
Schůze Studijní komise 21. 10. 2019 
Datum a čas: 21. 10. 2019, 14:30-17:15 

Místo: Hollar (učebna 115) 

Zapsal: Petr Kobylka 

 

Účast: Martin Štoll, Petr Kobylka, Jaromír Soukup, Michal Červinka, Veronika Macková 

Omluveni: Jakub Iran, Jan Křovák, Šimon Appelt, Martin Bláha 

Hosté: proděkan Petr Bednařík, proděkan Ladislav Krištoufek, proděkan Tomáš Karásek, Jan Karlas, 

Monika Hollmanová 

Program: 

1. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 

2. Akreditace Mezinárodní vztahy/International Relations 

3. Akreditace Bezpečnostní studia/Master in Security Studies 

4. Akreditace Bc. Ekonomie a finance 

5. Akreditace Mgr. Ekonomie a finance 

6. Akreditace Corporate Strategy and Finance in Europe: 

7. Akreditace Master in Finance and Data Analytics 

8. Vyjádření se k Strategickému záměru UK 

9. Různé  

 

1. Podmínky příjímacího řízení do doktorského studia. 

Předsedové oborových rad zaslali podklady pro příslušný studijní program doktorského studia. 

Následně byly tyto podklady poslány ke kontrole na rektorát, který je zkontroloval. Všechny už jsou 

zkontrolovány rektorátem. Doktorské studium CERGE-EI nemá kombinovanou formu, ale pouze 

prezenční. Michal Červinka upozornil na skutečnost, že u ostatních doktorských programů se  

z prezenčního studia přechází na kombinovanou. CERGE-EI si podle slov proděkana Ladislava Krištoufka 

nepřeje, aby studenti do prvního ročníku šli jako kombinovaní, neboť tak vytvářejí na studenty tlak na 

včasné dokončování studia, i kvůli jimi poskytovanému stipendiu.  

Podmínky příjímacího řízení na doktorskou politologii se vytvářejí ve spolupráci s FF UK. Petr Bednařík 

a Petr Kobylka konstatovali, že s tím nejsme spokojeni, ale že to bohužel tak je. Je to koncepční přístup 

univerzity ke slučování některých programů.  

Michal Červinka konstatuje, že podmínky pro doktorské studium jsou velmi vágní a dodržování není 

koncepční, a zejména, že nejsou za FSV sladěny vstupní jazykové požadavky. Martin Štoll dodává, že 

Mediální a komunikační studia požadují jazykovou zkoušku, někde stačí předložit certifikát, někde se 

vede přijímací pohovor o projektu rovnou v angličtině. Přítomní se shodli, že by bylo vhodné najít jeden 

mechanismus. Jaromír Soukup prohlásil, že doktorské studium má jiný charakter než bakalářské  

a magisterské studium a sjednocení by striktně nevyžadoval. Proděkan Petr Bednařík podotkl, že na 

FSV UK podávají přihlášky uchazeči z jiných kontinentů a zkouší, jestli jim neotevřeme cestu do Evropy 

skrze doktorské studium na FSV UK. Měla by tedy i podle něj existovat minimální bariéra. Michal 



Červinka tvrdí, že zkouška na úrovni B2 prokazovaná skrze certifikát, by měla být minimálním 

požadavkem všude a zároveň bychom se měli snažit o větší harmonizaci s oborovými radami.  

Martin Štoll upozorňuje dále na nesourodé požadavky na projekty (někde stačí jen 3 strany, jinde 10), 

měla by existovat větší snaha o harmonizaci podmínek napříč obory na fakultě. U podmínek Ekonomie 

a Finance je potřeba sjednotit pojmy Děkan a Děkanka, je to tam uvedeno různě, což vzniklo 

pravděpodobně překopírováním starých podmínek. Ekonomie a Ekonometrie obsahuje zdvojený 

nadpis u „doporučené literatury“. U Politologie se vyskytuje nezvyklé slovní spojení „Uchazeč musí 

přesvědčit, že téma nebylo nikdy zpracováno.“ Dle názoru členů studijní komise toto není možné splnit 

a doporučujeme, tuto větu přeformulovat tak, aby bylo jasné, že má jít o originální téma. 

Usnesení č. 1: Studijní komise AS FSV UK doporučuje schválit po zapracování drobných připomínek 

AS FSV UK podmínky příjímacího řízení do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021. 

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Akreditace 

Úvodního slova se ujal pan proděkan pro koncepci a kvalitu studia Petr Bednařík a vysvětlil mnoho 

úskalí přípravy akreditací. Akreditace je nyní nutné připravit v SISu. Rektorát nenachystal manuál 

k aplikaci ani jakékoli pokyny k tomu, jak v ní vyplňovat. Petr Bednařík s Michaelou Čuprovou vytvořili 

sami vlastní manuál. Sylaby se vytváří velmi krkolomně, anglické sylaby se nepřepisovaly do formátu 

pdf. Aplikace vykazovala velké množství dalších chyb a nedostatků. 

