
Vážení a milí studenti, 

rád bych Vás za celou katedru psychologie uvítal v novém akademickém roce 2019/2020 a 

popřál Vám mnoho zajímavých poznatků a zážitků. Dovolím si Vás při této příležitosti 
informovat o některých novinkách.  

V červnu úspěšně proběhly přijímací zkoušky. Do bakalářského studia bylo přijato 65 

studentů (tedy 6 % z celkového počtu 1060 přihlášených studentů) a do magisterského 

studia 70 studentů (tedy 42 % z celkového počtu 168 přihlášených). Doufám, že se nově 
přijatým bude na katedře líbit.  

Těsně před létem byla schválena akreditace dvou nových doktorských programů (Klinická 

psychologie a psychologie zdraví, Sociální psychologie a psychologie práce), do kterých bylo 

v září přijato 14 doktorandů (pro dříve přijaté doktorandy bude dobíhat doktorské studium 

v původní podobě).  

V červenci jsme rovněž obdrželi akreditaci nové podoby bakalářského studia, která se bude 

týkat těch, kteří se na psychologii dostanou v příštím roce. Vzhledem k tomu, že byla již 

v únoru (tedy ještě před přijímacími zkouškami) udělena akreditace i nové podobě 

magisterského studia, budou již od tohoto školního roku studovat nově přijatí studenti 

magisterského studia podle nové akreditace, a to souběžně se studenty, kteří dostudovávají 

podle akreditace staré (tento souběh bude logisticky trochu náročnější, ale zvládneme ho 

).  

Úpravy akreditací braly v potaz dřívější zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení. Přestože jsou 

nyní názvy i rozsahy předmětů dané, nabízí se možnost případných obsahových úprav. 

K tomu budeme opět využívat průběžnou zpětnou vazbu, která by měla být učiteli vyžádána 

v polovině (pod)zimního semestru v obdobné podobě jako v loňském školním roce (Co bylo 

doposud během výuky nejužitečnější? Co byste doporučovali zlepšit?). Již dopředu Vám 

děkujeme za Vaše komentáře, které nám pomáhají.  

Zmiňuji-li zpětnou vazbu, musím poděkovat i za závěrečná hodnocení předmětů za letní 

semestr. Tato hodnocení již byla podkladem k některým změnám. Do studentského 

hodnocení byly tentokrát zařazeny i obecné otázky na přednosti a slabiny jednotlivých 

kateder. Výsledky nebyly veřejné a dostali je k dispozici pouze vedoucí kateder. Já bych je 

však s Vámi chtěl sdílet, takže je připojuji exportované v excelovské příloze. Zjednodušeně 

lze kategorizovat, že nejčastější zmiňované slabiny katedry byly převládající teorie, absence 

praktických cvičení a malá propojenost s praxí (27x), nedostatečná kapacita a kvalita učeben 

(16x), malá erudice některých vyučujících a s tím spojená zastaralá výuka (16x) a 

neprovázanost předmětů (14x). Mezi nejčastěji zmiňované přednosti patřily vstřícnost, 

individuální přístup, atmosféra a přátelské prostředí (33x), probíhající změny a informování 
o nich (24x) a kvalitní vyučující a odborníci (včetně externistů) (22x).       

Během letních prázdnin proběhlo dalších pět výběrových řízení. Kromě toho jsme se dohodli 

ještě s několika dalšími učiteli, kteří u nás budou vyučovat. Proto se můžete těšit na řadu 
nových tváří, které se na Vašich předmětech představí a pomohou nám je inovovat.  

Je mi potěšením oznámit, že se čerstvou docentkou stala naše kolegyně Lenka Krejčová. O 

dalších kolezích vím, že se k tomuto kroku chystají. Nově jsme podali žádost, aby bylo možné 

konat habilitační a profesorská řízení v oboru psychologie (tedy bez uváděné specializace). 

Tento návrh byl minulý týden na rektorátní úrovni schválen. To znamená, že už nyní čekáme 



jen na schválení těchto obecněji pojatých habilitačních a profesorských řízení Národním 

akreditačním úřadem. Tím bude rozsáhlý a administrativně náročný proces akreditací na 

všech stupních (bakalářském, magisterském, doktorském, habilitačním a profesorském) 

ukončen a my se budeme moci soustředit na další úkoly.   

Po roce, který byl především zaměřen na dořešení akreditací, bychom se tento školní rok 

rádi zabývali zlepšením a rozšířením praxí ruku v ruce s jejich smluvním zajištěním na 

jednotlivých pracovištích (čerstvě jsme například podepsali smlouvu o praxích 

s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, Centrem sociálních služeb Praha, Krizovým centrem 

RIAPS, Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a o dalších 
smlouvách aktivně jednáme).  

Na konci minulého roku jsem vyzval každý ročník, aby zvolil pro debaty o potřebách 

studentů a zkvalitňování výuky své mluvčí, kteří zrychlí kontakt mezi pedagogy a studenty. 

Bohužel se mi přihlásily jen některé ročníky, proto budu rád, když mne bude kontaktovat 

kdokoli, kdo se chce touto cestou angažovat, ať už student bakalářského, magisterského, 

anebo doktorského studia. Také stále platí, že nám můžete své podněty nadále psát na 

adresu kps-podnety@ff.cuni.cz. Mimo jiné budeme rádi, když nás upozorníte na nějakou 

katedru rozvíjející aktivitu. V září jsme podpořili v rámci Nadačního fondu na podporu 

katedry psychologie projekty 11 studentů, a to částkou přesahující 80.000,- Kč (zároveň 
připomínám, že je pro tyto účely využitelný i fakultní stipendijní fond).   

Výše uvedené a mnohé další kroky vyplývají z dlouhodobější vize, kterou jsem formuloval 

po debatách se studenty, absolventy i učiteli. Tuto vizi si můžete nově přečíst na stránkách 

katedry (https://kps.ff.cuni.cz/cs/ v sekci Katedra v záložce Vize pro katedru psychologie FF 

UK). Budu rád, když mi případně pošlete své doplňky či komentáře.  

Pokud byste chtěli o studiu na katedře debatovat, anebo alespoň obohatit diskusi o důležitá 

témata, či si jen společně sednout, chtěl bych Vás pozvat na neformální zahájení nového 

školního roku, které se uskuteční v úterý 15. 10. 2019 od 19:00. Katedra psychologie má na 

tento čas rezervovaný studentský klub Celetná. Na zahájení bude rovněž prezentováno další 

číslo Počitku, tedy časopisu katedry psychologie FF UK.  

Přeji Vám hezký podzim a těším se na viděnou.  

Radvan Bahbouh    
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