
Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK  

dne 28. 5. 2020 

čas:  10:00-11:45 

místo konání: online platforma ZOOM 

 

Přítomni: Šimon Appelt, Martin Bláha, Jakub Iran, Veronika Macková, Magdalena 

Mouralová, Jaromír Soukup, Martin Štoll  

 

Omluveni: Petr Kobylka, Michal Červinka, Jan Křovák 

Hosté: proděkan doc. Ladislav Krištoufek 

 

1. Uvítání 

 

2. Výroční zpráva FSV UK za rok 2019 

 

Závěr: SK AS FSV UK vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu FSV UK za 

rok 2019 a nemá ze svého hlediska k ní žádné připomínky.  

 

3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 

 

Závěr: SK AS FSV UK vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu FSV UK - 

hospodaření za rok 2019 a nemá ze svého hlediska k ní žádné připomínky  

 

4. Dotazník hodnocení výuky, redukce otázek a nové otázky. (L. Krištoufek) 

V dlouhé diskusi se došlo ke konstatování, že bude dobré rozdělit otázku dotazníku 

na dvě etapy:  

- v první upravit otázky stávajícího dotazníku tak, aby odrážel specifickou 

situaci letního semestru,  

- v druhé se v průběhu října zamyslet nad novou strukturou dotazníku pro 

zimní semestr.  

Zásadní je odpověď na otázku, komu má dotazník sloužit, resp. jaká data chce 

fakulta/ředitelé/pedagogové získat.  

  

5. Různé:  

Byla diskutována otázka, zda nevytvořit takový dotazník i pro pedagogy, aby se 

mohla sdílet zkušenost se změnami v metodice výuky. Doc. Krištoufek informoval, že 

na úrovni UK směřují kroky k takovému sdílení spíše ve formě webináře, kulatého 

stolu apod. 

 

Byla vznesena otázka, jestli již je známa nějaká strategie univerzity k výuce v 

zimním semestru. Doc. Krištoufek opět informoval o diskuzích na rektorátu, které 

směřují k principu tzv. hybridní výuky, tedy kombinace online a prezenční výuky. 

Bližší informace budou známy v průběhu června tak, aby se pedagogové mohli na 

své předměty v zimním semestru připravit.  

 



Posledním bodem byla otázka strategie fakulty a univerzity k přijímacím 

zkouškám, když např. na magistra na IKSŽ je třeba testovat několik stovek 

uchazečů. Doc. Krištoufek potvrdil, že přijímací řízení a zápisy nejsou univerzitou 

považovány za výuku, tedy vztahuje se na ně vládní nařízení o kulturních akcích 

apod. - účast 300 lidí za dodržení všech hygienických podmínek.  

 

6. ETCS (M. Červinka) - byl odložen, mj. i pro neúčast předkladatele na zasedání.   

 

7. Další termín zasedání bude: 20. 8. 2020 v 16:00 online 

 

 

Zapsal M. Štoll, předseda Studijní komise 


