
 

Schůze Studijní komise 25. 3. 2019 
Čas: 25. 3. 2019, 16:00-18:20 

Místo: Hollar H20 

Zapsal: Martin Bláha 

Přítomni: Šimon Appelt, Martin Bláha, Michal Červinka, Petr Kobylka, Jan Křovák, Veronika Macková, 

Jaromír Soukup, Martin Štoll 

Omluveni: Jakub Iran 

Dále nepřítomni: -  

Hosté: proděkan Ladislav Krištoufek, proděkan Petr Bednařík, Denisa Hejlová, Martin Hájek, Tomáš 

Nigrin 

Program 
1. Harmonogram akademického roku 2019/2020 

2. Stipendia a stipendijní fond 

3. Akreditace 

a. Strategická komunikace 

b. Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 

c. History and Area Studies 

d. Media and Area Studies 

e. Social Sciences 

4. Návrh na sladění jazykových požadavků v podmínkách přijímacího řízení v anglických 

programech na FSV UK 

5. Ostatní 

 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Program byl schválen 

Harmonogram AR 
Michal Červinka upozornil na pravděpodobnou chybu data presemestrálního období. Dále je dle něj 

v zimním semestru krátký termín (1 týden) mezi zahájením státnic a termínem odevzdání 

závěrečných prací. Proděkan Krištoufek vzal tyto připomínky na vědomí. Martin Bláha se optal, jaké 

jsou důvody pro to, že v letním termínu je mezi lhůtou pro splnění studijních povinností a 

odevzdáním závěrečné práce prodleva, zatímco pro podzimní termín je to stejný den. Proděkan 

Krištoufek odpověděl, že posunutí lhůty pro odevzdání prací na nejzazší termín je ku prospěchu 

studentů 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK schválit harmonogram pro akademický rok 

2019/2020 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 



 

Stipendia a stipendijní fond 
Proděkan Ladislav Krištoufek představil Opatření děkanky č. 20/2018 „Úprava výše stipendií a detaily 

pro žádosti o stipendia“ a vysvětlil plánované změny. Veronika Macková se optala k bodu 7, co 

znamená 50% doložených nákladů. Proděkan Krištoufek vysvětlil, že se jedná o zpětné hrazení 

nákladů spojených s účastí například na reprezentaci ve sportu nebo soutěžích. Martin Štoll se 

dotázal na důvod nulové výše stipendií pro doktorandy anglických oborů, proděkan Krištoufek 

připomněl historický vývoj spolufinancování, přičemž letos již toto spolufinancoání nebude. Proděkan 

Petr Bednařík doplnil, že MŠMT přehodnotilo dosavadní pohled na status cizojazyčných doktorandů, 

kteří budou financování jinak. 

Michal Červinka se dotázal, zda existují kvóty pro jednotlivé instituty. Proděkan Krištoufek uvedl, že u 

financování výuky doktorandů je to poměrná část, u zbytku zatím dělení není, ale v případě velkých 

nerovností není problém kvóty zavést. 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK schválit Opatření děkanky č. 20/2018 „Úprava 

výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia.“ 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK schválit stipendijní fond. 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 

Akreditace 
Proděkan Bednařík vysvětlil fungování akreditačního procesu. Ten probíhá ve třech vlnách, v aktuální 

se schvaluje 5 oborů, pro třetí vlnu (příští AR) zbyde 17 akreditací. 

Strategická komunikace 
Doc. Denisa Hejlová představila navazující magisterský obor Strategická komunikace. Vysvětlila 

důvody, proč není vhodné zavádět NMgr. obdobu Bc. oboru MKPR. Michal Červinka požádal o 

popsání logiky sestavování nového oboru, které předměty již existují a které budou nové. Dále se 

zeptal na důvody uvedení doporučených volitelných předmětů a vyjádřil názor, že nové obory by 

měly lákat zejména vnější studenty. Denisa Hejlová vysvětlila, že Bc. MKPR je postavený na 

uplatňování v praxi, většina absolventů nejde na NMgr., pouze menšina na tematicky odlišné NMgr. 

Mediální studia, další část jde do zahraničí, ale velká část čeká na zatím neexistující NMgr. obor. 

Denisa Hejlová očekává, že 30 studentů bude z MKPR, zbytek z vnějšku. Jaromír Soukup se dotázal na 

kapacitu předmětu, která mu přijde velká. Proděkan Bednařík připomněl, že na NMgr. oborech IKSŽ 

bývá 60-80 studentů, takže toto je spíše menší počet. Martin Štoll se dotázal, zda je opravdu potřeba 

rigorózní řízení. Podle Denisy Hejlové by rigorózní zkouška mohla motivovat studenty k doktorskému 

studiu, ale nelpí na ní. Martin Štoll se dotázal, zda 3 zkoušky + obhajoba není příliš. Podle Hejlové se 

vychází ze zkušeností Bc. MKPR – teorie, kontext a současná aplikace konceptů. Červinka se optal, zda 

se obor nechce inspirovat IES, kde je pouze obhajoba. Hejlová však zdůraznila význam argumentace a 

diskuse, ve státnicích může student prezentovat i svůj názor, což je pro tento obor žádoucí. Martin 

Štoll se dotázal na logiku ústních přijímacích zkoušek. Denisa Hejlová vysvětlila, že po konzultacích, 

mimo jiné s kolegy z Německa, jim toto vyšlo jako nejvhodnější, nicméně jsou možné změny. Petr 



 

