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1 Složení rady studijního programu B1301 Geografie
Předseda: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Členové: doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, CSc. (MU Brno)
Studijní obor: 1301R001 – Ekonomická a regionální geografie
Forma studia: prezenční
Platnost akreditace: do 31. 03. 2016

2 Činnost rady
Rada studijního programu v roce 2014 dokončila přípravu akreditace oboru Ekonomická a
regionální geografie. Akreditační spis oboru byl na konci roku 2014 předložen Akreditační
komisi MŠMT. Dále rada projednala postup práce na popisu studijního oboru dle metodiky QRAM.
Rada rovněž projednávala postoj k vnitřní akreditaci předmětů Geografie pro 21. století,
Geovědy 1, Geovědy 2, Geovědy 3, Moderní metody výuky regionální geografie 1 a 2 pro ZŠ a
SŠ předkládaných FPE.

3 Projednané změny ve studijním programu a studijním plánu
Po dohodě s pracovištěm CBG FPE byly do nového studijního plánu oboru Ekonomická a
regionální geografie zařazeny předměty Základy geologie, Geovědy 2, Fyzická geografie ČR
garantované doc. Mentlíkem a Aplikovaná ekologie krajiny, garant RNDr. Stacke. Oba garanti
podepsali v tomto duchu G-listy akreditačního spisu.

4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2014 se rada zabývala zejména hodnocením jednotlivých předmětů v rámci vnitřního
systému hodnocení kvality výuky. Členové rady vyjádřili uspokojení se zmíněným hodnocením.
Zároveň však konstatovali potřebu prověření neúspěšnosti studentů v jednotlivých předmětech.
Rada se rovněž věnovala hodnocení státních závěrečných zkoušek (SZZ) a obhajob
kvalifikačních prací. Pro zlepšení výkonů studentů u SZZ doporučuje rada setkání se studenty
zapsanými ke zkouškám s cílem prokonzultování průběhu SZZ a průběhu obhajob bakalářských
prací, upozornění na problémy, prokonzultování obsahu okruhů a otázek.

5 Jiné aktivity rady
Rada rovněž diskutovala potřebu akreditace navazujícího magisterského oboru. Nový
magisterský obor s pracovním názvem „Ekonomická a regionální geografie“ by měl navazovat
na akreditovaný bakalářský obor.
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