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V Praze dne 3. 10. 2018 
Milí studenti, 
 
dovoluji si Vám v první týden nového akademického roku popřát mnoho inspirujících 
okamžiků a také Vás informovat o dění na naší katedře psychologie, včetně některých 
chystaných změn, k jejichž realizaci bychom Vás rádi přizvali. 
 
Na prahu léta jsme se vystřídali ve vedení katedry s docentkou Gillernovou, které bych 
rád hned v úvodu vyjádřil poděkování za její mnohaleté působení v čele katedry. O 
problémech, které se za tu dobu podařilo vyřešit, jste se mnohdy ani nedozvěděli, tak 
zůstanu u konstatování, že jich bylo v omezujících podmínkách našeho působení hodně.  
Na to, co se povedlo, je třeba navázat. Myslím, že se shodneme, že jsme od výukového 
ideálu ještě dosti vzdáleni a že nás čeká ještě zajímavá cesta. Po debatách s kolegy jsem 
na začátku září formuloval pět klíčových priorit. Protože se Vás také dotýkají, sdílím s 
Vámi v příloze tohoto mailu dopis, kterým jsem se na své kolegy obrátil a ve kterém jsem 
tyto priority popsal. Zkusme se podívat na nejbližší kroky, které z tohoto programu 
vyplývají pro Vás. 
 
Chtěli bychom, aby Vám výuka přišla co nejvíce smysluplná, aby byla náročnější a aby 
Vás současně bavila. Domnívám se, že by Vás výuka měla více vybavovat kompetencemi 
potřebnými pro vykonávání psychologické profese. Stejně jako na medicíně nejsou 
primárně vychováváni vědci (i když se na tuto dráhu někteří dají), ale vědecky 
erudovaní odborníci, měli bychom i na psychologii kombinovat výcvik ve vědecky 
podloženém, kritickém myšlení s rozvojem kompetencí potřebných pro psychologickou 
práci. U každého předmětu i u každého úkolu by mělo být zváženo, jaké kompetence 
jím vlastně rozvíjíme. Proto budou do konce tohoto týdne sylaby o tuto informaci 
rozšířené. Po svých vyučujících tuto informaci žádejte, ať můžete sami sledovat a 
kontrolovat efektivitu našeho pedagogického působení. 
 
Cíle v oblasti základních komunikačních dovedností, přes diagnostické a terapeutické 
postupy, až po schopnost naplánovat a realizovat náročnější výzkumy a systémové 
intervence by měly být kontrolovatelné, a to více než jen znalostním vymezením látky. 
Kroky k jejich dosažení by měly být opřené o půdu psychologie založené na důkazech. 
Proto je důležité rozvíjet kritické a vědecké myšlení, na které bychom se ještě více 
zaměřili v jednotlivých předmětech i úkolech (kromě jiného bude již v letním semestru 
kritické myšlení samostatným výukovým tématem). Zároveň bychom chtěli ještě více 
propojit jednotlivé předměty mezi sebou, k čemuž už jsem vyzval učitele zodpovědné 
za příbuzné předměty. Jde o to, aby byly případné překryvy didaktickým záměrem 
umožňujícím postupné prohlubování Vašich znalostí.  A také nám jde samozřejmě i o 
propojení předmětů s praxí. V tomto duchu mimo jiné jednáme s novými pracovišti i 
přednášejícími, kteří naše pracoviště vbrzku obohatí o praktické i teoretické znalosti. 
Budeme rádi, když budete mít už jako studenti více příležitostí k výzkumné činnosti.      
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Protože je důležité u předmětů zkoušet, procvičovat, promýšlet, debatovat, zkusíme již 
nyní u několika předmětů experimentálně zavést studijní skupinky. Vzhledem k 
omezeným personálním kapacitám se v této souvislosti obracím na ty z Vás, kteří by 
chtěli aktivněji pomoci s výukou, aby se přihlásili na adresu, z které posílám tento mail. 
Do výuky bakalářských studentů bychom chtěli více zapojit studenty magisterské, do 
výuky magisterských studentů doktorandy. Výhodou tohoto formátu výuky není jen 
interaktivita, ale také fakt, že v tomto případě nejsme tolik omezeni našimi vlastními 
prostorami. 
 
