
Zápis z 2. zasedání Rady studijních programů Fakulty filozofické 25. října 2019 
 
Přítomni: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D., doc. Mgr. Šárka Bubíková, doc. 
PaedDr. Monika Černá, doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D., doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., doc. Mgr. 
Vít Machálek, Th.D., Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.,  doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., PhDr. Ivo Říha, 
Ph.D., Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D, PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D., PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D. 
 
Omluveni: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D. 
 
Nepřítomen: Mgr. Michal Téra, Ph.D. 
 
Hosté: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. 
 
Na začátku zasedání bylo přítomno 13 členů rady. 
 
Předsedkyně RSP FF dr. Ježková přivítala přítomné členy. Podala informaci k zaslaným materiálům. 
Připomněla čl. 4 Opatření rektora č. 1/2019 – rada SP zasedá minimálně 1x za rok. Složení rady se 
změní k 1. 11. 2019  s novým vedením FF. Přivítala hosta dr. Reimannovou, která bude novou 
předsedkyní Rady studijních programů FF UPa. 
 
Program: 
1. Schválení programu jednání 
2. Informace o stavu žádostí o akreditaci studijních programů 
3. Informace o platné legislativě systému zajišťování a hodnocení kvality činností na UPa 
4. Informace garantů nově akreditovaných studijních programů o zahájení realizace v AR 

2019/2020 
5. Různé 
 
1. Schválení programu jednání 
Členové RSP byli seznámeni s programem zasedání. Připomínky k obsahu programu nebyly. 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 
 
2. Informace o stavu žádostí o akreditaci studijních programů 
Předsedkyně RSP okomentovala předloženou tabulku přehledu akreditací s tím, že bude problém 
u kontrolních zpráv označených SP. První kontrolní zprávy se budou předkládat již v roce 2020. 
NMgr. SP – Sociální a kulturní antropologie a Filozofie se stále čeká na hodnocení. 
Bc. SP – Spisová a archivní služba a Kulturně historická studia – tyto dva SP budou projednávány 
na Vědecké radě FF UPa dne 31. 10. 2019. 
Diskuse k bodu 2 nebyla. 
Usnesení: Rada studijních programů projednala a bere na vědomí informace o stavu žádostí o 
akreditace studijních programů. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
3. Informace o platné legislativě systému zajišťování a hodnocení kvality činností na UPa 
Zodpovědnost garantů SP (Rady SP) -  je daleko vyšší než dříve. Musí zajišťovat kvalitu vzdělávací 
činnosti – viz čl. 3 body b), c), d) Opatření rektora č. 1/2019. 
Na intranetu na stránce – https://akreditace.upce.cz/zadosti/ jsou uloženy veškeré informace 
týkající se akreditací, včetně finální verze žádosti, požadavku na předložení kontrolní zprávy. 
Garanti SP mají přístup k dokumentům SP, které garantují. 
Upozornění na tabulku s novými kódy SP.  

https://akreditace.upce.cz/zadosti/


Diskuse k bodu 3 nebyla. 
Usnesení: Rada studijních programů projednala a bere na vědomí informace o platné legislativě 
systému zajišťování a hodnocení kvality činností na UPa 
Výsledek hlasování: 
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
4. Informace garantů nově akreditovaných studijních programů o zahájení realizace v AR 

2019/2020 
Bc. studijní programy: 
- Anglický jazyk (KAA) – informaci přednesla doc. Bubíková. SP byl akreditován na 10 let, 

kontrolní zpráva se bude předkládat v r. 2023. Informace – pokud nebude moci vyučovat 
garant, nesmí kvalifikace jiného vyučujícího klesnout. 

- Filozofie (KFi) – informaci přednesl doc. Hejduk. SP byl akreditován na 10 let, kontrolní zpráva 
musí být předložena v roce 2020. Diskutoval se problém úvazků – skloubení s projektem. 

- Historicko-literární studia (KLKS) – informaci přednesl dr. Říha. Nová podstata SP vycházela 
z minulé akreditace. U jednoho předmětu dojde k poklesu kvalifikace, doc. Bartůňková 
v budoucnu nebude působit ani na DPP, zastoupí ji doktorandka KLKS. 

- Humanitní studia (KVV) – informaci přednesla dr. Šándorová. SP byl akreditován na 10 let, 
kontrolní zpráva bude předkládána v r. 2024. Jedná se o kombinovaný SP. V plánu je rozšíření 
akreditace SP o modul filozofický (dokumenty musí znovu projít celým procesem hodnocení). 

