
Zápis z jednání komise pro studijní záležitosti Akademického senátu 
PF UJEP (26. 5. 2020) 
 
Přítomní (online): Miloš Makovský, Šárka Studecká 
Korespondenčně doplnil: Lukáš Bárta 
Dotazy konzultovány 26. 5. 2020 s proděkanem pro studium Ing. Mgr. Martinem Černým, MSc. 
Zapsal: Miloš Makovský 
 

Program jednání: 
1. Projednání dokumentů, dodaných k návrhu záměru akreditace studijních programů 
2. Projednání vyhlášení přijímacího řízení PF UJEP pro ak. rok 2020/2021 (1. a 2. kolo; Bc., NMgr. a Ph.D. 

studium) 
 

1. Projednání dokumentů, dodaných k návrhu záměru akreditace studijních programů 
 

 Dokumenty, poskytnuté 15. 5. 2020 děkanem PF UJEP prof. Jiřím Škodou obsahují návrh záměru 
akreditace studijních programů, uskutečňovaných na PF UJEP. Samostatné akreditování jednooborových 
programů (tedy jejich „oddělení“ od dvouoborových studií, maior a minor) je součástí komplexnější 
strategie proděkana pro studium, která je cílena na rozvíjení oborových didaktik a teorií, na návaznost studia 
od Bc. až po Ph.D. a na srozumitelnost nabídky PF UJEP vůči uchazečům o studium. 

 Studijní programy jsou zaštiťovány samostatnými garanty. U předložených dokumentů nebyly nalezeny 
žádné formální či obsahové nedostatky, s výjimkou následujících: 

o u studijního programu Hudební výchova pro pomáhající profese není vyplněna položka Typické 
pracovní pozice, které může absolvent zastávat. 

o u studijního programu Výtvarná výchova pro pomáhající profese a Výtvarná výchova pro 
vzdělávání (jednooborové) je překlep v položce Cíle studia ve studijním programu (uplatit x 
uplatnit). 

 Komise oceňuje sjednocení profilu absolventa studijního programu v oblasti pedagogiky a psychologie (u 
Bc. programů) a sjednocení cíle studia ve studijním programu v oblasti pedagogiky a psychologie (u NMgr. 
programů). 

 Komise oceňuje výraznější úpravu studijního plánu u programu Hudební výchova pro pomáhající profese 
(změna oproti verzi, která byla součástí návrhu záměru akreditace bakalářského studijního programu 
Hudební výchova, projednávané na lednovém setkání AS PF UJEP). Důvodem pro úpravu byl vyšší důraz 
na předměty, týkající se pomáhajících profesí a jejich plynulejší zařazení ve studijních plánu. Na tuto změnu 
byla komise pro studijní záležitosti předem upozorněna proděkanem pro studium Mgr. Martinem Černým 
dne 21. 4. 2020. 

 

2. Projednání vyhlášení přijímacího řízení PF UJEP pro ak. rok 2020/2021 (1. a 2. kolo; Bc., NMgr. 
a Ph.D. studium) 
 

 U předložených dokumentů nebyly nalezeny žádné formální či obsahové nedostatky, s výjimkou 
následujících: 

o Studijní obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ v kombinované formě studia nemá v 
přehledu otevíraných studijních programů/oborů pro akademický rok 2020/2021 uvedenou 
praktickou zkoušku, přestože v následující sekci Podmínky přijímacího řízení 2020/2021 uvedena 
je. U podmínek pro tento obor a formu studia je rovněž třeba zkontrolovat max. a min. počet bodů, 
pravděpodobně jde o překlep. 



 Komise byla proděkanem pro studium Mgr. Martinem Černým informována o nutnosti úpravy termínu 
konání náhradního termínu přijímacích zkoušek a termínu 2. kola přijímacích zkoušek z důvodu změny 
konání státních maturit. Tato změna vešla v platnost až po zaslání příslušných dokumentů AS PF UJEP. 

 Komise diskutovala absenci přijímací zkoušky u velkého množství nabízených studijních oborů (v 1. i 2. 
kole přijímacího řízení). Doporučuje panu děkanovi a panu proděkanovi pro studium apelovat na garanty 
studijních oborů, aby přijímací zkoušku požadovali, zejména u těch oborů, které jsou zaměřeny na hudební, 
výtvarné či pohybové dovednosti (tzn. uchazeči vykonávají praktickou zkoušku). 


