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2 Činnost rady
Rada studijního programu v roce 2015 projednala postup práce na popisu studijního oboru dle
metodiky Q-RAM. Zaměření vnitřního rozvojového programu univerzity bylo na popis výstupů
z učení na kartách předmětů. Členové rady měli připomínky k rozdělení výstupů z učení
(odborné znalosti, odborné dovednosti) na kartách předmětů. Kritické připomínky byly rovněž
k dotazníku, který měl zjistit u studentů naplnění či nenaplnění výstupů z učení popsaných
v kartách předmětů před ukončením předmětu (zápočet, zkouška). Rada se shodla na závěru o
problémech, které přinesou studentům formulace v připraveném dotazníku.
Rada rovněž podrobně projednávala sylaby předmětů budoucího navazujícího studia
Ekonomická a regionální geografie, které byly připraveny pro vnitřní akreditaci ZČU v lednu
2016.
Garant oboru a zároveň předseda rady se společně se členy Katedry geografie FEK ZČU setkal
v roce 2015 se studenty všech ročníků ERG, kde byly probírány připomínky studentů, jejich
problémy a byly zodpovězeny otázky studentů ke studiu.

3 Projednané změny ve studijním programu a studijním plánu
Od akademického roku 2015/16 je učební plán oboru Ekonomická a regionální geografie (ERG)
nově sestaven dle schválené akreditace (č. j. MSMT-12943/2015 schváleno AK dne 11. 05.
2015). Rada projednávala souběh nového učebního plánu a dobíhajícího učebního plánu,
zajištění jednotlivých předmětů. Dále projednávala garanci předmětů Dr. Moniky Čechurové,
Ph.D., které skončil na ZČU pracovní poměr, na garanci byl navržen nový člen katedry geografie
Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.

4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2015 se rada zabývala hodnocením jednotlivých předmětů v rámci vnitřního systému
hodnocení kvality výuky. Rada nebyla nucena projednávat žádné negativní hodnocení ze strany
studentů a vyjádřila tak uspokojení se zmíněným hodnocením. Rada se dále věnovala hodnocení
státních závěrečných zkoušek (SZZ) a obhajob kvalifikačních prací. Rada konstatuje, že
doporučení rady z loňského roku ohledně setkávání se studenty zapsanými ke zkouškám s cílem
prokonzultování průběhu SZZ a průběhu obhajob bakalářských prací, upozornění na problémy,
prokonzultování obsahu okruhů a otázek, je oběma stranami přijímáno pozitivně.

5 Jiné aktivity rady
Rada projednala strategii přípravy akreditace navazujícího magisterského oboru „Ekonomická a
regionální geografie“, včetně ekonomického zhodnocení. Dle strategických dokumentů FEK má

být zpracována analýza zmíněného oboru a předložena odpovídajícím grémiím FEK. Analýza
bude připravena po skončení vnitřního akreditačního řízení na ZČU.
Rada dále projednala zapojení prof. Michala Kohouta z Kalifornské státní univerzity San
Bernardino, který na katedře geografie působí od září 2015 s podporou Fulbrightovy nadace, do
výuky v rámci oboru ERG.
Rada se rovněž zabývala propojením učebního plánu oboru ERG a učebních plánů pro
vzdělávání učitelů geografie na FPE na základě nesouhlasu členů rady s obsahem nových
učebních plánů na FPE. Z nových učebních plánů FPE byly jednostranně vytlačeny především
tradiční předměty regionální geografie garantové členy katedry geografie z FEK.
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