
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK  
dne 1. 10. 2020 
čas:  16:00-18:00 
místo konání: osobní + online, Hollar, místnost č. 11. 
 
Přítomni: Martin Bláha, Michal Červinka, Jakub Iran, Petr Kobylka, Jan Křovák, Veronika 
Macková, Magdalena Mouralová, Jaromír Soukup, Martin Štoll  
 
Omluveni: 0 
Hosté: proděkan prof. Ladislav Krištoufek 
 

1. Uvítání a přivítání nového člena Studijní komise Tomáše Kraváčka, poděkování 
Veronice Mackové  
 

2. Změna členů Disciplinární komise FSV UK (Krištoufek) 
 

Proděkan prof. Krištoufek představil předložený materiál. 
 
Usnesení č. 1:  

SK AS FSV UK nemá proti této žádosti námitek a doporučuje plénu AS FSV UK 
žádost schválit.  
 
Pro: Štoll, Červinka, Iran, Kraváček, Soukup, Macková, Bláha, Mouralová, Křovák, 
Kobylka 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
  

3. Průběžná zpráva o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu  v období 01-08/2020 
(Krištoufek) 

 
Pan proděkan představil současnou strukturu navrhovaného Stipendijního fondu. Oproti 
zaslaným podkladům informaci rozšířil o aktivitu rektorátu ve věci změny Stipendijního řádu 
UK. Naše fakulta šla svým způsobem příkladem a do nového Stipendijního řádu UK bude 
promítnuta i otázka sociálních stipendií, resp. “podpory v tíživé situaci”, kterou jak Studijní 
komise, tak Sociální komise a Ekonomická komise Senátu FSV UK projednávala a 
navrhovala už v dubnu. Tvorba Stipendijního fondu už teď převyšuje rozpočtované příjmy.  
 
Michal Červinka se ptal na opětovné přečerpání IMS. Dále navrhoval proces projednávání 
nových Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK tak, aby se to alespoň částečně stihlo 
ještě se stávajícím Senátu.  
Harmonogram projednávání dá prof. Krištoufek dohromady nejlépe do konce listopadu, aby 
se to ještě v prosinci dalo na tomto Senátu projednat.  
 
Veronika Macková se zajímala o část peněz určených “na instituty”, zdali si to nyní budou 
instituty řešit samostatně. Proděkan Krištoufek odpověděl, že ano. Veronika Macková také 



informovala o tom, jak se Sociální komisi podařilo zajistit psychologa pro studenty FSV (z 
fondu pro studenty se speciálními potřebami). Bude se debatovat i o psychologovi pro 
pedagogy a to i v anglickém jazyce. Michal Červinka se zajímal o to, zda bude možné 
psychologa kontaktovat online/distančně. 
 
Magdalena Mouralová mluvila o převodech peněz ve Stipendijním fondu do dalšího roku, 
tedy o rozvolnění čerpání nejen v rámci let, ale i mezi jednotlivými položkami. (Zejména kvůli 
předpokládaným výkyvům v části “mobilita”) 
 
Michal Červinka se dotazoval na předpokládaný zůstatek na konci roku. Jaký je skutečný 
předpoklad? Prof. Krištoufek upřesnil, že je to dokument pouze “do konce srpna”, 
prospěchová stipendia budou teprve vyplacena v listopadu.  
  
Usnesení č. 2:  

SK AS FSV UK bere zprávu na vědomí.  
 

4. Opatření proti koronaviru na FSV otázky spojené s distanční výukou na FSV v ZS 
2020/2021  

 
a. Široce byl diskutován návrh, aby v SISu byly u všech předmětů uvedeny 

všechny linky na všechny aplikace, na kterých “běží” předmět. Aby 
nedocházelo ke “spamování” studentů v mailech. 
 

b. Martin Bláha se ptal, zda mohou studenti prezenčně využívat počítačovou 
techniku na půdě fakulty (počítače s licencemi programů, které studenti 
nemají). 

 
5. Zkušenost z Kulatého stolu o distanční výuce - sdílení dobré praxe 

 
Pan proděkan informoval o setkání (cca 60 lidí, včetně dvou prorektorek), které se zdařilo. 
Rozvedl úvahu o tom, pro koho jsou taková setkání určena. Hovořil i o výhodách a 
nevýhodách nejednotného systému UK jako instituce (např. platformy pro výuku apod.) 

