
Zápis z akreditační komise 
č. 5/2018 ze dne 10. 10. 2018 

 
 
Přítomni (bez titulů): M. Kaplánek, M. Klapetek, A. Mackerle, L. Muchová, M. Opatrný, R. Svoboda, 
J. Šrajer, M. Weis, H. Zbudilová 
Omluveni (bez titulů): T. Machula, H. Machulová, J. Vokoun 
 
Návrh programu 
 

   1) Informace o institucionální akreditaci. 
     a. Dodatek k zákonu prodlužující stávající akreditace. 
       b. Výsledek žádosti o udělení institucionální akreditace. 
 2) Proces přípravy akreditací jednotlivých studijních programů. 
 3) Informace o výsledcích přijímacího řízení na ak. rok 2018/2019. 
 4) Opatření děkana k přijímacímu řízení na ak. rok 2019/2020. 
 5) Proces úpravy předmětů ve STAGu a kompetence. 
 6) Žádost o akreditaci volitelného předmětu doc. Daniela Heidera a Mgr. Tomáše Edla. 
 7) Různé. 
 
Průběh jednání 

1. Informace o institucionální akreditaci. 
a. Dodatek k zákonu prodlužující stávající akreditace. 
- Nejprve A. Mackerle informoval o dodatku z července 2018 k novele VŠ zákona z r. 2016, kterým 
byly akreditace stávajících studijních programů prodlouženy až do konce r. 2024 (vč. času na 
dostudování – tzn., že pokud student nestihne dokončit studium do 31. 12. 2024, bude převeden na 
nový studijní program). Studenti mohou být do stávajících studijních programů přijímáni až do konce 
roku 2019. 
b. Výsledek žádosti o udělení institucionální akreditace. 
- R. Svoboda shrnul současnou situaci okolo institucionální akreditace. Institucionální akreditace byla 
Jihočeské univerzitě na základě její žádosti udělena (ačkoliv se nyní čeká na oficiální rozhodnutí 
v podobě úředního dokumentu, který by měl přijít v průběhu října, je výsledek již znám ze zápisu 
komise). Na základě stanovisek hodnotících komisí byla jednotlivým fakultám RpVH stanovena určitá 
doporučení. Do konce roku 2018 (příp. do poloviny roku 2019) bude muset TF vypracovat 
požadované podklady pro jednotlivé oblasti. Pro oblast FIL-TEO-REL  se jedná o plán personálního 
rozvoje u klíčových osob, plán rozvoje religionistiky a jejího personální zabezpečení, zahrnutí 
povinnosti zahraniční stáže a konferencí do studijních plánů DSP. Pro oblast Sociální práce (společně 
se ZSF) o soupis klíčových osobností a ev. předložení návrhů na doplnění, plán na spolupráci ve výuce 
a tvůrčí činnosti. Pro oblast Učitelství (společně s PF, PřF a FF) předloží TF seznam osob odpovědných 
za jednotlivé oborové didaktiky a hodnocení současného stavu garantů jednotlivých specializací 
včetně případných návrhů na změny. Do r. 2023 je nutno posléze předložit celkovou kontrolní zprávu. 
- R. Svoboda uvedl, že by fakulta měla vstoupit do 5 let do institucionální akreditace také v dalších 
oborech, a to v Ph.D. studiu Charitativní práce a v Bc. a NMgr. studiu Neučitelské pedagogiky 
(společně s PF). 
- Dále R. Svoboda připomněl nutnost svolávání a setkávání rad jednotlivých oborů. 
 
2. Proces přípravy akreditací jednotlivých studijních programů. 
- V současné době se připravuje akreditační žádost Filosofie (T. Machula), která bude v nejbližší době 
předložena k projednání a schválení AK TF JU a VR TF JU. 
- A. Mackerle v souvislosti s přípravou akreditací upozornil na nutnost dodržování daných pravidel a 
postupů. Za kvalitu jak akreditačního spisu, tak studijních opor a dalších materiálů vázaných k 



předmětům ve STAGu odpovídá vždy garant oboru, který se může obrátit se svými žádostmi o 
technické úpravy ve STAGu na sekretářku příslušné katedry (pouze u oboru TES – M. Strusková, nikoli 
L. Štastná). Až v posledním kroku prochází studijní plány a opory kontrolou, kterou provádí 
V. Hovjacká. 
- M. Kaplánek doplnil, že v oboru PVČ objevila V. Hovjacká u studijních plánů a opor nesoulad a z toho 
důvodu požádal vyučující předmětů o nápravu.  
- J. Šrajer vznesl dotaz na další postup u akreditační žádosti ESP. A. Mackerle uvedl, že nyní musíme 
počkat, až RpVH obdrží oficiální rozhodnutí z NAÚ a až poté ji můžeme celý zkompletovaný spis 
předat. 
 
