
Schůze Studijní komise 
Datum a místo: 27. 2. 2019 v 17:00, Hollar 212 

Přítomní: Štoll, Soukup J., Macková, Kobylka, Bláha, Appelt, Iran, Červinka 

Omluveni: - 

Dále nepřítomni: - 

Hosté: Ondřej Šveda 

Volba předsedy a místopředsedy 
Na předsedu byl navržen Martin Štoll a Petr Kobylka. Kandidáti přednesli krátký projev. Volba předsedy 

dopadla nerozhodně. Na základě losu byl zvolen Petr Kobylka. Místopředsedou byl zvolen Martin Štoll 

s 8 hlasy. 

Stipendijní fondy 
Podle Michala Červinky by se měly umírnit stipendijní peníze rozdělované doktorským studentům, 

existují i jiné možnosti financování. Systematicky je podle něj nesprávné takto sanovat nedostatek 

peněz pro doktorandy. Podle Veroniky Mackové tyto peníze nelze z SVV ani z GAUKu vzít, odměny pro 

doktorandy za drobnou práci pro institut (např. nepravidelné hlídání u testů, tajemničení u státnic atd.) 

nelze financovat z SVV a GAUKu. Červinka by to ale řešil DPP. Červinka dále kritizuje, že se málo 

propagují fondy na mobilitu, fakulta by o této možnosti měla více informovat. Studenti by o tom měli 

vědět už před přihlašováním se na studijní výjezdy. 

Akreditace 
Požádat proděkana dr. Bednaříka o co nejdřívější zaslání podkladů k akreditacím, ať je může komise 

prostudovat. Deadline je 19. 3. Akreditace má komise na programu na příští schůzi. Červinka navrhuje, 

že v posuzování akreditací by bylo dobré navázat na stávající praxi a oslovit Markétu Havelkovou, zda 

nemají nějaký manuál z předchozí komise. 

Proděkan pro studijní záležitosti 
Na základě doporučení předsedy AS FSV UK komise bude zvát proděkana pro studijní záležitosti dr. 

Krištoufka na relevantní zasedání komise. 

Hodnocení kurzů 
Komise bere na vědomí zprávu o průběhu hodnocení kurzů. Podle Červinky není šikovné, že není 

zveřejňování hodnocení kurzů, pokud nemají určitý počet hodnocení. U kurzů s malým počtem 

studentů to může být problém. 

Podmínky přijímacího řízení 
Podle Červinky by bylo dobré sladit podmínky přijímacího řízení s požadavky na úroveň anglického 

jazyka. Není možné, že každý magisterský program má jiný požadavek na anglický jazyk. U PPE nebyly 

sladěny podmínky přijímacího řízení, i když jsou blízké. Vyjednat s Malvínou Krausz Hladkou podmínky 

přijímacího řízení. 

Program na další schůzi 
1. Akreditace 

2. Stipendijní fond 

3. Jednání s M. Krausz Hladkou 

Zpracoval: Martin Bláha; Doplněno 4. 3. 2019 Petrem Kobylkou  


