
Zápis z akreditační komise 
č. 2/2019 ze dne 13. 2. 2019 

 
 
Přítomni (bez titulů): M. Kaplánek, M. Klapetek, A. Mackerle, L. Muchová, R. Svoboda, J. Šrajer, 
M. Weis, H. Zbudilová 
Omluveni (bez titulů): D. Heider, T. Machula, H. Machulová, M. Opatrný, J. Vokoun 
Host: V. Hovjacká 
 
Program jednání 
 

1.  Návrh harmonogramu přijímacího řízení pro ak. rok 2019/20. 

2. Podoba přijímacího řízení v nových akreditacích. 

3. Informace o stavu akreditací, které jsou v přípravě (ESP, PVČ, Filosofie, Religionistika). 

4. Různé. 

 
Průběh jednání 

1. Návrh harmonogramu přijímacího řízení pro ak. rok 2019/20. 
- Členové AK obdrželi harmonogram PŘ předem k prostudování. 
- Doc. Muchová uvedla, že v týdnu, kdy se konají přijímací zkoušky, nebude na TF přítomna, ale 
jmenuje za sebe jakožto garantku PŘ pro obor UNE adekvátní náhradu. 
- Přítomní členové AK neměli k materiálu připomínek. AK TF JU schválila harmonogram přijímacího 
řízení pro ak. rok 2019/20. 
 
2. Podoba přijímacího řízení v nových akreditacích. 

- A. Mackerle představil podobu přijímacího řízení v nových akreditacích pro Bc. a NMgr. obor 
Filosofie, kdy by uchazeči byli přijati na základě studijního průměru (ze SŠ nebo posléze z Bc. studia). 
Tento návrh je již součástí akreditačních záměrů, které byly doposud schváleny AK a AS TF JU a 
v nejbližší době budou předloženy k projednání a schválení Vědecké radě TF JU a univerzitní RpVH. 
Pokud by někdo z garantů oborů chtěl tento postup u PZ také zavést, nechť o svém záměru informuje 
A. Mackerleho jakožto proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.  
 
3. Informace o stavu akreditací, které jsou v přípravě (ESP, PVČ, Filosofie, Religionistika). 
- ESP – akreditační spis schválen AK a AS TF; dne 28. 2. 2019 bude předložen k projednání a schválení 
VR TF JU a posléze RpVH 
- REL – akreditační záměr schválen AK a AS TF; dne 28. 2. 2019 bude předložen k projednání a 
schválení VR TF JU a posléze RpVH (pokud akreditační záměr projde úspěšně těmito grémii, začne se 
připravovat akreditační spis)  
- FIL – stejný postup jako u Religionistiky 
- PVČ – výjimka: NAÚ - akreditační spisy Bc. a NMgr. PVČ, které byly již schváleny všemi výše 
zmíněnými grémii, musí být nyní co nejdříve zaslány na NAÚ (nejprve bude odeslán spis Bc. PVČ – 
hotové studijní opory, nutno však ještě doplnit nově získané projekty TA ČR a vyučujícího doc. Sudu, 
který nastoupil na TF až v únoru 2019; spis NMgr. PVČ nemá zatím kompletní studijní opory, tudíž 
může být odeslán až po jejich kompletaci). 
- V některých akreditačních spisech/záměrech došlo v poslední době ke změnám (např. nahrazení 
vyučující A. Pikhartové po jejím odchodu z TF K. Diallo a D. Urbanem (případně Dr. Hálou); nahrazení 
3 cizích jazyků pouze angličtinou apod.  
 
 
 



4. Různé. 
- A. Mackerle připomněl garantům povinnost 1x za semestr svolávat radu studijního programu. 
Zápisy z těchto zasedání se odevzdávají proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost.  
- H. Machulová zaslala před jednáním AK k projednání kurz CŽV Izrael – země Ježíše, Z Izraele do 
Jordánska a zpět (přednášející: Ing. Suchánek, rozsah kurzu: 2x 2 hodiny). Proběhla diskuze o názvu, 
odbornosti a rozsahu kurzu, ze které vzešly následující návrhy AK: 1. pozměnit název kurzu na 
Z Izraele do Jordánska a zpět (tzn. vynechat první část názvu), 2. nabídnout „kurz“ pouze jako 
vzdělávací přednášku pro Klub absolventů, nikoliv jako kurz ČZV. 
 
15. 2. 2018 
Zapsala: M. Willinger 
Za správnost: A. Mackerle 