Společnosti Erudio, která aplikaci pro univerzitu spravuje, vyřešila námi avizované problémy teprve 

v prvním týdnu měsíce října, takže teprve po tomto datu se vytvořily studijní plány. 

Docházelo k problémům s vygenerováním akreditačních spisů. Proděkan Petr Bednařík prohlásil, že 

dříve používané wordovské formuláře byly výrazně přehlednější. Zároveň současné řešení stojí 

zpracovatele neúměrně vyšší množství času. 

Po krátké diskuzi se členové studijní komise shodli na usnesení č. 2.  

Usnesení č. 2: Vyjadřujeme panu proděkanu Bednaříkovi a Michaele Čuprové a všem zpracovatelům 

poděkování za kreativitu, s jakou se vyrovnali s nedostatečností rektorátní metodiky a absencí 

programátorského zázemí pro vznik akreditací ve třetí vlně. Studijní komise vyjadřuje nespokojenost 

s administrativním zajištěním akreditací ve třetí vlně ze strany rektorátu a IT zázemí v přihláškovém 

systému považuje za extrémně nedostatečné.  

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

2. akreditace Mezinárodní vztahy/International Relations 

Doc. Jan Karlas představil program Mezinárodní vztahy. Jedná se o dva programy, které mají prakticky 

stejné předměty. Český obor existuje 25 let, anglický 5 let. Za klíčový nedostatek akreditace považuje 



pan docent nedostatek habilitovaných pedagogů v tomto programu. Zatím jsou dva a v budoucnu snad 

přibydou další dva docenti. V této akreditaci došlo ke snižování státnicové zátěže na dva okruhy. 

Michal Červinka apeloval na to, aby se posílilo personální zajištění programu po stránce počtu docentů 

a nedošlo k jeho ohrožení v případě odchodu stávajících. Další věc, kterou bere Michal Červinka za 

problematickou, je existence „archaismu“ v podobě klasifikovaných zápočtů. Martin Štoll nebere 

klasifikovaný zápočet jako archaismus.  

Následně došlo k diskuzi ve, které byly vypořádávány připomínky, které by studijní komise doporučila 

zapracovat.   

Č. 3 Studijní komise AS FSV UK doporučuje vyjádřit pozitivní stanovisko k předloženému 

akreditačnímu spisu magisterského programu Mezinárodní vztahy.  

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

3. akreditace Bezpečnostní studia/Master in Security Studies 

Pan proděkan pro rozvoj Tomáš Karásek představil studijní komisi program Bezpečnostní studia. Došlo 

k většímu zásahu do akreditace, která přináší zavedení specializací, které předtím existovaly pouze jako 

moduly. Zároveň si ponechávají také obecný studijní plán, takže akreditace přináší fakticky čtyři 

specializace. Tato změna je relativně převratná, avšak formálně podle pravidel by měla být možná. Jako 

velký přínos shledává Tomáš Karásek možnost pro studenty ponořit se hlouběji do zkoumání určitého 

tématu. Zároveň zůstává nespecializační plán pro studenty, kteří nemají jasno, kterým směrem se 

ubírat. Zatím zůstává stávající garantka docentka Běla Plechanovová, ale čekají na habilitaci nového 

garanta doktora Víta Stříteckého.  

Martin Štoll vyjádřil pochybnost, zda jde skutečně o obor se specializacemi, spíše je to obor se 

zaměřeními, nebo je to na hraně – což připustil i T. Karásek. Za problematické je totiž možné požadovat, 

že si studenti specializaci zvolí až v průběhu studia a ne na začátku, resp. že to není jako u jiných 

programů se specializacemi, že se uchazeč hlásí rovnou do vybrané specializace. 

Následně došlo k otázkám na problematiku funkčnosti tolika specializací a diskuzi ve, které byly 

vypořádávány připomínky, které by studijní komise doporučila zapracovat. 

Č. 4 Studijní komise AS FSV UK doporučuje vyjádřit pozitivní stanovisko k předloženému 

akreditačnímu spisu magisterského programu Bezpečnostní studia.  

