Zápis ze schůze Studijní komise AS
ze dne 5. 2. 2002
Přítomni (bez titulů): Karas I., Karger, Langer, Rokyta, Škovroň, Veselý
Omluveni (bez titulů): Kovář, Kryl, Rojko
Předseda komise přivítal přítomné a v krátkosti popsal genezi problému, který byl jediným bodem
programu, tj. posouzení problematiky vedlejšího oboru (dále jen VO). Od doby zavedení VO
ve školním roce 1999/2000 se tento ocitl na programu jednání AS poprvé, a to na žádost předsedy
SKAS, který v listopadu r. 2001 požádal ve shodě s minulým usnesením AS zhodnocení jeho
přínosu. Na prosincové schůzi AS předložila SKAS grafické znázornění některých výsledků
ankety, kterou o VO uspořádala. Bylo rozhodnuto projednat problematiku VO na únorovém
zasedání AS, předsednictvo AS posunulo toto projednání na březnové zasedání AS.
Přítomní členové komise se seznámili s předem rozeslanými materiály (text formuláře ankety,
přepis slovních připomínek pořízený SKAS, grafické znázornění dílčích výsledků) a dále se
stanoviskem vedení MFF, připraveným pro únorové zasedání, a samotnými vyplněnými anketami.
VO je standardním řešením, používaným ve vzdělávacích systémech jak relativně blízkých
českému “historickému modelu” (Německo), tak i v některých zemích s třístupňovým modelem
(USA). Po mnoho let nebyly obory “čisté” v tom smyslu, že např. na matematice byly součástí
studijních programů i některé fyzikální přednášky. Bylo konstatováno, že v připravovaném
uspořádání studia, které je předmětem jednání o akreditaci, se však již VO nevyskytuje a že jsou
reálné předpoklady, že tyto plány budou realizovány již od šk. r. 2003/2004. VO tak ze studijních
programů zmizí.
V obsáhlé diskusi všech přítomných dospěli přítomní členové komise k návrhům doporučení pro
AS MFF:
(1) V žádném případě nelze provést retro změny, tj. zpětně upravovat povinnosti týkající se VO,
které již byly VR MFF schváleny.
(2) V nadcházejícím funkčním období AS provést eventuálně revizi seznamu předmětů,
započítávaných pro jednotlivé VO a zvážit jeho případné rozšíření.
(3) V období, pro které dosud nebyly fixovány studijní povinnosti (konsultace se studijním
proděkanem; toto období může být i prázdné) zvážit možnost případného zmírnění požadavku
zisku 10 b. u nastupujících studentů na 8 b.
(4) Studijní komise dále konstatovala, že se jí jeví jako žádoucí zachovat i v novém uspořádání
třístupňového studia možnost započítávaného absolvování vybraných předmětů, které rozšiřují
studijní profil absolventů jednotlivých vybraných oborů, a to např. formou zařazení mezi
doporučené výběrové předměty či do schémat doporučených vzorových průchodů studiem.

Zapsal: J.Veselý

