určitě je tedy možné využívat tzv. hybridní výuku, 
zvláště pokud je to v sylabech a je to zřejmé pro pedagogy i studenty.  
 

6. Další termín zasedání bude: 1. 10. 2020 v 16:00 online (ZOOM) 
 
 
Zapsal M. Štoll, předseda Studijní komise 


