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doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Studijní obor: 1301R001 – Ekonomická a regionální geografie
Forma studia: prezenční
Platnost akreditace: do 31. 05. 2021

2 Činnost rady
Rada studijního programu v roce 2016 projednala postup práce na popisu studijních předmětů
dle metodiky Q-RAM. Garanti jednotlivých předmětů doplňovali karty předmětů v částech
předpoklady, výsledky učení, hodnotící a vyučovací metody, vše v kategoriích odborné znalosti,
odborné dovednosti a obecné způsobilosti. V důsledku doplnění programu předmětu bylo nutné
zároveň vyladit časovou náročnost předmětu. Členové rady měli kritické připomínky
k rozdělování výstupů z učení (odborné znalosti, odborné dovednosti, obecné způsobilosti) na
kartách předmětů. Rada se shodla na závěru o potřebě formulování popisu celého studijního
programu kategorizací dle metodiky Q-RAM, kategorizaci na úrovni předmětů však nelze
důsleně provést, neboť jednotlivé činnosti ve vzdělávacím procesu jsou hluboce provázané a
doplňují se.
Rada rovněž projednávala sylaby předmětů připravovaných studijních programů ve spolupráci
s FAV a FF. S katedrou geomatiky na FAV se jedná o navazující magisterský studijní program
„Územní plánování“, s katedrou politologie na FF o navazující magisterský studijní program
politologie se specializací „Globální svět a regiony“.
Garant programu a zároveň předseda rady se společně se členy Katedry geografie FEK ZČU
setkal v roce 2016 se studenty programu 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 úpravu učebního plánu od akademického roku 2017/18. Místo
předmětu KGE/KT budou zařazeny předměty KGE/KTPE a KGM/GK, jedná se o předměty
kreditově stejně ohodnocené, zařazené v letním semestru 1. ročníku.
Dále rada projednala nástup nových členů katedry a garanci předmětů – RNDr. Darina Posová,
Ph.D. a Mgr. Martin Lepič, z katedry odešli Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. a Mgr. Petr Kladivo,
Ph.D.

4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2016 studovalo program ERG 136 studentů (k 31. 12. 2016), což byl oproti začátku roku
2016 úbytek 10 studentů. V roce 2016 absolvovalo program ERG 40 studentů.
V roce 2016 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.
V průběhu zimního semestru se objevily stížnosti studentů na výuku v předmětu GIS (RNDr.
Darina Posová, Ph.D.), na konci semestru se stížnosti týkaly i seminářů v předmětu EG3 (RNDr.
Darina Posová, Ph.D.). Rada byla informována VK doc. Matuškovou, CSc. o opakovaném
jednání s dr. Posovou, která problémy vysvětluje svojí dlouhodobou nemocí a
nedisciplinovaností studentů. VK doc. Matušková se po opakovaném projednávání problémů
RNDr. Dariny Posové, Ph.D. rozhodla ji nepověřit garancí žádného předmětu. Rada konstatuje
potřebu odborného dohledu nad činností dr. Posové ze strany VK a garanta programu. Důležitým
zdrojem informací bude hodnocení předmětů v rámci vnitřního systému hodnocení kvality výuky
za zimní semestr.

5 Jiné aktivity rady
Rada projednala zdůvodnění neudělení akreditace pro navazující magisterský program
„Ekonomická a regionální geografie“ ze strany akreditační komise. Rada konstatuje i nadále
usilovat o udělení akreditace pro navazující magisterský program „Ekonomická a regionální
geografie“. Z toho důvodu je potřeba věnovat velkou pozornost novým kritériím udělování
akreditací ze strany akreditačního úřadu včetně poučení se z výše uvedeného zdůvodnění
neudělení akreditace akreditační komisí.
Rada s potěšením konstatovala uklidnění situace ohledně propojení učebních plánů oboru ERG a
učebních plánů pro vzdělávání učitelů geografie na FPE.
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