
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK 

dne 7. 1. 2021 

čas:  16:00 - 17:48 

místo konání: online 

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

Magdalena Mouralová, Jaromír Soukup, Martin Štoll  

Omluveni: Tomáš Kraváček, Jan Křovák 

Hosté: proděkan prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan prof. PhDr. Jaroslav 

Kučera, CSc. 

1. Novela Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty sociálních věd

Studijní komise velmi krátce projednala bod prof. Kučery za jeho přítomnosti. 

Usnesení č. 1: Studijní komise konstatuje, že z hlediska studijní agendy nemá k 

předloženému materiálu žádných připomínek a doporučuje jej plénu AS FSV UK 

projednat a schválit.    

Pro: Štoll, Bláha, Červinka, Macková, Mouralová, Soukup, Jakub Iran 

Proti: 0 

Zdržel se: 0    

2. Aktuální stav postoje fakulty k formě, v jaké proběhne 2. semestr

Prof. Krištoufek informoval, že je připraven k projednávání pokyn k organizaci letního 

semestru. Materiál byl předložen na kolegiu a bude 11. 1. 2021 projednáván na rozšířeném 

kolegiu. K dalšímu jednání bude předložen v příštím týdnu.  

M. Červinka připomněl, jaké praktické problémy mohou nastat, když by byla souběžně

distanční a hybridní výuka - například, když si studenti zapisují předměty z jiných institutů, a

nemusí to být zkoordinováno.

3. Zlepšení podmínek pro studium posluchačů se “speciálními vzdělávacími potřebami”

Eva Hejzlarová za odborovou organizaci přednesla bod Návrh opatření pro podporu studentů 

se SVP na FSV UK.  

V široké diskusi panoval souhlas o potřebnosti zlepšení podmínek a kolegyně Mouralová, 

Macková, Hejzlarová, kolega Červinka a prof. Krištoufek rozebírali, jakým způsobem tyto 

podmínky zlepšit (zvláštní setkávání, zvláštní odstavec v SISu u předmětů, jakým způsobem 

kontaktovat tyto studenty, jak jim nabízet informace a jak je směřovat, podpora školení 

pedagogů apod.) 

Jedním z konkrétních výstupů je stanovit toto téma jako jedno z témat Kulatých stolů s 

pedagogy. 



4. Kulaté stoly s pedagogy.

Studijní komise doporučuje nové Studijní komisi, aby zachovala tradici Kulatých stolů i v 

dalším semestru.  

Návrh témat:  

- Studium studentů se speciálními potřebami

- Doktorské studium.

Prof. Krištoufek konstatoval, že shledává tyto “stoly” jako smysluplné, nejen kvůli zodpovídání 

otázek a sdílení zkušeností, ale jako sociální interakci pedagogů napříč instituty.  

Prof. Krištoufek poděkoval za dvouletou spolupráci a charakterizoval ji jako velmi přátelskou 

a konstruktivní. Členové studijní komise ve stejném duchu poděkovali i prof. Krištoufkovi. 

5. Studenti FSV máte slovo

Studijní komise podobně jako v předchozím bodě doporučuje nové Studijní komisi, aby 

zachovala tradici této formy spolupráce se studentskými spolky.  

6. Různé:

- M. Štoll informoval krátce o tématu studentských ombudsmanů, což je aktivita Lucie

Lemonové a Sociální komise AS FSV UK, které bylo dopoledne projednáváno obšírně

na zasedání Legislativní komise AS FSV UK. Toto téma bude diskutováno na

nejbližším plénu.

- Magdalena Mouralová přinesla téma natáčení studentů při zkouškách - jak je to

legislativně ošetřeno a já je praxe. Debata se točila kolem nevymahatelnosti takového

natáčení zkoušek, resp. na vazbu na novely zákona v době nouzového stavu.

- Michal Červinka předložil podnět pro další Studijní komisi, aby se podílela na

sumarizaci relevantních a platných nařízení týkajících se aktuálně platných a neustále

se proměňujících podmínek studia, aby pedagogové nedostávali protichůdné

informace.

- Studijní komise pro “institucionální paměť” komise zachovává otázku na vedení,

“zda/kdy bude předložena zpráva o tom, bude předloženo plnění Strategického plánu

za právě uplynulé předchozí pětileté období”.

Předseda Studijní komise poděkoval všem členům komise, a to i jednotlivě, za velmi plodnou 

a proaktivní spolupráci.

Další termín zasedání určí nová Studijní komise. 

Zapsal M. Štoll, předseda Studijní komise 


