
Zasedání Studijní komise AS UK dne 9. 1. 2013 
 
 
Přítomni (v abecedním pořadí, bez křestních jmen a titulů):  
Cvrčková, Čepelová, Fontana, Havelková, Holý, Jašurek, Kroupová, Makajev, Marádová, 
Slabý, Šolc, Štípek, Tomášek, Toropila, Zajíček, Žárský 
 
Omluveni (v abecedním pořadí, bez křestních jmen a titulů):  
Šíla 
 
Nepřítomni (v abecedním pořadí, bez křestních jmen a titulů):  
Flam, Radecki 
 
Hosté:  
JM prof. RNDr: Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Martin Maňásek – vedoucí Oddělení pro informační systém UK ÚVT 
RNDr. Petr Stupka (ÚVT) 
Martin Adamec (PedF) 
Jan Bárta 
RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT) 
Marek Nečada (MFF) 
David Pavlorek (FF) 
Zdeněk Pressl (ÚJOP) 
Martin Souček (FF) 
 
 
Program zasedání: 
1) Schválení programu zasedání 
2) Přivítání nových členů studijní komise 
3) Schválení zápisu o hlasování per rollam 
4) Fungování Grantové agentury UK 
5) Studijní informační systém 
6) Celouniverzitní hodnocení výuky – informace o vývoji 
7) Vlastní hodnotící zpráva – část Internacionalizace 
8) Novela vysokoškolského zákona – aspekty týkající se studia 
9) Práce studijní komise v roce 2013 
10) Různé 
 
 
ad 1) Program zasedání byl schválen konsenzuálně. 
 
ad 2) Předseda přivítal a představil nové extramulární členy komise. 
 
ad 3) Zápis o hlasování per rollam byl schválen konsenzuálně. 
 
ad 4) Prof. Volf, prorektor pro vědu, seznámil komisi s vývojem výsledků interní grantové 
soutěže v posledních letech a s průběhem posuzování přihlášených projektů. Následně 
proběhla diskuse zaměřená zejména na podrobnosti posuzovacího řízení. 



 
ad 5) Na úvod promluvili JM prof. Hampl, rektor UK, a mgr. Maňásek, vedoucí Oddělení pro 
informační systém UK ÚVT. Následně proběhla obsáhlá diskuse o současném stavu, 
výhledech do budoucna a konkrétních problémech Studijního informačního systému. 
 
ad 6) Mgr. Tomášek informoval komisi o ukončení dosavadního projektu celouniverzitního 
hodnocení výuky pod vedením prof. Mareše a o plánu na vytvoření nové koncepce 
celouniverzitního hodnocení výuky studenty. Komise deleguje svého zástupce do pracovní 
skupiny. 
 
ad 7) Komise diskutovala o předložené hodnotící zprávě. 
Usnesení: „Studijní komise AS UK se seznámila s materiálem Vlastní hodnotící zpráva – část 
Internacionalizace a doporučuje plénu AS UK vzít jej na vědomí. Studijní komise AS UK 
doporučuje, aby součástí příštího hodnocení této oblasti byla též analýza fungování podpory 
internacionalizace na univerzitní úrovni.“ (přijato konsenzuálně) 
 
ad 8) Mgr. Jašurek seznámil komisi s postupem jednání s MŠMT ve věci přípravy novely 
vysokoškolského zákona, zejména s problematikou změn v oblasti akreditací a profilací 
studijních programů. Následně proběhla diskuse. 
 
ad 9) Komise diskutovala o možných agendách pro rok 2013, zejména o možnosti 
periodického projednávání určitých témat s vedením UK. 
 
ad 10) Žádné příspěvky do bodu Různé. 
 
 


