
Zápis z jednání Studijní komise AS FSV UK 

Online, pátek 2. prosince 2022 

Přítomni: M. Mouralová, L. Poslušná, E. Tomalová, M. Červinka. (od 13:30), J. Soukup, M. Štoll (od 

13:15), K. Motyčková (12:50-13:20), J. Křovák (od 12:50), T. Kouba (13:10-13:45) 

Omluvena: V. Macková 

Hosté: A. Němcová-Tejkalová, D. Hejlová, P. Bednařík, 

1) Prodloužení akreditace doktorského programu Media and Communication Studies. 

P. Bednařík uvedl základní informace o programu a změnách od původní akreditace.  

M. Mouralová se tázala na velké množství předmětu, A. Němcová-Tejkalová hodnotila  vyšší zátěž 

pozitivně, stejně jako intenzivní zapojení studentů po dobu studia. 

E. Tomalová se zeptala na propojení studentů v českém programů a v anglojazyčném programu, A. 

Němcová-Tejkalová uvedla několik konkrétních příkladu, uvedla také body vztahující se ke kariérnímu 

rozvoji studentů. 

Členové StK by uvítali sdílení zkušeností s vedením a propagací aj doktorských programů na FSV – 

vykazují specifika ve srovnání s českými programy. 

Usnesení č. 1: Studijní komise AS FSV doporučuje AS FSV vyjádřit kladné stanovisko k návrhu na 

opětovné udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Media and Communication Studies. 

Pro: Mouralová, Soukup, Křovák, Motyčková, Tomalová, Poslušná 

2) Reakreditace doktorského programu Mediální a komunikační studia 

Alice Němcová-Tejkalová uvedla základní informace o programu; zdůraznila zejména přínos tzv. 

portfolio Building. V rámci diskuze se opět Stk shodla na vhodnosti sdílení dobré praxe napříč FSV UK; 

A. Němcová-Tejkalová si posteskla nad nízkou účastí garantů na setkání oborových rad. 

Usnesení č. 2: Studijní komise AS FSV doporučuje AS FSV vyjádřit kladné stanovisko k návrhu na 

opětovné udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Mediální a komunikační studia. 

Pro: Křovák, Poslušná, Štoll, Tomalová, Mouralová, Soukup, Kouba 

3) Reakreditace studijního programu Strategická komunikace. 

Program představila D. Hejlová, doplnil P. Bednařík. 

E. Tomalová vznesla dotazy ke curriculu (PV předmětům) Nation Branding a Kulturní politika.  

L. Poslušná poukázala na nejednotnost v kreditovém hodnocení programu. 

M. Mouralová se zeptala na zohlednění práce na DP v celkové studijní zátěži a její ohodnocení 

kredity. Diskuze se následně soustředila na zakončení programu – respektive na formu SZZK a 

kreditové ohodnocení Diplomové práce. StK doporučila zvážit možnost hodnocení DP kredity a 

diskutovat tento přístup v rámci IKSŽ. 

Usnesení č. 3: Studijní komise AS FSV doporučuje AS FSV vyjádřit kladné stanovisko k návrhu na 

opětovné udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Strategická komunikace. 

Pro: Štoll, Červinka, Křovák, Poslušná, Soukup 



Zdrželi se: Mouralová, Tomalová 

4) Diskuze o dokumentu Jazyková politika FSV, který vypracovala a předložila L. Poslušná. 

L. Poslušná informovala o procesu přípravy jazykové politiky i o dokumentu samotném. 

StK velmi pozitivně hodnotila existenci dokumentu a úsilí věnované prosazení myšlenky i jeho vzniku. 

Usnesení č. 4: Studijní komise AS FSV oceňuje vznik dokumentu Jazyková politika FSV a doporučuje 

jeho předložení a projednání AS FSV na dalším jednání. 

Pro: Štoll, Poslušná, Mouralová, Soukup, Červinka, Křovák 

 

Zapsala: E. Tomalová 

 