Průměrné hodnocení výuky na katedře psychologie je sice nad průměrem fakulty, ale to 
nás nemůže uspokojit. Důležitým krokem je tedy zvýšení našich vlastních standardů. 
Chtěl bych, aby se v této souvislosti zpětná vazba neredukovala pouze na studentské 
hodnocení na konci semestru, které často přichází příliš pozdě na to, abyste pocítili jeho 
efekt (nemluvě o tom, že většina studentů se této zpětné vazby – pro mnohé z nás jediné 
možnosti, jak se od Vás něco dozvědět – neúčastní). Proto bych rád požádal učitele i 
studenty, aby v polovině semestru (což je již dostatečná doba na to, aby bylo možné 
zkušenost zobecnit, a dostatečně krátká, aby bylo možné výuku ještě upravit podle 
představ) usměrnili výuku kvalitativně pojatou zpětnou vazbou. Tato zpětná vazba by 
byla zaměřená na momenty, které byly ve výuce (formálně i obsahově) nadstandardní a 
zároveň na jasněji formulovaná očekávání vycházející i z toho, co Vás ve výuce 
uspokojovalo méně. Takovou zpětnou vazbou bude možné rychleji ovlivňovat výuku. 
Kromě toho bych si přál, aby výuka byla podmíněna povinnou účastí jen v takových 
případech, kdy svou přítomností získají studenti zkušenost, kterou nelze nahradit 
četbou učebnicových a dalších textů (například vlastní prezentace, administrace metody, 
přímá interakce v modelových situacích). Povinná výuka by měla být tedy jen dobře 
zdůvodněnou výjimkou. Dobrovolná účast na přednáškách a seminářích bude 
poskytovat další cennou zpětnou vazbu. Opakovaně nízce hodnocené kurzy budou 
samozřejmě podstatným způsobem přepracovány. 
 
Důležitým bodem je i podpora komunikace mezi učiteli a studenty. A to nejen v rámci 
výuky. Mnohá témata jsou probírána na facebooku a jiných virtuálních prostranstvích 
bez toho, že by se diskuse účastnili ti, kteří mohou danou situaci změnit. Komunikace na 
facebooku se pro konstruktivní řešení problémů příliš nehodí. Jako psychologové 
bychom se měli učit komunikaci přímější, zaměřenou na řešení. Proto byla zřízena e-
mailová adresa kps-podnety@ff.cuni.cz, z které Vám odesílám tento email, na kterou 
můžete psát veškeré podněty týkající se výuky. Protože chceme odpovídat všem, 
budeme rádi, když bude pod případnými podněty podepsáno více lidí, pokud se jich 
daná otázka týká. Obecněji sdílené postřehy a nápady ke zlepšení budeme zveřejňovat, a 
to formou newsletteru, který budeme vydávat minimálně jednou za semestr. V něm Vás 
budeme informovat o nových změnách, přednáškách, přednášejících, publikacích a 
akcích, které jsou s naší katedrou svázány. Budete-li chtít za studenty participovat na 
takovém newsletteru i Vy, dejte nám prosím na tuto adresu vědět. Stejně nám dejte 
vědět i tehdy, pokud zachytíte nějakou další příležitost ke zlepšení výuky. Pokud se 
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budete chtít zúčastnit přímé diskuse o tématech souvisejících s výukou na katedře a 
katedrou jako takovou, jste zároveň zváni na setkání příští úterý 9. 10. 2018 v 19:10 
v učebně číslo 138/C. 
 
Jsem hrdý na to, že jsem na Karlově univerzitě studoval a že zde nyní učím. Byl bych moc 
rád, kdybyste jednou cítili obdobnou hrdost, a to nejen na naši univerzitu, ale i na naši 
katedru.  
 
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám hezký podzim, 
 
Radvan Bahbouh 