- Německý jazyk pro odbornou praxi (KCJ) – informaci přednesla dr. Matušková. SP akreditován 
na 5 let, kontrolní zpráva k předložení v roce 2021. Byl odstraněn problém s nedostatkem 
vyučujících z praxe. Nově uzavřena smlouva s další firmou, kam mohou studenti chodit na 
praxi. 
Dotaz na možnost sdruženého studia NJ s FES a DFJP. Dr. Ježková informovala, že v této 
záležitosti jednala s proděkankou Kraftovou z FES. Prosí tímto budoucí předsedkyni dr. 
Reimannovou, aby po volbách na FES jednání obnovila. 

- Religionistika (KRe) – informaci přednesl doc. Machálek. Akreditace na 5 let, kontrolní zpráva 
k předložení v roce 2020. KRe řeší problém personálního zabezpečení po odchodu dr. Černé. 

- Sociální a kulturní antropologie (KSKA) – informaci přednesla dr. Šavelková. SP byl 
akreditován na 10 let bez nutnosti předkládat kontrolní zprávu. Jediný problém byl s kvalifikací 
u dvou vyučujících, nyní již vyřešeno. 

10:55 odchod doc. Hejduk 
- Slavistická studia zemí EU (KLKS) – garant nebyl přítomen. Akreditace na 5 let, kontrolní 

zpráva musí být předložena v roce 2020. 

Dr. Ježková upozornila, že u sdružených studií je třeba upravit rozložení kreditů tak, aby byla vyvážená 
zátěž studentů v jednotlivých semestrech (30 u celého sdruženého studia) – viz předložená tabulka. 
 
NMgr. studijní programy: 
- Anglická filologie (KAA) – informaci přednesla doc. Bubíková. Akreditace na 5 let, kontrolní zpráva 

se bude předkládat v roce 2021. Problém s docenty v oboru lingvistiky. Pokud se jedná o cizince, 
je problémem uznání kvalifikace. 

- Filozofie (KFi) – u tohoto SP se čeká na rozhodnutí NAÚ 
- Religionistika ČJ a Religionistika AJ (KRe) – žádost o akreditaci byla stažena.  
- Resocializační pedagogika (KVV) – v zastoupení garanta doc. Škoviery informaci přednesla dr. 

Sychrová. Jedná se o profesně zaměřený SP, akreditace na 10 let, bez nutnosti předkládat kontrolní 
zprávu. 

- Sociální a kulturní antropologie (KSKA) – čeká se na rozhodnutí NAÚ, komise je známa. 
- Učitelství AJ (KAA) – informaci přednesla doc. Černá. Akreditace na 10 let, kontrolní zpráva 

k předložení v roce 2022. Dochází ke změně formátu praxí.  
 



 
 
 
PhD. studijní programy 
- Historie ČJ a v AJ (ÚHV) – v rámci institucionální akreditace na 10 let, kontrolní zpráva k předložení 

v r. 2021 
- Filozofie ČJ (KFi) – akreditace na 5 let, kontrolní zpráva k předložení v r. 2022 
- Filozofie AJ (KFi) – staženo 21. 3. 2019, znovu odesláno 
- Religionistika ČJ a AJ (KRe) – staženo 
 
studijní programy ÚHV 
- všechny studijní programy realizované na Ústavu historických věd měly platnost akreditace delší 

než rok 2019 a UPa získala institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Historické vědy, z tohoto 
důvodu jsou žádosti předkládány v následujících etapách: 

- Ochrana hmotných památek (Bc.) a Historie – sdružené studium (Bc.) – schváleno na VR FF 11. 4. 
2019 

- Kulturně-historická studia (Bc.) a Spisová a archivní služba (Bc.) – na programu jednání VR FF 31. 
10. 2019 

- Kulturní dějiny (NMgr.) – v přípravě 
 

Usnesení: Rada studijních programů projednala a bere na vědomí informace garantů nově 
akreditovaných studijních programů o zahájení realizace v AR 2019/2020 
Výsledek hlasování: 
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
5. Různé 
Byla diskutována možnost kombinované formy studia (RESO dr. Šándorová). Odezva od kolegů 
z praxe – zájem by byl. Informace doc. Mackové – ze zkušenosti ví, že není podání žádosti o 
akreditaci kombinované formy studia jednoduchou záležitostí.  
 
Dr. Ježková poděkovala všem za účast na dnešním zasedání a v 11:00 hodin jednání ukončila. 
 
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., v.r. 
předsedkyně RSP 
 
 
 
 
 
Zapsala: B. Krpatová 

 


