
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK  

dne 29. 10. 2020 

čas:  16:00-18:45 

místo konání: online. 

 

Přítomni: Martin Bláha, Michal Červinka, Jakub Iran, Petr Kobylka, Tomáš Kraváček, Jan 

Křovák, Veronika Macková, Magdalena Mouralová, Martin Štoll  

 

Omluveni: Jaromír Soukup 

Hosté: proděkan doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc., prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 

 

 

1. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium v akademickém roce 2021/2022  

 

Proděkan doc. Cahlík představil předložený materiál. 

 

Usnesení č. 1: Studijní komise žádá, aby Podmínky přijímacího řízení pro doktorské 

studium byly projednávány a schvalovány stejnou procedurou jako např. Podmínky 

přijímacího řízení pro bc. a mgr. studium, tedy nejprve na půdě fakulty a teprve pak na 

Rektorátu. A dále doporučuje, aby se tyto Podmínky předkládaly pro všechny stupně 

studia dohromady.  

 

Pro: Štoll, Červinka, Mouralová, Kraváček, Kobylka, Křovák. Macková, Bláha 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

 

Komise diskutovala nad oddílem III., bodem 3., kde navrhla vložit “závažné zdravotní důvody” 

naopak do závorky jako jednu z variant, kvůli kterým by byla žádost povolena - nyní figuruje 

naopak jako důvod pro ne-povolení. Takto by dokument nereflektoval situaci, ve které se nyní 

nacházíme a v níž se s největší pravděpodobností i příští jaro nacházet budeme.   

 

Usnesení č. 2: SK doporučuje schválit Podmínky přijímacího řízení pro doktorské 

studium v akademickém roce 2021/2022, po zapracování vznesených připomínek 

Studijní komise.   

 

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

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

   

 

2. Fakultní sdílení zkušeností (M. Mouralová) 

 

M. Mouralová sdělila zkušenost z Webináře MŠMT Prváci v první linii. Z mnoha podnětů 

upozornila na systém tutorů, který by bylo vhodné aplikovat i na FSV.  

 



V diskusi se začala formovat konkrétní představa, jak organizovat pravidelná setkání se 

studenty. M. Mouralová vypracovala materiál Kulaté stoly k výuce na FSV.  

 

M. Červinka kladl důraz na to, že by tyto kulaté stoly měly vycházet z potřeb našich pedagogů 

(tj. i studentů), a aby se nedublovaly a byly koordinovány s obdobnými aktivitami UK pointů 

apod.  

 

Prof. Krištoufek rozvedl úvahu o množství různých kurzů a webinářů, které organizuje 

Univerzita.  

 

M. Mouralová konstatovala, že cílem těchto setkání je podpořit ty pedagogy, kteří potřebují 

pomoci s přechodem na distanční výuku a vytvořit prostor pro tvůrčí diskusi.  

 

Prof. Krištoufek navrhl konkrétní postup tvorby minitýmu, který by prodiskutoval materiál i s 

paní děkankou tak, aby se mohlo začít s realizací těchto stolů např. za 14 dní.   

 

M. Červinka navrhl, že by se střídala témata pro pedagogy a pro studenty. A dále navrhl, aby 

první takové setkání bylo pro prváky, kde by se jim představila fakulta. Tito noví prváci si vůbec 

nestačili udělat sociální vazby ani s fakultou, ani mezi sebou.  

 

Další diskuse se týkala identifikace studentů s Instituty ale i s fakultou.  

 

Červinka mluvil o možnostech takových diskusí pro studenty, které by ale organizovaly 

studentské spolky, které by si zvaly do těchto diskusí hosty z fakulty. “Studentské kluby  Vás 

zvou na ..” Jako první téma navrhl ”Jak přežít první ročník a nebýt na studium sám.” 

 

Martin Bláha mluvil o dobrém fungování studentských spolků.  

 

SK se dohodla na tom, že uspořádá setkání se zástupci studentských spolků a domluví 

možný mechanismus pravidelných setkání. M. Štoll osloví vedoucí spolků a skrze 

Doodle dohodne jejich společnou schůzku. 

 

SK se dohodla, že 4. 11. ve 13:00 proběhne online setkání členů SK s prof. Krištoufkem 

nad materiálem, který by tyto kulaté slovy “nadesignoval”.  Setkání se uskuteční na 

platformě zoom. 

 

 

3. Fakultní plán organizace zkouškového v ZS a výuky v LS 

 

M. Mouralová vznesla podnět k diskusi o podmínkách a realizaci zkouškového období a 

budoucího letního semestru.  

 

Michal Červinka položil otázku proděkanu Krištoufkovi, jestli fakulta počítá s tím, že se 

nevrátíme do prezenční výuky do konce zimního semestru, a možná ale ani na zahájení LS.  

 

Prof. Krištoufek připomněl plán fakulty, shrnutý už v září. 

Z dlouhé diskuse s prof. Krištoufkem vyplynulo, že je nutné dát instrukce pedagogům a 

jasné informace všem studentům, že bez ohledu na situaci budou na svoji žádost mít 

https://cesnet.zoom.us/j/91729515862?pwd=UFhZODVsV2xIL2NldkYzU1lNc3dadz09


všichni (nejen ti s bydlištěm mimo ČR), možnost být vyzkoušeni online, a to ne jen v 

jednom “povinném” termínu, ale ve třech.   

Zejména u studentů CJSP a Erasmus studentů je vhodné také myslet vzhledem k různým 

časovým pásmům na vhodné časy takového online zkoušení, aby nebyli zkoušeni v 

nočních hodinách jejich místního času.    

  

 

4. Různé: 

- Dlouhá diskuse se týkala také podoby tzv. hybridní a tzv. distanční výuky.  

- Prof. Krištoufek vysvětlil, proč ještě nemůže zprocesovat statistické údaje 

požadované SK ohledně ETCS. Dodá je na další setkání.  

- Petr Kobylka poukázal na fakt, že ne všechny předměty, i přes mail pana prof. 

Krištoufka pedagogům, ještě mají své odkazy na online podobu v sisu.  

- Petr Kobylka vznesl poznámku, že někteří pedagogové nepouští studenty, kteří 

se připojí později (z různých důvodů). Proběhla diskuse o různých platformách 

a možnostech, jak se do nich dostat automaticky bez potvrzování pedagogem.  

- Michal Červinka se zeptal, zda bude naplánována blesková anketa mezi 

studenty? Prof. Krištoufek sdělil, že vzhledem k setkání paní děkanky se 

studentskými kluby se vedení rozhodlo, že anketu teď nepotřebujeme. 

Červinka oponoval, že je to naopak sběr podnětů, o kterých ani nemusí 

studentské kluby vědět.         

 

 

Další termín zasedání celé SK bude: 26. 11. 2020 v 16:00, online.  

 

Zapsal M. Štoll, předseda Studijní komise 


