
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK  

dne 30. 4. 2020 

čas:  10:00 

místo konání: online platforma ZOOM 

 

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

Macková, Magdalena Mouralová, Jaromír Soukup, Martin Štoll  

 

Omluveni: Jakub Iran 

Hosté: proděkan doc. Ladislav Krištoufek 

 

1. Uvítání, technické informace, uvítání hosta, omluva předsedy za organizační zmatky 

s termínem zasedání. 

 

2. Rozpočet 

Členové Studijní komise pročetli návrh rozpočtu, krátce o něm diskutovali a 

konstatovali, že z hlediska studijní agendy není žádných připomínek. Téma 

Stipendijního fondu bylo předmětem minulého zasedání. 

 

3. Harmonogram akademického roku 2020/2021 

Proděkan Krištoufek představil strategii sestavení harmonogramu a následovala 

diskuse na témata:  

- změna v termínech zapisování/odepisování do/z předmětů  

- téma krátkého termínu mezi odevzdávání bakalářských a magisterských prací 

a státními zkouškami v lednovém termínu. Padl návrh na změnu na: od 25. 1. 

do 5. 2. bakalářské zkoušky, od 1. 2. do 12. 2. magisterské zkoušky. 

- presemestrální období 1. 9. do 25. 9. 

- otázka zápisů v červnu 

- CERGE běží v jiném režimu - sladění jejich a našich termínů 

- třetí termín pro odevzdání tezí 

- imatrikulace a promoce 

 

Studijní komise v diskusi navrhla doc. Krištoufkovi řadu doplňujících změn, 

které je doc. Krištoufek ochoten zapracovat. 

 

Usnesení č. 1: Studijní komise doporučuje schválit Harmonogram 

akademického roku 2020/2021 po zapracování vznesených připomínek.  

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

Soukup 

Proti: 

Zdržel se:  

    

4. Změny v podmínkách přijímacího řízení 

Proděkan Krištoufek představil podstatu změn i průběh jejich projednávání s řediteli 

institutů a garanty programů.  



Proběhla zevrubná debata týkající se krizové situace a přístupů jednotlivých institutů 

a programů. 

M. Červinka navrhl, aby byl v co nejbližší možné době předložen i podobný 

dokument změn pro přijímací řízení v cizojazyčných studijních programech. 

Následovala diskuse s proděkanem Krištoufkem o specificích těchto přijímacích 

řízení.   

  

Usnesení č. 2: Studijní komise doporučuje schválit předložené změny 

podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021. 

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

Proti: 

Zdržel se: Kobylka, Mouralová 

    

5. Informace o hodnocení online výuky. 

Proběhla diskuse M. Mouralové s doc. Krištoufkem zejména o šíři informací, resp. 

jejich rozvrstvenosti (absence informací o ročnících a programech, ve kterých 

studenti jsou), a také o možné response bias (systematická vychýlenost v 

návratnosti). V. Macková naopak ocenila stručnost dotazníku, neboť šlo o principiální 

detekci problémů, což tento účel splnilo. M. Červinka ocenil, že studenti odpovídali 

pozitivně, i když otázka byla formulována “negativně”.  

 

Usnesení č. 3: Studijní komise vzala na vědomí předloženou zprávu a děkuje 

vedení za tuto iniciativu. Sesbírané informace považuje za důležité pro zlepšení 

využívání online nástrojů ve výuce na fakultě, stejně jako pro další podobné 

dotazníkové šetření.   

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

Bláha 

Proti: 

Zdržel se: 

 

6. Snížení počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku - mimořádné opatření 

Téma bylo prodiskutováno s doc. Krištoufkem a tuto možnost fakulta nevyužije.  

 

7. Otázka snížení počtu nabízených předmětů 

V diskusi bylo konstatováno, že by snížení počtu nabízených předmětů bylo velké 

téma a je otázka, jaká by byla omezení ve vztahu k akreditaci programů. Nicméně 

téma bylo inspirací k větší diskusi o online výuce i v zimním semestru. Doc. 

Krištoufek konstatoval, že “překlopení” výuky do online metod je velká výzva pro 

celou fakultu i univerzitu a že se to stane přirozenou součástí výuky. . 

 

8. Zajištění distančního zkoušení a podpora k němu 

Doc. Krištoufek informoval, že v pondělí 4. 5. bude vydáno opatření děkanky o letním 

zkouškovém období a způsobech i pravidlech zkoušení.      

  

9. Poučení z fungování v době uzavření škol 

Proběhla věcná diskuse o informovanosti pedagogů i studentů ve vztahu k náhlému 

přechodu z prezenční na online výuku v březnu 2020. M. Mouralová vyzvala ke 

sdílení nabytých zkušeností i mezi pedagogy na fakultě, až se situace uklidní. Doc. 



Krištoufek navrhl jako jednu z možných platforem obdobný dotazník, jako byl 

vytvořen pro studenty. M. Červinka navrhl opakování ankety pro studenty s otázkou, 

co by studenti rádi zachovali z online výuky. Doc. Krištoufek je otevřen nastavit 

takový dotazník i strukturovaněji, a může jít o dotazník jak pro studenty tak pro 

pedagogy. 

 

Usnesení č. 4: Studijní komise děkuje vyučujícím, garantům a ředitelům a 

kolegiu paní děkanky za zajištění distanční výuky v mimořádné situaci.  

Pro: Štoll, Červinka, Kobylka, Bláha, Soukup, Mouralová 

Proti: 

Zdržel se:   

  

10. Bod ETCS (M. Červinka) byl za souhlasu všech členů odložen na další jednání. M. 

Červinka zaslal materiál k prostudování , již na minulé zasedání.   

 

11. Komise stanovila termín příštího zasedání na čtvrtek 28. 5. 2020 ve 10:00.  

 

  

Zapsal M. Štoll, 30. 4. 2020 

ověřili průběžně online členové komise 


