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1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi
Podána informace o dokončeném akreditačním procesu bc a mgr. programů:
● Programy CSF a MFDA schváleny vždy v 1. kole, včetně SZZK formou jediné části
(obhajoby).
● Ostatní programy (EF/BEF, NEF/MEF) schváleny až po „třetí revizi“ a to 23.9. Hlavním
problémem bylo, že dle rozhodnutí kolegia rektora musí mít programy v ČJ vždy více částí.
Nakonec byl schválen náš kompromisní návrh, kdy první část je obhajoba a druhá část je
obecná rozprava (obecné otázky související s povinnými předměty, navázané případně na
téma obhajoby). Přesnou implementaci změny připraví garanti – tuto změnu do aktuálního
systému obhajob budeme zřejmě realizovat až v lednu či červnu 2022, možná i později.
Podána informace o přípravě interního hodnocení výzkumu pro období 2022-2026.
● Formát interního hodnocení výzkumu pro další pětileté období je nyní diskutován v rámci
vedení, poté bude poslán k připomínkám všem kolegům na IES. Konečný návrh bude přijat
kolektivním rozhodnutím vedení nejpozději do konce roku 2020.

Podána informace o hodnocení vědy.

● Během léta jsme obdrželi zprávu od prestižních hodnotitelů - Borovička (NYU), Burda
(HU Berlin, PhD Harvard), Kriström (Umeå) a Ritzberger (Royal Holloway). Jejich
hlavním doporučením je zapojit se aktivně do mezinárodního akademického trhu a cílit na
vysoce prestižní časopisy (ideálně top fields), což je dle názoru hodnotitelů pro nás
realistická ambice. Ke zprávě jsme podávali dodatečné informace a podrobnou odpověď;
nyní čekáme na finální verzi zprávy (přibližně začátkem listopadu), kterou obratem
rozešleme všem kolegům na IES.
Další drobná oznámení:
● Koordinátorkou PR se stává Barbora Holková (Ema Stašová odchází na mateřskou
dovolenou): barbora.holkova@fsv.cuni.cz. Bude plně k dispozici v polovině října; mezitím
s PR agendou pomáhá Eliška Krohová (dříve Šerhantová).
● Během léta proběhly přípravné aktivity pro migraci webu IES na novou (bezpečnou)
platformu založenou na redakčním systému drupal. Vzhledem k vytížení všech stran se ale
migrace odkládá - buď do zkouškového období ZS anebo realističtěji až do léta 2021.
Covid-19:
● Jako doposud budou hlavní operativní informace rozesílány vždy pomocí hromadných
oznámení na mail listy ap.ies, vp.ies a phd.ies. Pokud nedostáváte informaci s [AP IES]
nebo [VP IES] záhlavím, ozvěte se.
● Pandemie významně ovlivňuje náš další rozvoj jako jasně mezinárodně profilovaného
pracoviště (mobility studentů, výzkumné mobility, výzkumné semináře, kompaktní kurzy).
V dané chvíli je hlavní část těchto aktivit “zamrzlá” a čekáme na jejich restart v brzké
budoucnosti, spíše než bychom organizovali dočasné (virtuální) náhrady.

2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Informace o přijímacím řízení do bakalářských programů
Český program
Počet přihlášek: 358 (o 6 více než v loňském roce a o 39 více než předloni)
Počet přijatých: 161 při percentilu 70 (vloni 172 při percentilu 76, předloni 157 při percentilu 73),
nicméně percentil není vhodný pro porovnání, protože u řady uchazečů se nahrazovala zkouška
SCIO středoškolských vysvědčením z matematiky.
Počet zapsaných: 113 (vloni 123, předloni 107).
BEF
Počet přihlášek: 52 (vloni 46, předloni 40)
Počet přijatých: 28 (vloni 20, předloni 23)
Počet zapsaných: 9, 4 stážisté (vloni 9, předloni 8)
Státní zkoušky
Celkem odstátnicovalo 75 studentů, v červnu 44, v září 29 a v únoru 2. 5 studentů obdrželo
nominaci na DOT Award. Jedna studentka nesložila státní závěrečnou zkoušku a byl podán podnět
na disciplinární řízení.

Bakalářské práce
Posudky jsou většinou odevzdávány včas, ale přesto bych chtěla zdůraznit důležitost jejich
odevzdávání do SISu v termínu. Podle pravidel FSV musí být posudky studentům dostupné 5
pracovních dní před státní zkouškou, tj. týden. Prosíme tedy o dodržování termínu, který bude
uveden v emailu, který dostanete, když vás budeme o posudek žádat.
Dle informace z rektorátu je nezbytné, aby byl název vypsán v SISu v anglickém i českém jazyce.
A to bez ohledu na jazyk studia.

3/

informace o magisterských programech - doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

Přijímací řízení k 29.9.2020: český program NEF měl 130 uchazečů, přijato 98, zapsáno 80;
anglický program MEF 59 uchazečů, přijato 38, zapsáno 10; anglický program CSF 15 uchazečů,
přijato 6, zapsán 1.
Státní zkoušky: celkem absolvovalo v AR 19/20 54 studentů MEF, NEF a CSF, z čehož 8 v lednu,
19 v červnu a 27 v září.
Jako nový garant plánuje v akademickém roce 2020/2021 “review” všech vyučovaných
magisterských předmětů formou diskusí s vyučujícími s ohledem na návaznosti, potenciální
překryvy a chybějící oblasti. Další oblastí aktivity bude propagace NEF i MEF.

