
Zápis ze schůze studijní komise AS FSV 

UK dne 28. 11. 2019 

Datum a čas: 28. 11. 2019, 16:00-18:15 

Místo: Hollar (místnost č.20) 

Zapsal: Petr Kobylka 

Přítomní: Martin Bláha, Michal Červinka, Jakub Iran, Petr Kobylka, Veronika Macková, 

Jaromír Soukup, Martin Štoll 

Omluveni: Šimon Appelt, Jan Křovák; Jaromír Soukup (od 17:00) 

Hosté: - 

Program: 

1.        Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2020 

2.        Rozpočet dodatečného příspěvku od MŠMT 

3.        Smlouva o pronájmu náhradních prostor za Jinonice. 

4.        Reflexe studentů a nápady na zlepšení studijní situace na FSV UK 

a.        Výuka jazyků na FSV UK 

b.        Situace kolem KAM UK, kvalita služeb jinonické menzy, jazyková 

znalost personálu KAM a v neposlední řadě iniciativa studentů za 

návrat točeného piva do jinonické menzy 

c.         Hodnocení kurzů, snaha o zvýšení návratnosti dotazníků 

d.        Lepší funkčnost IT a projekčních zařízení v učebnách 

e.        Harmonogram, prodloužit možnost odhlásit se z předmětu na 2 týdny 

f.         Včasné zveřejňování rozvrhů předmětů  

g.        Sylaby aktuální informace 

h.        Stěhování jinonické knihovny 

i.          Stipendium na podporu ubytování a pravidla jeho přiznávání.  

j.          Přísnější podmínky pro pedagogy při práci SISem 



5.        Ostatní 

  

  

1.  Plán realizace strategického záměru FSV UK v roce 2020 

Studijní komise diskutovala o plánu realizace strategického záměru FSV UK v roce 2020. 

Studijní komise se k němu vyjádřila kladně. Po vzoru sociální komise AS FSV UK studijní 

komise AS FSV UK též oceňuje snahu propojovat studenty doktorského studia, například 

setkáním doktorandů z různých oborů. Studijní komise přijala toto usnesení: 

Usnesení č. 1 SK AS FSV UK doporučuje AS FSV UK schválit Plán realizace 

strategického záměru FSV UK v roce 2020. 

Pro: všichni přítomní členové SK AS FSV UK 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

  

2.  Rozpočet dodatečného příspěvku od MŠMT 

Studijní komise prošla předložené materiály k bodu a přijala usnesení: 

Usnesení č. 2 SK AS FSV UK bere na vědomí Rozpočet dodatečného příspěvku od 

MŠMT. 

Pro: všichni přítomní členové SK AS FSV UK 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

  

3.  Smlouva o pronájmu náhradních prostor za Jinonice. 

Studijní komise AS FSV UK otevřela diskuzi o aspektech smlouvy, týkajících se agendy 

studijní komise. Členové studijní komise řešili otázku absence místnosti, která by velikostí 

odpovídala místnosti současné jinonické auly v náhradním prostoru. Studijní komise AS FSV 

UK se ptá vedení FSV UK, jakým způsobem se bude řešit otázka kapacit místností u 

předmětů s vysokou účastí studentů, například celofakultní úvody do politologie, sociologie a 

ekonomie. Tato otázka byla předsedovi studijní komise Petru Kobylkovi zodpovězena, 

panem proděkanem Karáskem během jednání Legislativní Komise AS FSV UK konané 

později tentýž den. Vedení FSV UK s tímto problémem počítá a předloží vedení institutů 



několik variant možného řešení, ať už se jedná o zajištění náhradního vysokokapacitního 

prostoru, nebo možnosti vyučovat úvody ve více blocích. 

Usnesení č. 3 SK AS FSV UK doporučuje přijmout smlouvu o pronájmu náhradních 

prostor za Jinonice. 

Pro: všichni přítomní členové SK AS FSV UK 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

  

4.  Reflexe studentů a nápady na zlepšení studijní situace na FSV UK 

Bod byl zařazen z iniciativity členů studijní komise AS FSV UK, za účelem získat podněty 

členů akademické obce FSV UK ke zlepšení studijní situace na FSV UK. Následující bod se 

skládá z podbodů označených písmeny, které se zabývají jednotlivými podněty. O všech 

bodech proběhla diskuze u některých bylo též přijato usnesení studijní komise AS FSV UK. 

