
Zápis z 1. zasedání Rady studijních programů Fakulty filozofické 25. dubna 2018 

Přítomni: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D., doc. Mgr. Šárka Bubíková, 

Ph.D., doc. Mgr. Vít Machálek, Th.D., Dr., doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., Mgr. Adriana Sychrová, 

Ph.D., Mgr. Michal Téra, Ph.D. 

Omluveni: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Mgr. Lenka Matušková, Ph.D. 

Hosté: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. 

Na začátku zasedání bylo přítomno 7 členů rady. 

Předsedkyně RSP FF dr. Ježková přivítala přítomné členy, omluvila neúčast děkana prof. Rýdla, 

který se z důvodu služební cesty nemohl dostavit. Přivítala hosta doc. Cakla, místopředsedu RVH 

UPa. 

 

Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Informace o činnosti Rady pro vnitřní hodnocení a o institucionální akreditaci 

3. Informace o stavu žádostí o akreditaci studijních programů 

4. Informace o platné legislativě systému zajišťování a hodnocení kvality činností na UPa 

5. Projednání složení komisí Státních závěrečných zkoušek 

6. Různé 

 

1. Schválení programu jednání 

Členové RSP byli seznámeni s programem zasedání. Připomínky k obsahu programu nebyly. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

2. Informace o činnosti RVH a o institucionální akreditaci 

Doc. Cakl podal informaci o institucionální akreditaci. Čtyři vysoké školy žádají o institucionální 

akreditaci. Jako první podala žádost o udělení institucionální akreditace Univerzita Karlova, která 

byla úspěšná ve všech oblastech vzdělávání. Dále o IA požádala Masarykova univerzita, Univerzita 

Palackého v Olomouci a Univerzita Pardubice. 

NAÚ navrhl komise, které budou hodnotit institucionální prostředí a jednotlivé oblasti vzdělávání. 

Od 10. 5. do začátku června budou probíhat jejich výjezdní zasedání. Každá komise sdělí, jaké 

materiály bude potřebovat. V této souvislosti doc. Cakl požádal členy RSP – garanty SP, aby se 

podívali na materiály NAÚ, zvláště na dotazník, který má pak vyplnit hodnotitel komise, a to 

z důvodu toho, být připraven zodpovědět případné dotazy. 



Při hodnocení žádostí o akreditaci SP nejvíce záleží na personálním zabezpečení. To je nejčastější 

důvod, že akreditace není udělena. 

Pokud dojde ke změně SP – NAÚ vyžaduje ohlašovací povinnost viz metodický materiál 60/2017. 

Pokud bude změn více, může provést kontrolu. 

 

 

Zvyšuje se odpovědnost garanta SP. Zodpovídá za obsahovou náplň SP, za každou změnu SP, za 

přípravu akreditace, zpracovává sebehodnotící zprávu (viz Opatření rektora č. 3/2017). 

 

Následovala diskuse k bodu 2. 

 

Usnesení: Rada studijních programů projednala a bere na vědomí aktuální informace o činnosti 

Rady pro vnitřní hodnocení a o institucionální akreditaci. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

3. Informace o stavu žádostí o akreditaci SP 

Dr. Ježková informovala přítomné, v jaké fázi jsou žádosti o akreditace FF. Osm bakalářských 

studijních programů prošlo odbornou komisí, byly předloženy, projednány a schváleny RVH. Na 

NAÚ bylo odesláno šest Bc. žádostí. 

U NMgr. studijních programů bylo připraveno šest žádostí. Pět žádostí prošlo standardním 

hodnocením. U Resocializační pedagogiky je ještě potřeba vyjádření Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Sociální a kulturní antropologie – VR bylo schváleno podmínečně – garant cizinec. 

Existuje mezivládní dohoda mezi ČR a Spolkovou republikou Německo, která tuto problematiku 

řeší. Po projednání s právním oddělením byl prostřednictvím prorektorky Molkové odeslán dotaz 

na NAÚ. 

Byly předloženy tři doktorské SP – Filozofie, Religionistika a Historie. Žádost SP Filozofie bude 

odeslána po zahájení dvou habilitačních řízení, u SP Religionistika si RVH vyžádala posudek 

externího hodnotitele, SP Historie by měl být součástí IA. 

Diskuse k bodu 3 nebyla. 

Usnesení: Rada studijních programů projednala a bere na vědomí aktuální informace o 

akreditacích SP. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

4. Informace o platné legislativě systému zajišťování a hodnocení kvality činnosti na UPa 

Členům RSP bylo dnes v tištěné formě předáno Opatření rektora č. 3/2017, Opatření rektora č. 

2/2018, Akreditační řád UPa, Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 

s nimi souvisejících činností UPa. Dalšími důležitými dokumenty jsou Nařízení vlády č. 274/2016 



Sb. a 275/2016 Sb., Metodické materiály NAÚ 7/2017, Metodický materiál 60/2017 k povinnosti 

VŠ informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností. 

 

Diskuse k bodu 4 nebyla. 

 

Usnesení: Rada studijních programů projednala a bere na vědomí aktuální informace o platné 

legislativě systému zajišťování a hodnocení kvality. 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

5. Projednání složení komisí Státních závěrečných zkoušek 

Členům RSP v tištěné podobě předáno složení komisí. Komise schvaluje Vědecká rada FF. U 

NMgr. studia – předsedou je docent nebo profesor, členem AP min. Ph.D., u Bc. studia může být 

členem AP s titulem Mgr.  

 

Diskuse: 

Z diskuse vyplynulo, že je třeba seznamy členů aktualizovat, aby v nich nefigurovala jména AP, 

kteří již nejsou zaměstnanci a ani s příslušnou katedrou nespolupracují. 

 

Usneseni: Rada studijních programů projednala a doporučuje aktualizovat složení komisí u KVV 

– NMgr. Resocializační pedagogika a u KRe – NMgr. Religionistika. Bude postoupeno garantům 

a vedoucím kateder. 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

6. Různé 

Byla diskutována otázka rušení/nerušení „indexů“. Ve Studijním a zkušebním řádu je stále 

uvedeno, že papírový index má být. Primární je elektronický záznam, papírový index je doplňková 

záležitost. Zrušením papírových indexů by se ulehčilo studijním oddělením. Studenti by také 

zrušení přivítali. Bezpečnost STAGu je dobrá. Veškeré změny jsou dohledatelné. 

Dr. Ježková poděkovala všem za účast na dnešním zasedání a v 16:40 hodin jednání ukončila. 

 

PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., v.r. 

předsedkyně RSP 

 

 

Zapsala: B. Krpatová 

 

 

 



 

 