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

4. akreditace Bc. Ekonomie a finance 



Ing. Monika Hollmanová představila studijní komisi bakalářský program ekonomie a finance. K jeho 

vzniku došlo složením z českého a anglického programu, jsou zde drobné rozdíly mezi studijními plány, 

stejné povinnosti a profil absolventa. Státní závěrečná zkouška je pouze formou obhajoby bakalářské 

práce. Na žádost rektorátu konkrétně kolegia rektora bylo potřeba najít zevrubné vysvětlení proč má 

IES ve svém programu, jako státní závěrečnou zkoušku pouze obhajobu závěrečné práce. Rektorát 

zároveň zamítl přijmout, jako argument stejný případ u CERGE-EI, proto byl v argumentaci jako vzor 

použit program oxfordské univerzity. Martin Štoll považuje absenci ústní nebo písemné státní zkoušky 

za nespravedlivost, resp. nekoncepčnost v rámci FSV. Argument s Oxfordem je podle něj sice efektní, 

ale nevysvětlující, proč nejsou součástí závěrečné zkoušky další části kromě obhajoby práce. V diskusi 

padlo, že by bylo skvělé, kdyby FSV mohla podobným způsobem ustoupit od státních zkoušek. 

Následně došlo k diskuzi, ve které byly vypořádávány připomínky, které by studijní komise doporučila 

zapracovat. 

Č. 5 Studijní komise AS FSV UK doporučuje vyjádřit pozitivní stanovisko k předloženému 

akreditačnímu spisu bakalářského programu Ekonomie a finance. 

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

5. akreditace Mgr. Ekonomie a finance 

Ing. Monika Hollmanová dále představila studijní komisi magisterský program Ekonomie a finance. 

Program obsahuje specializace v české verzi a jeden studijní plán v anglické verzi. „Dcera“, tj.  anglický 

studijní plán obsahuje nabídku, která je v specializacích. Došlo k rozšíření specializací o centrální 

bankovnictví a nově zdravotnictví. 

Následně došlo k diskuzi, ve které byly vypořádávány připomínky, které by studijní komise doporučila 

zapracovat. 

Č. 6 Studijní komise AS FSV UK doporučuje vyjádřit pozitivní stanovisko k předloženému 

akreditačnímu spisu magisterského programu Ekonomie a finance. 

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

 

6. akreditace Corporate Strategy and Finance in Europe: 

Jedná se o program zakončený dvojnásobným titulem, tzv. double-degree, který je uskutečňován ve 

spolupráci s Université de Strasbourg. Reakreditace stávajícího programu je bez výraznějších změn. 

Monika Hollmanová vysvětlila náležitosti studijních plánů, zejména s poukazem na asymetrii výuky - 

ve Štrasburku je delší výuka než u nás, trvá zhruba do března. Je zde vyšší náročnost předmětů, a proto 

je zde také nezvykle vysoký počet kreditů za jejich absolvování. Program je pouze pro malý počet 

studentů. 



Následně došlo k diskuzi, ve které byly vypořádávány připomínky, které by studijní komise doporučila 

zapracovat.   

Č. 7 Studijní komise AS FSV UK doporučuje vyjádřit pozitivní stanovisko k předloženému 

akreditačnímu spisu magisterského programu Corporate Strategy and Finance in Europe. 

Pro: všichni 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

7. akreditace Master in Finance and Data Analytics 

Tento program je nově navržený s cílem reagovat na poptávku v oblasti datové analýzy pro soukromý 

i veřejný sektor a zároveň využít vysokou akademickou kvalitu v oblasti statistiky a ekonometrie na IES 

FSV UK. Cílem programu je připravit odborníky v klíčových oblastech finanční a datové analýzy. 

Program klade důraz na inovativní přístupy ke statistické analýze, zejména pak zpracovaní a 

vyhodnocování velkého objemu finančních a ekonomických dat. Studenti mají možnost věnovat se 

klíčovým teoretickým principům ve financích, které je připraví na uplatnění kdekoli, kde se zpracovávají 

finanční a ekonomická data. 

Došlo k velmi krátké diskuzi o zapracování připomínek studijní komise AS FSV UK. 

Č. 8 Studijní komise AS FSV UK doporučuje vyjádřit pozitivní stanovisko k předloženému 

akreditačnímu spisu magisterského programu Master in Finance and Data Analytics. 

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

8. Vyjádření se k Strategickému záměru UK 

Č. 9 Studijní komise projednala strategický záměr a konstatovala jeho obecnost. Konkrétním 

impulsem studijní komise je zlepšení ubytovacích podmínek, prioritně pro zahraniční studenty 

(platící a Erasmus). 

Pro: všichni přítomní 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

9. Různé 

Předseda studijní komise Petr Kobylka konstatoval problém v nemožnosti půjčit si knihu v Jinonické 

knihovně ihned znovu po vrácení do knihovny (musí uplynout lhůta 24 hodin). Tuto službu (přepůjčení) 

umožnuje například Městská knihovna v Praze, ve které je možnost knihu vrátit a rovnou si jí půjčit 

znovu. Knihovna v Jinonicích však toto neumožnuje. Členové studijní komise však toto neshledávají za 

příliš problematické. 


