
Zápis z 10. zasedání Rady studijních programů Fakulty filozofické dne 25. 3. 2021 

(jednání probíhalo formou per rollam) 

 

Program: 

Projednání záměru Fakulty filozofické UPa podat žádost o udělení akreditace bakalářskému 

studijnímu programu Slovanská studia. 

 

Dne 22. 3. 2021 byl Radě studijních programů FF UPa (dále Rada SP FF UPa) odeslán 

prostřednictvím e-mailu k projednání per rollam záměr Fakulty filozofické UPa podat žádost o 

akreditaci bakalářského studijního programu Slovanská studia a členové rady byli v tomto e-

mailu požádáni o vyjádření připomínek v termínu do 25. 3. 2021. 

 

Radě SP FF UPa byl předložen  záměr podat žádost o:  

Akreditaci Bc. SP Slovanská studia  

K záměru se v rámci e-mailové diskuze vyjádřilo 16 z 18 členů Rady SP (seznam hlasování 

per rollam je přílohou zápisu). Členové Rady posuzovali zejména vazbu a návaznost tohoto 

studijního programu (SP) na strategický záměr fakulty a na zaměření stávajících SP. 

Z řad čtyř členů RSP – ÚHV – byl vyjádřen nesouhlas z důvodu, že záměr příliš akcentuje 

oblast vzdělávání Historické vědy, ačkoliv je významně filologicky koncipovaný; vzhledem 

k programům akreditovaným v rámci institucionální akreditace v oblasti historických věd není 

nutné rozšiřovat nabídku studijních programů zaměřených výlučně do této oblasti.  

Ze strany zbývajících 11 členů RSP byl vyjádřen souhlas, 1 člen se zdržel. Připomínky 

vyjádřené v komentářích: 

-  zvážit rozložení SP do vzdělávacích oblastí s větším důrazem na areálová studia spíše než 

historické vědy 

- nahradit dr. Hyánkovou u Úvodu do sociální antropologie dr. Boukalem 

- ve volitelných kurzech by byl vhodný kurz KSKA zaměřený na migrace 

- nová akreditace nesmí ohrozit institucionální akreditaci Historických věd 

 

Zaslaný záměr byl tedy tímto projednán a odsouhlasena jeho vazba a návaznost na strategický 

záměr fakulty a na zaměření stávajících SP. 

 

 

 

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D., v. r. 

předsedkyně RSP 

 

Zapsala: B. Krpatová 



Usnesení: 

V souladu s čl. 3, odst. 1a) Opatření rektora č. 1/2019 Rada SP FF UPa projednala a 

schválila záměr Fakulty filozofické UPa podat žádost o akreditaci bakalářského 

studijního programu Slovanská studia 

Hlasování  per rollam – 25. 3. 2021 

 

člen hlasování 

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.   ano 

PhDr. Ivo Říha, Ph.D. ano 

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. ano 

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. ne 

doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. ano 

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. ano 

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. ne 

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. zdržel se 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.  ne 

Mgr. Filip Horáček, Ph.D. ano 

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. ne 

Mgr. Lenka Matušková, Ph.D. - 

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. ano 

doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D. - 

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. ano 

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. ano 

PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D. ano 

doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D. ano 
 

Hlasování:  

Kladně schváleno s výsledkem:  11   souhlas,   1 zdržel se,    4x   nesouhlas 

 

V Pardubicích  25. 3. 2021 

 

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D., v.r. 

předsedkyně RSP FF 

 

 

 

 

 