 
Michal Červinka podpořil spíše krátké a častější mítinky, které by byly daleko tématičtější - 
např. problematika konkrétních technických řešení v různých aplikacích apod. Proděkan 
vyjádřil svůj názor, a to s důrazem na to, že univerzita (CCŽV a knihovna) nabízí spoustu 
materiálů (tutorialů). 

 
Magdalena Mouralová podpořila Červinkův návrh, a navrhla řadu obecnějších (tedy nikoliv 
technických) témat, jako např. jak motivovat studenty, jak zajistit interakci, jak pracovat se 
studenty prvních ročníku a předejít jejich studijní neúspěšnosti, jak efektivně poskytovat 
užitečnou zpětnou vazbu apod. Proděkan Krištoufek nápad vítá a prohlásil, že pokud 
dostane seznam takových témat, rád se takových schůzek účastní a bude je 
spoluorganizovat.  

  
6. ETCS 



 
Michal Červinka se vrátil k tématu z jara, kdy aktuálně platný dokument ETCS Users’ Guide 
2015, sekce 4.3 Grade Distribution (strany 39-41) vyzývá instituce v rámci ETCS systému k 
transparenci a zveřejňování koherentních informací pro jednotlivé studenty, a nad rámec 
informace o škále známkování ke zveřejňování také tabulkových statistických rozdělení 
známek, které znamenají úspěšné absolvování kurzů, a tím demonstrovat, jak se 
známkovací škála skutečně uplatňuje v rámci studijních programů organizovaných danou 
institucí.  

 
Proběhla diskuze s proděkanem Krištoufkem, do jaké úrovně podrobnosti připravit 
dokumentem specifikované statistiky. Prof. Krištoufek navrhl zůstat v rovině rozdělení podle 
stupňů studia a podle institutů, a dále vznesl otázku, k čemu následně tyto popisné statistiky 
mají vést, jaký má být (kromě informace) praktický výstup. To bude diskutováno na 
některém z budoucích zasedání AS FSV UK s vedením fakulty. 

 
Po diskuzi v rámci komise se přítomní shodli na následujícím formátu: dvě sady tabulkových 
statistických rozdělení známek souhrnně za celou fakultu - bakalářské kurzy a magisterské 
kurzy zvlášť. Dále deset sad odpovídajících kurzům organizovaných (dle kódu v SIS) 
jednotlivými instituty a odděleně podle stupňů studia, bakalářské a magisterské kurzy zvlášť. 
Jako třináctá sada tabulkového statistického rozdělení bude připraven souhrn za kurzy 
organizované Centrem pro jazykovou přípravu bez rozlišení podle stupně studia.  

 
Na nejbližším zasedání AS FSV UK bude pan předseda Studijní komise prostřednictvím 
předsedajícího tlumočit výzvu vůči vedení fakulty, resp. studijnímu proděkanovi, takové 
údaje připravit a přehledným způsobem zpracovat pro následnou diskuzi o vhodném 
způsobu zveřejnění.  

 
7. Různé:  

a. Připravenost Pekařské na výuku 
 

Pan proděkan Krištoufek sdělil, že téma se řešilo na rozšířeném kolegiu děkanky, a pan 
tajemník se za stav na něm omlouval. Bylo to větší sousto, než se předpokládalo. 

 
Magdalena Mouralová žádala o zlepšení komunikace - je jisté, že situace vyžaduje velké 
technické řešení a mohou nastat problémy, ale i ty by bylo dobré komunikovat.  

 
Jaromír Soukup naopak chválil akčnost techniků v řešení nejakutnějších problémů. 

  
b. Předcházení studijní neúspěšnosti v prvních ročnících 

 
Magdalena Mouralová upozornila, že jedno z velkých témat je sociální a akademická 
integrace ve studiu studentů, zejména prvních ročníků. V této době distanční výuky může 
být právě toto velký problém, studenti se mohou cítit během výuky “ztraceni” a fakulta by na 
to měla dbát, resp. toto téma vnímat a podchytit. Pan proděkan toto téma podpořil. Může to 
být i určitá konkurenční výhoda FSV.  

 



Následovala velmi plodná diskuse o tom, jakým způsobem dávat najevo studentům, že 
“jsme tady” a to i pro témata zdánlivě vůbec nesouvisející. Studenti teď na chodbě nepotkají 
nikoho, koho by se mohli zeptat.  

 
c. Změny v hodnocení kurzů 

 
Po dohodě se členové komise rozhodli v tuto chvíli pro důležitější témata odložit. 
 
 

8. Další termín zasedání bude: 29. 10. 2020 v 16:00  
 
Zapsal M. Štoll, předseda Studijní komise 