Kobylka poukázal, že výše popisované přijímací řízení mu přijde spíše jako přijímací řízení na nějakou 

pracovní pozici než na studijní obor, Denisa Hejlová vysvětlila, že nechce testem empirických znalostí 

vyloučit např. studenty sociologie nebo politologie. Michal Červinka se dotázal, zda se neuvažuje i o 

anglické větvi. Denisa Hejlová odpověděla, že komerčně by to bylo úspěšné, ale byl by problém 

sehnat kvalifikované vyučující. Martin Bláha se zeptal, kde se budou předměty vyučovat, s ohledem 

na to, že některé z nich jsou obdobné předmětům na IPS. Podle Denisy Hejlové by mělo být těžiště 

oboru na Hollaru. 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k akreditaci oboru 

Strategická komunikace. 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia (BECES) 
Doc. Tomáš Nigrin představil podobu a logiku distančního oboru BECES. Tomáš Nigrin spolu 

s proděkanem Bednaříkem vysvětlili absenci opor. Michal Červinka poukázal na absenci PVP, a zda je 

to záměr, s ohledem na menší flexibilitu. Tomáš Nigrin vysvětlil, že i u stávajících distančních oborů je 

pevný studijní plán. Martin Štoll poukázal, že ne ve všech sylabech je vyznačen počet setkání. Tomáš 

Nigrin vysvětlil, že u většiny předmětů je setkání pouze jedno, čili není příliš co rozepisovat. 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k akreditaci oboru 

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia. 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 

Odešel Jan Křovák 

History and area studies (HAS) 
Tomáš Nigrin představil podobu a logiku distančního kurzu HAS, který vychází ze spolupráce 

s Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu (vyučování češtiny pro cizince). Počítá se s výukou 

v budově ÚJOP, přičemž obor je mířen zejména na studenty z postsovětského prostoru. Martin Štoll 

pochválil uchopení nápadu, ale opět poukázal na nerozepsaný počet setkání v některých sylabech. 

Tomáš Nigrin vysvětlil, že Rada pro vnitřní hodnocení na to explicitní požadavky nemá. Michal 

Červinka je zmaten z financování oboru, Tomáš Nigrin potvrdil, že studenti budou samoplátci, 

přičemž je to cesta, jak získat finance i od studentů, kteří zpravidla rok studují češtinu na ÚJOP, a poté 

jdou na český Bc. obor. Michal Červinka považuje nápad za dobrý, ale obává se, že nedopadne dobře. 

Veronika Macková se obává, že studenti se naučí česky, obor opustí a půjdou na český obor, s čímž 

souhlasí také Červinka. 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k akreditaci oboru 

History and Area Studies. 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 



 

Media and Area Studies (MARS) 
Prof. Martin Štoll vysvětlil v zastoupení za garanta oboru doc. Carpentiera podobu a logiku oboru 

MARS. Tomáš Nigrin připomněl, že se jedná o velmi starou myšlenku o propojení médií a 

teritoriálního zaměření. Michalu Červinkovi se líbí struktura a flexibilita oboru. 

 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k akreditaci oboru 

Media and Area Studies.  

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 

Social sciences 
Doc. Martin Hájek představil podobu a logiku anglického Bc. oboru Social Sciences, který je dle něj 

velmi transdisciplinární a od jiných oborů se odlišuje tím, že je problémově orientovaný. Martin Hájek 

zmínil potencionálně konkurenční obory na UK a vysvětlil odlišnosti obou. Martin Štoll pochválil 

strukturu závěrečné státní zkoušky, která je zaměřena na projekt. Poukázal ale na absenci studijní 

literatury u některých předmětů, zda to nebude problém při schvalování vědeckou radou, resp. 

odborem akreditací na RUK. Michal Červinka se dotázal na konstrukci PVP, ale není si jistý, zda 

studenti zvládnou např. některé PVP z IES, protože neabsolvovali související povinné předměty. Petr 

Kobylka vyjádřil obavu z kapacity výuky angličtiny, zejména Angličtiny pro politology, kde je již dnes 

velký převis studentů. Martin Hájek se domnívá, že studenti se rozprostřou na více angličtin (pro 

sociology atd.), takže by kapacitu neměli příliš zatěžovat. Martin Bláha dodal obavu z kapacity PVP 

vyučovaných na IPS, už teď jsou beznadějně plné. Martin Hájek ubezpečil, že nepředpokládá, že by na 

tyto předměty docházeli více než tři studenti Social sciences. 

Usnesení: Studijní komise doporučuje AS FSV UK vyjádřit kladné stanovisko k akreditaci oboru 

Social Sciences. 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Kobylka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Usnesení bylo přijato 

 

Sladění jazykových požadavků 
Michal Červinka apeluje na zvýšení počtu jazykových požadavků u jednotlivých anglických programů. 

Zdůraznil možné problémy s Cizineckou policií u zahraničních studentů nekompetentních v angličtině. 

Každý obor má nyní, dle Červinky, odlišné podmínky, na rozdíl třeba od MatFyzu, který má u všech 

programů identickou strukturu přijímaček. Červinka se dále vyjádřil k e-mailovému vyjádření Malvíny 

Krausz Hladké. Předseda komise se omluvil, že nebyla na schůzi komise formálně pozvána, z důvodu 

komunikačního šumu. Akademický senát by mohl, dle Červinky, podmínit schválení nových akreditací 

právě přítomností jednotných přijímacích řízení. Podle Červinky by mohly např. existovat dva stupně, 

z kterých by si mohly obory vybírat. 

Usnesení: Studijní komise považuje za důležité, aby cizojazyčné programy na FSV měly jazykové 

vstupní požadavky v podmínkách přijímacího řízení. 



 

Pro: Appelt, Bláha, Červinka, Křovák, Macková, Soukup, Štoll 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Kobylka 

Usnesení bylo přijato 

Ostatní 
Členové komise neměli žádné další podněty. Předseda komise navrhl, že o datu další schůze se bude 

hlasovat pomocí Doodle a schůzi ukončil. 

 

 

 

 

 