3. Informace o výsledcích přijímacího řízení na ak. rok 2018/2019. 
- A. Mackerle rozdal přítomným členům AK tabulku s údaji o přijímacím řízení na TF JU pro ak. rok 
2018/19 (počet přihlášených; těch, co se k PŘ dostavili; těch, co u PŘ uspěli; přijatých a nastoupivších 
studentů v jednotlivých oborech) – viz příloha zápisu. 
- Dále A. Mackerle rozdal přehled s počty nastoupivších v jednotlivých letech od ak. roku 2014/15 po 
aktuální ak. rok 2018/19 – viz příloha zápisu. 
- A. Mackerle upozornil na nepoměr studentů v prezenční a kombinované formě v NMgr. studiu (v KS 
mnohem více studentů). 
 
4. Opatření děkana k přijímacímu řízení na ak. rok 2019/2020. 
- A. Mackerle předložil členům AK návrh na opatření děkana stanovující podmínky pro PŘ pro ak. rok 
2019/20.  
- A. Mackerle vznesl dotaz k M. Kaplánkovi, zda nezvažuje zavést opět ústní pohovory jako součást 
přijímacích zkoušek u Bc. oboru PVČ. M. Kaplánek nesouhlasil, písemný test je podle něj dostačující. 
- Bylo navrženo několik drobných změn (např. u termínů), které budou do opatření zapracovány. Poté 
bude opatření předáno ke schválení AS TF JU.  
 
5. Proces úpravy předmětů ve STAGu a kompetence. 
- A. Mackerle upozornil, že žádat o změny parametrů předmětů (např. snižování/navyšování počtu 
hodin, změna prerekvizit atd.) ve STAGu může vždy pouze garant oboru, nikoli vyučující.  
 
6. Žádost o akreditaci volitelného předmětu doc. Daniela Heidera a Mgr. Tomáše Edla. 
- Žádost podal doktorand T. Edl ve spolupráci s D. Heiderem, který by byl i oficiálním garantem 
předmětu. Předmět „Úvod do debaty o svobodě vůle“ spadá do bloku „C“, byl by vyučován v AJ a byl 
by určen především pro studenty Bc. a NMgr. Filosofie, ZSV a pro zahraniční studenty. A. Mackerle 
vyjádřil obavu, že i přes zajímavé téma bude předmět prázdný a z toho důvodu pak zavřený.  
- Členové AK obdrželi sylabus předmětu již před jednáním k prostudování, A. Mackerle proto vyzval 
přítomné k diskuzi. 
- L. Muchová uvedla, že souhlasí s tím, aby doktorandi vedli výuku, jelikož je to podmínkou jejich 
připuštění k SDZ. M. Opatrný negoval tento výrok a upřesnil, že studenti Ph.D. studia sice vedou část 
výuky, ale vždy pod vedením svého školitele (např. cvičení či semináře, které souvisí s tématem 
disertační práce doktoranda). Také uvedl, že oborová rada i hodnotící komise při evaluaci zpráv 
doktorandů kladou důraz především na publikační a vědeckou činnost, nikoliv na výuku. 
- A. Mackerle vyzval přítomné členy AK k hlasování. 
Výsledky hlasování: 
PRO – 2, PROTI – 4, ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ – 3 
AK TF JU neschválila žádost o akreditaci tohoto předmětu. 
-R. Svoboda navrhl, aby A. Mackerle věc projednal s D. Heiderem po jeho návratu z USA a navrhl 
zapojení doktoranda do výuky některého již existujícího předmětu školitele. 
 
 
 



7. Různé. 
- R. Svoboda poděkoval M. Kaplánkovi za přípravu tzv. křížkového předmětu (obor PVČ). 
- A. Mackerle připomněl odevzdání zápisů z jednání rad oborů za LS 2017/18. 
- A. Mackerle informoval o celorepublikové úspěšnosti studentů v Bc. a NMgr. studiu (Bc. – 40 %, 
NMgr. – 60 %) a pro porovnání uvedl údaje za TF (Bc. i NMgr. – cca 50% úspěšnost). 
- A. Mackerle představil nový kurz CŽV prof. Pospíšila pro ZS ak. roku 2018/19 – „Masaryk iritující a 
fascinující“. AK TF JU kurz schválila. 
- A. Mackerle přednesl dotaz J. Vokouna týkající se spojování výuky předmětů pro PS a KS a uvedl, že 
toto spojování je možné (nejjednodušším způsobem je spojit tyto předměty již při přípravě studijních 
plánů pod shodnou zkratkou, pokud je zřejmé, že se budou vyučovat spolu). 
 
 
17. 10. 2018 
Zapsala: M. Willinger, za správnost: A. Mackerle 