4/

informace o doktorském studiu - prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Informace o doktorském studiu ZS 2020/2021
Přijímací řízení do PhD programu pro AR 2020/21 vypadá v číslech takto:
Český program: 11 přihlášených, 10 přijatých, 10 zapsaných.
Anglický program: 19 přihlášených, 7 přijatých, 2 zapsaní.
Do PhD programu pro AR 2020/21 bylo přijato celkem 17 studentů z celkového počtu 30
přihlášených, k 21.9. se zapsalo 13 studentů. (V roce 2019/20 bylo přijato 25 studentů, nižší zájem
byl zejména o anglický program, kam se přihlásilo o 23 méně uchazečů než loni.)
Aktuálně studuje 107 PhD studentů, z toho 22 studentů má studium přerušeno a zhruba jedna
čtvrtina čeká na splnění podmínek k obhajobě (28 studentů je v 4. a vyšším ročníku). 5 studentů s
přerušeným studiem ve 4. a vyšším ročníku nemá splněno SDZ.
V AR 19/20 studium ukončilo úspěšnou obhajobou dizertační práce 11 PhD studentů. V
současnosti obhajoby budou do odvolání probíhat hybridně - prezenčně budou přítomni pouze
členové komise, obhajující student a člen CDS. Ostatní studenti a zahraniční oponenti se budou
moci přihlásit online přes MS Teams. V současné době je na ZS 20/21 naplánováno dalších 8
obhajob. Předseda CDS děkuje všem členům CDS za skvělou práci během jara 2020, kdy se mimo

jiných činností CDS podařilo zcela dodržet plán obhajob, a všechny obhajoby úspěšně proběhly;
zvláštní poděkování patří Dominice Špolcové a Tereze Palanské.
Tento rok v CDS končí Matěj Nevrla a Jan Žáček. Novým členkami CDS se staly studentky Lenka
Nechvátalová, která pomůže s rozrůstající se agendou malých a velkých obhajob, a Lenka
Šlegerová, která bude mít na starosti přijímací řízení a SDZ. Agendy v rámci CDS se tento rok
upravily tak, aby byla práce členů CDS více vyvážená. Předseda CDS děkuje Janovi a Matějovi za
kvalitní práci v rámci CDS.
Ve dnech 22.-23.9. proběhl metodologický seminář určený primárně pro nastupující PhD studenty
vedený Lucií Poslušnou. Tento seminář je od minulého AR povinnou součástí ISP. V souladu se
stejným přístupem při nízké účasti na obhajobách rozhodla OR o snížení stipendia při
neabsolvování metodologického semináře (po každém promeškání náhradního termínu bude
studentovi sníženo stipendium na 50 % po dobu tří měsíců). Seminář musel vzhledem k současné
situaci proběhnout online. Do semináře bylo letos zařazeno i krátké školení k SIS.
5.10. se uskuteční informační schůzka pro studenty 1. ročníku PhD programu. 7.10. proběhne
schůzka k přípravě grantů pro GAUK. Obě schůzky budou probíhat přes MS Teams.
V rámci studijních povinností došlo k úpravě podmínek pro přihlašování ke SDZ. Ke konci
minulého roku vydala paní děkanka opatření, dle kterého musí mít student splněny povinnosti
nutné k připuštění ke SDZ nejpozději jeden měsíc před začátkem období určeného pro konání
státních doktorských zkoušek dle harmonogramu akademického roku. Dále byla zrušena IES
přihláška k SDZ, kterou nahradil dokument "seznamem splněných povinností nutných pro
připuštění ke SDZ". Taktéž se ruší povinnost studenta tento dokument podepisovat a odevzdávat
v tištěné formě. Odpovědnost za správnost plnění povinností nutných k připuštění ke SDZ nese
student a školitel. Potvrzení správnosti plnění povinností je vyjádřeno v dokumentu “Doporučení
školitele”, který se odevzdává na studijní oddělení.

5/

informace o propagaci - Mgr. Eliška Krohová, Barbora Holková

Propagace - nové cíle na ZS 20/21 mimo obvyklou agendu:
● důraz na podporu stávajících a nových mezinárodních programů, koordinace s garanty,
PR a OZS FSV
● posílení a rozšíření online propagace jako kompenzace očekávaného výpadku/oslabení
některých offline aktivit
● podpora při propagaci voleb do AS

6/

Diskuse

Na základě podnětu Jiřího Nováka vznikl sdílený dokument, v němž jsou uvedeny zkušenosti s
online zkoušením během LS 19/20. Tento dokument může sloužit jako inspirace pro další
vyučující:

https://docs.google.com/document/d/1brZBFbMBLfJ8LzBezKrdx1dod_0XSWXIBdgOP6XUGs
U/edit?usp=sharing
V případě nejistoty ohledně vhodné formy online zkoušení adresujte svůj dotaz vždy odpovědnému
garantovi.

Zapsala: ing. Dagmar Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