 

  

A)     Výuka jazyků na FSV UK 

Prvním diskutovaným podnětem byl výuka jazyků na FSV UK. Předseda studijní komise 

seznámil studijní komisi se skutečností, že otázka výuky jazyků, byla diskutována na 

otevřeném setkání zástupců studentských spolků, zástupců studentské komory AS FSV UK 

a paní děkanky. Následně byl Martinem Bláhou stručně představen problém, spočívající ve 

skutečnosti, že některé obory vyžadují až tři povinné jazyky, přesto však nedochází na FSV 

k výuce jazyků na základní úrovni. V diskuzi zazněl pravděpodobný důvod této skutečnosti, 

kterým jsou vysoké finanční náklady na výuku jazyků „od základní úrovně“ a nedostačující 

kapacita místností. Na SK AS FSV UK byl proti sobě konfrontován názor, že FSV UK není 

„jazykovou školou“ s názorem, že studenti Fakulty sociálních věd mají být dostatečně 

jazykově vybaveni a připraveni, obzvláště pokud jejich studijní obor vyžaduje v rámci 

povinných předmětů znalost více jazyků na vyšší úrovni. Martin Bláha prohlásil, že je 

smutné, že studenti Fakulty sociálních věd se chodí učit jazyky například na Matematicko-

fyzikální fakultu UK. Jakub Iran předložil nápad vytvoření distančních jazykových kurzů, 

pořádaných CJP FSV UK, na kterých by bylo na bázi samostudia a občasné konzultace s 

vyučujícím možné si základní jazykovou úroveň doplnit.Po delší diskuzi došla studijní 

komise k závěru a k usnesení: 

Usnesení č. 4 SK AS FSV UK vyzývá garanty a koordinátory studijních oborů, které v 

rámci studijního plánu vyžadují jako povinnost získání jazykových dovedností, aby do 

bloku povinných či povinně volitelných předmětů zařadili odpovídající nabídku 

jazykových kurzů od základní až po pokročilou úroveň, buď zajišťovaných CJP FSV 

UK nebo jinou součástí UK. 



Pro: všichni přítomní členové SK AS FSV UK 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Michal Červinka dodal, pokud nejsme na fakultni úrovni schopni či ochotni zajistit výuku 

jazyků, je naší povinností zajistit studentům alternativu, a neodkazovat je na soukromé 

subjekty. Alternativou, jak jsme na SK diskutovali, je úprava podmínek přijímacího řízení, 

kdy studenti splní povinnosti již při vstupu do studia. 

 

B) Situace kolem Kolejí a menz UK (KaM), kvalita služeb jinonické menzy, 

jazyková znalost personálu KaM a v neposlední řadě iniciativa studentů za 

návrat točeného piva do jinonické menzy 

Studijní komise AS FSV UK prodiskutovala téma kvality služeb KaM a za problém považuje 

především nedostatečnou jazykovou vybavenost zaměstnanců KaM. Tato skutečnost je 

obzvláště problematická pro zahraniční studenty, kteří jsou často odkázáni na překlady 

„náhodných kolemjdoucích“. Z toho důvodu: 

SK AS FSV UK s prosbou žádá vedení Kolejí a menz Univerzity Karlovy, aby přijali 

opatření, která zjednoduší využívání služeb kolejí a menz zahraničním studentům, 

například publikací vícejazyčných materiálů popisující služby kolejí nebo umístění 

vícejazyčných návodů k obsluze výdejních zařízení v menzách. 

Tato prosba bude předsedou studijní komise AS FSV UK předložena předsedovi rady Kolejí 

a menz. 

  

C)  Hodnocení kurzů, snaha o zvýšení návratnosti dotazníků. 

Na SK AS FSV UK proběhla diskuze o fungování a návratnosti hodnocení kurzů. Studijní 

komise se na základě diskuze rozhodla přijmout usnesení: 

Usnesení č. 5 SK AS FSV vyzývá vedení institutů a garanty studijních programů, aby 

důsledně zohledňovali hodnocení výuky v jednotlivých kurzech, zejména pak časté a 

dlouhodobě se opakující slovní komentáře. SK AS FSV oceňujeme vedení těch 

institutů FSV UK, které již důsledně slovní komentáře zohledňují. 

Pro: všichni přítomní členové SK AS FSV UK 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

  



D) Lepší funkčnost IT a projekčních zařízení v učebnách 

Studijní komise probrala problém funkčnosti IT systémů a projekčních zařízení v učebnách. 

Bohužel nezřídka dochází k nefunkčnosti projekčních zařízení. Velmi často tyto komplikace 

nabourávají a zkracují výuku. Studijní komise se tento podnět rozhodla předat k řešení 

rozvojové komisi AS FSV UK. Členové studijní komise AS FSV UK, též vyjádřili znepokojení 

nad používáním zastaralých operačních systémů, kterým bude v nejbližších měsících končit 

podpora. Jedná se zejména o operační systém Windows 7, hojně používaný na počítačích 

napříč FSV UK, kterému 14. ledna 2020 definitivně končí podpora ze strany firmy Microsoft 

a po tomto datu nebude probíhat technická podpora a aktualizace softwaru, které slouží mj. 

k bezpečnostní ochraně počítače a dat. Z bezpečnostních důvodů studijní komise žádá o 

urychlený přechod na aktuálně podporované operační systémy. 

E)  Harmonogram, prodloužit možnost odhlásit se z předmětu na 2 týdny 

Studijní komise považuje týden pro zápis předmětů za dostačující a žádá prodloužení zápisu 

předmětů do páteční půlnoci, místo obvyklé 14 hodiny. Studijní komise zároveň žádá, aby 

zápis předmětů probíhal přes kompletní první týden výuky , pokud je výuka v semestru 

zahájena v jiný den než v pondělí. 

