
Vážení a milí studenti, 

chtěl bych Vás pozvat na dodatečné neformální zahájení letního semestru, kde se 
budete moci setkat se spolužáky z jiných ročníků, členy katedry i studenty programu 
Erasmus+. Toto setkání se uskuteční ve Studentském klubu Celetná ve středu 18. 3. 
2020 od 1900 hodin.    

Rád bych využil této pozvánky i k tomu, abych Vás informoval o aktualitách naší katedry. 
V první řadě bych Vám rád sdělil, že máme kompletní sbírku všech akreditací, počínaje 
bakalářským studiem a konče profesorským řízením.  

Krok po kroku také rozšiřujeme nabídku praxí uzavíráním rámcových smluv a 
standardizací celého postupu žádosti o praxi, a to specificky pro každé pracoviště. 
Seznam pracovišť a postup žádosti o praxi jsou uveřejněny a pravidelně 
aktualizovány ve studentském informačním systému (SIS) v sylabu předmětu Praxe 
a stáže, a nadále budou rozšiřovány tak, jak budou jednání s konkrétními pracovišti 
pokračovat.  

Děkuji všem, co se zúčastnili hodnocení předmětů. Celkově bylo (alespoň jedním 
hodnocením) hodnoceno 67 kurzů (z 84 možných), a to 1106 hodnoceními. Nevážený 
průměr hodnocení kurzů činil 77% a (počty studentů) vážený průměr 73% (mediánové 
hodnocení bylo 76%). Celkový trend je tedy pozitivní, i když jsou v některých 
předmětech stále rezervy. Předmětům, které mají dlouhodobě nízká hodnocení, se 
budeme nadále cíleně věnovat. Je trochu škoda, že trend studentské účasti na hodnocení 
je naopak klesající. V zimním semestru 2018 byla návratnost hodnocení (vzhledem 
k počtu zapsaných studentů v jednotlivých kurzech) 40%, zatímco v zimním semestru 
2019 32%. Rád bych apeloval na to, abyste (především ti, co to nedělají) více přispívali 
ke kvalitě výuky svou účastí na hodnocení, včetně komentářů. Konstruktivnost 
komentářů má, myslím, proti minulým letům zlepšující se trend, patrný na větším 
množství i rozsahu slovních komentářů. Kvalitní poskytování zpětné vazby patří 
k základním psychologickým dovednostem a hodnocení lze brát jako trénink toho, 
jak to dělat informačně i motivačně přínosně. Nejbližší příležitost k systematičtější 
průběžné zpětné vazbě bude opět v polovině semestru, jak jste si již v posledních 
semestrech zvykli. Přestože se podařilo u některých předmětů dosáhnout více než 
třicetiprocentního zlepšení (většinou ve spojení se změnou přednášejících), je cesta 
obsahového zlepšování někdy delší, než by odpovídalo Vašim (i našim) očekáváním.  

Pomohu si příkladem. Vzhledem k tomu, že byla minulý semestr na předmětu 
Psychosociální intervence (kde vystupovalo vícero lidí z různých intervenčních 
oblastí) malá účast na přednáškách jednotlivých odborníků (což mne bylo u řady z nich 
při jejich vytíženosti a odbornosti velmi líto), jsme se rozhodli pojmout tento předmět 
více prakticky tím, že do tohoto předmětu zařadíme základy krizové intervence. Zároveň 
jsme se rozhodli obohatit do budoucna tento předmět o sebezkušenostní větev 
(chceme dát příležitost volby těm, co sebezkušenost vítají, i těm, co se sebezkušenosti 
straní) v podobě osmitýdenního tréninku všímavosti dle standardů Mindfulness 
Based Cognitive Therapy. Než to ovšem bude možné, potřebujeme mít dostatečný 
počet vytrénovaných lektorů MBCT. Pod vedením kolegů z University of Oxford se nám 
podařilo zahájit výcvik, kterého se účastní 7 učitelů a 7 pokročilých studentů, aby bylo 
možné vést paralelně menší skupiny studentů dle standardů MBCT a tím našim 
studentům zprostředkovat unikátní příležitost absolvovat tento program, který lze 
z hlediska evidence-based přístupu považovat za příkladný („cutting edge“). Polovinu 



ceny tohoto výcviku si přitom hradí každý z účastníků sám (druhou polovinu hradí 
Nadační fond na podporu katedry psychologie). Tuto příležitost k sebezkušenostnímu 
typu výuky budou mít ovšem naši studenti až poté, co bude výcvik ukončen, což bude 
nejdříve v druhé polovině roku 2021 (a možná až v první polovině roku 2022). Je to jen 
jeden z příkladů, že některé změny nejsou patrné okamžitě. Možná se to nezdá, ale 
leckdy se pohybujeme na hraně možného z hlediska časových, finančních a především 
lidských kapacit.  

Kromě zlepšování výuky se v tomto roce ještě více soustředíme na rozvoj vědecké a 
výzkumné činnosti. Cestu vidím v odborných seminářích katedry, které umožní více 
informovat, ale také integrovat často nepropojená úsilí více lidí. Přál bych si, aby měla 
katedra několik základních výzkumných témat, na nichž budou participovat týmy učitelů 
a studentů. Jednou z velkých příležitostí k propojení výzkumných aktivit na 
mezinárodní  úrovni bude také The 32nd International Congress of Psychology, který 
se po čtyřech letech od posledního konání v Japonsku uskuteční toto léto právě u nás 
v Praze. Jsem rád, že je ve vědeckém výboru kongresu devět členů naší katedry, kteří se 
ve spolupráci se zahraničními odborníky podílejí na přípravě přednášek a sympozií. 
Myslím, že i tato aktivita bude povzbuzením vlastní výzkumné činnosti. 

 

 Je mnoho změn, které se podařily, a je mnoho změn, které je ještě nutné uskutečnit. 
Budeme rádi, když nám s nimi pomůžete. Je lehké být kritický (a pasivní), těžší je 
s něčím přijít a přispět. Jsem proto vděčný za jakékoli aktivity studentů týkající se 
zlepšování kvality výuky, prostředí a celkové atmosféry. Jsem potěšen a nadšen tím, 
když si studenti píší vlastní časopis, když si studenti účinným vyjednáváním seženou do 
učebny kávovar, když si organizují ochutnávky psychoterapeutických směrů, když nás 
zastupují v akademickém senátu, když v rámci „rady mladších“ (i mimo ni) přicházejí se 
zajímavými podněty a nápady… Doufám, že budou tito studenti vzorem pro ty, co to 
ještě nedělají. Rádi těmto aktivitám poskytneme podporu.  

 

Těším se na setkání s Vámi.  

Radvan Bahbouh 

 


