
 

 

 

 

 

 

Katedra psychologie  

V Praze dne 15. dubna 2019 

 

Milí studenti, 

po čtvrtroce si Vás dovoluji upozornit na některé aktuální informace, které se nás společně 
týkají.  

Na začátku roku jsem Vás informoval o průběhu akreditačních řízení. Jak jste již 
pravděpodobně zaregistrovali, byla nám znovu udělena akreditace pro navazující 
magisterské studium (pro jistotu připomínám, že jsou přihlášky přijímány právě do 
dnešního dne). Příští rok tedy poběží výuka v nové podobě. Akreditaci nových doktorských 
programů očekáváme v brzké době a předpokládáme, že budou tyto programy otevřeny 
ještě před začátkem léta. Akreditační řízení bakalářského studia probíhá s časovou 
rezervou, studium zatím funguje ve své nynější podobě.  

Stejně jako v polovině minulého semestru bych Vás chtěl poprosit o to, abyste nám na 
přednáškách a seminářích poskytli (ideálně písemnou formou) průběžnou zpětnou vazbu, 
v níž byste nám sdělili, co v dosavadním průběhu výuky považujete za nejužitečnější a co 
byste na základě své zkušenosti doporučili do konce tohoto semestru ještě doplnit či 
vylepšit. Pokud Vás k tomu nevyzvou učitelé, buďte prosím sami proaktivní. Vzhledem 
k tomu, že vím o řadě případů, kdy se na základě Vašich komentářů uskutečnily v minulém 
semestru okamžité změny, považuji tuto zpětnou vazbu za Váš významný příspěvek ke 
zvyšování kvality výuky.   

Rád bych také při této příležitosti poděkoval všem, kteří se v minulém semestru 
zúčastnili závěrečné zpětné vazby. Vážíme si toho, že jste tomu věnovali čas. Jak je patrné 
v komentářích i v číselném hodnocení, došlo k celkovému zlepšení, na kterém je ovšem třeba 
nadále pracovat (u celkového hodnocení kurzů došlo u nevážených průměrů kurzů o posun 
o 6% a u vážených průměrů kurzů o posun tříprocentní, tento údaj je však třeba brát 
s metodologickou rezervovaností, protože studijní oddělení začalo pro celkové hodnocení 
kurzů používat místo sedmistupňových škál škály pětistupňové ). Nejvýznamnější pro nás 
stejně zůstávají Vaše vzkazy a doporučení. Chceme, abyste na obsahových, formálních a 
v některých případech i personálních změnách viděli, že má Vaše zpětná vazba smysl. 

V současné době věnujeme velkou pozornost tomu, aby se již v příštím školním roce zvýšila 
nabídka smluvních pracovišť, kde budou mít naši studenti možnost vykonávat praxe. 
Chtěli bychom, aby se praxe usnadnily, aby byly rozmanitější a aby zároveň směřovaly 
k tomu, že studenti potkají různorodé, ale zároveň i předem dané aplikační oblasti (podobně 
jako to zažívají lékaři při svém „kolečku“).  

Protože by bylo účelné s Vámi diskutovat o těchto i o jakýchkoli dalších plánovaných 
změnách (což není při Vašem počtu technicky snadné), dostáváme se opakovaně do situace, 
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kdy bychom uvítali, aby měly jednotlivé ročníky své „mluvčí“, kteří by byli s to 
reprezentovat většinový názor. Proto vyzýváme studenty, kteří by se podobných diskusí byli 
ochotni za svůj ročník účastnit, aby tak učinili. Nechceme kvůli tomu organizovat další volby, 
a tak bychom za vyjádřenou důvěru spolužáků považovali jejich podpisy. Kdokoli, kdo by 
měl o něco takového zájem a zároveň by sehnal podpisy alespoň patnácti svých spolužáků, 
kteří mu důvěřují (každý by měl dát podpis pouze jedné osobě), by se stal členem poradního 
orgánu katedry, se kterým by byly závažnější změny projednávány.  

Tito zástupci by také mohli formulovat případné nejasnosti, otázky i doporučení. Příkladem 
takové nedávné nejasnosti může být otázka, která se ke mně dostala až se zpožděním, a to je 
otázka na povinnou docházku. Jak jsem Vám již dříve psal, přál bych si, aby byla výuka 
podmíněna povinnou účastí jen v takových případech, kdy svou přítomností získají studenti 
zkušenost, kterou nelze nahradit četbou učebnicových a dalších textů (například 
interaktivní, na diskusi nastudované látky postavená forma výuky, prezentace referátů, ať 
už na straně prezentujících či posluchačů, administrace psychologické metody, přímá 
interakce v modelových situacích…). Jinak řečeno - učitelé mohou docházku požadovat, 
zároveň je žádoucí, aby byl tento požadavek dostatečně osvětlen, což lze učinit i diskusí, 
která povede k případným úpravám obsahu i formy předmětů. 

Jak jste asi postřehli, zvyšuje se podíl jednorázových i opakovaných přednášek 
v angličtině. V tomto trendu chceme pokračovat. Některé z nich byly umožněny díky 
podpoře Nadačního fondu na podporu katedry psychologie, ze kterého bylo v prvním 
čtvrtletí vyplaceno více než 100.000 Kč, z nichž více než 40.000,- bylo vyplaceno na 
stipendia studentů (kteří se sami nominovali, anebo byli nominováni) za nadstandardní 
aktivity zahrnující pedagogickou a vědeckou (publikační) činnost. V této souvislosti Vás 
vyzývám, abyste nám i nadále posílali své nominace, které nemohou být oceněny z běžných i 
mimořádných stipendijních fondů fakulty. Další uzávěrka návrhů je 30.6. Prosím, 
povšimněte si i dalších možností stipendií, grantů a cen (do konce dubna jsou například 
uzávěrky nominací na cenu Josefa Hlávky a na cenu ministra školství https://cuni.cz/UK-
110.html). Chceme, abyste byli excelentní. A také chceme, abyste nás dokázali na svou 
excelenci upozornit. My Vás pak rádi podpoříme v aktivitách, které v konečném důsledku 
prospívají i naší katedře.     

 

Za katedru psychologie 

 

Se srdečným pozdravem 

Radvan Bahbouh   
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