Studijní komise dále prodiskutovala pravidla zápisu, přičemž vyvstala otázka, za jakých 

možností je vyučující oprávněn studentovi zamezit nebo zrušit zápis do předmětu. Členové 

studijní komise zjistili, že praxe rušení již zapsaných předmětů se na různých institutech 

fakulty liší. Z toho důvodu studijní komise předložila následující žádost: 

Žádáme vedení fakulty o sestavení taxativního výčtu možností, kdy je vyučující 

oprávněn zamezit/zrušit studentovi zápis do předmětu. 

Tato žádost bude předložena předsedou studijní komise panu proděkanovi pro studijní 

záležitosti. 

F)  Včasné zveřejňování rozvrhů předmětů 

Dalším projednávaným bodem, bylo včasné zveřejňování rozvrhů předmětů, bohužel 

některé předměty neměly v době zápisu předmětů zveřejněný rozvrh, tento problém bohužel 

komplikuje studentům tvorbu rozvrhů. Studijní komise považuje za nejlepší řešení chybějící 

rozvrhy řešit na úrovni fakultních institutů. 

G) Sylaby aktuální informace 

Studijní komise tento bod projednala a bylo předneseno, že v nedávné minulosti došlo ke 

kontrole a odstranění problému prázdných sylabů. Část tohoto bodu byla diskutována již 

dříve v bodě E) 

H) Stěhování jinonické knihovny 

Bod byl diskutován již dříve na plénu AS FSV UK, knihovna bude v nové budově k dispozici, 

knižní fond bude z kapacitních důvodů místnosti omezen a měla by zůstat možnost zažádat 

o přivezení knihy z archivu. 



I)   Stipendium na podporu ubytování a pravidla jeho přiznávání. 

O bodu proběhla diskuze, studijní komise nezaujala jasné jednotné stanovisko a většina 

členů se domnívá, že situace z pozice studijní komise není řešitelná. 

J) Přísnější podmínky pro pedagogy při práci SISem 

Tento bod byl předložen členem studijní komise Janem Křovákem, který se ovšem nemohl 

studijní komise zúčastnit. V emailu, který obdržel předseda studijní komise Petr Kobylka je 

navrženo: „aby se skutečně povinně zapisovaly neúspěšné pokusy u zkoušky, aby někdo 

neměl na zkoušku třeba šest pokusů, a ještě za to mohl získat prospěchové stipendium, 

protože do SISu se mu to zapíše jako pokus první.“ Bohužel se ukázalo, že se tato praxe na 

FSV UK u některých pedagogů vyskytuje. S tím dále souvisí otázka vymahatelné povinnosti 

pedagoga zveřejnit výsledky do týdne, což dle názorové shody členů studijní komise vychází 

z pravidel pro organizaci studia FSV UK pravidel pro organizaci studia FSV UK konkrétně z 

čl. 6 odstavce 6, „Zkoušející zaznamená klasifikaci kontroly studia (zápočet, klasifikovaný 

zápočet či zkouška) do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání 

zápočtu, klasifikovaného zápočtu, nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, 

může se student obrátit na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zajistí nápravu.  V 

případě, že vedoucí katedry nezjedná nápravu, má student právo obrátit se na děkana.“ 

Druhá připomínka zmíněná v emailu se týkala vymahatelné povinnosti vypsat termíny 

zkoušky na dny, které se hodí jak studentům, tak pedagogovi. Studijní komise tuto věc též 

probrala a považuje snahu o konsenzus na termínu zkoušky mezi pedagogem a studenty za 

důležitý. Členové studijní komise se shodli, že tento problém je též řešen v pravidlech pro 

organizaci studia FSV UK opět v článku 6 ve 3. až 5. odstavci. 

Vzhledem k podezření, že jsou Pravidla pro organizaci studia FSV UK a Studijní a zkušební 

řád UK nezřídka některými vyučujícími porušovány, žádáme s prosbou členy akademické 

obce, aby byli iniciativní a případná nedodržování těchto dokumentů nepřehlíželi a 

diskutovali s garanty studijních oborů, vedením institutů, vedením fakulty či se studijní komisí 

AS FSV UK. Připomínáme i možnost konkrétní podnět podat anonymně, například 

prostřednictvím schránek AS FSV UK v budovách FSV UK zřízené zejména pro anonymní 

podněty. 

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem studentům a pedagogům, kteří si udělali 

čas a podněty na toto jednání nám předložili. 

5.  Ostatní 

V bodu ostatní nebylo nic předloženo ani projednáno, tudíž bylo jednání studijní komise AS 

FSV UK ukončeno.  

 

https://fsv.cuni.cz/pravidla-pro-organizaci-studia
https://fsv.cuni.cz/pravidla-pro-organizaci-studia
https://cuni.cz/UK-8916.html
https://cuni.cz/UK-8916.html
https://cuni.cz/UK-8916.html

