
 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ STUDIJNÍHO 
PROGRAMU/OBORU RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP 
 

 

 
A Úvod, podklady a průběh hodnocení 
 

Bakalářský studijní obor Archivnictví a spisová služba je hodnocen v souladu s čl. 8 Pravidel systému zajišťování 

a vnitřního hodnocení kvality UJEP a v souvislosti s podáním žádosti o akreditaci návazného studijního programu 

v roce 2018. Jako podklad pro hodnocení studijních oborů byla zpracována Vlastní hodnotící zpráva garantů 

studijních programů/oborů vč. statistické části, která byla následně rozeslána členům pracovní skupiny. Členové 

pracovní skupiny měli mimo ní ještě k dispozici veřejně dostupné informace, jimiž byly odkazy na akreditované 

studijní programy a studijní obory na UJEP (https://www.ujep.cz/cs/studijni-programy) a na studijní programy a 

katalog předmětů (ECTS Information package; http://tom.ujep.cz/search/?lang=cs) a na portálu STAG 

(https://portal.ujep.cz/portal/). 

 
 
 
 
 
 

Fakulta: Filozofická 

Studijní program/studijní obor: Archivnictví a spisová služba (7105R086) 

Garant studijního programu/oboru: Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 

Datum hodnocení: 6. února 2018 

Složení pracovní skupiny RpVH 

Předseda: 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.      KHI, předseda 

 

Členové: 

 
doc. Hana Bergerová, Dr.        KGER, interní členka 

doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.       KHI, interní členka 

Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.               FF UK Praha, externí člen 

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.        FF UK Praha, externí členka 

Bc. Jiří Myroniuk          KHI, student 

Na jednání 
dále přítomni 

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph. D. 
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 
Mgr. Andrea Musilová 
Ing. Helena Kovalová 



 

 
B Závěry, shrnutí výsledků hodnocení a návrhy opatření 
 

Studijní obor Archivnictví a spisová služba byl otevřen jako bakalářský obor v kombinované formě bez záměru na 

vznik navazujícího magisterského oboru. Vznikl v souvislosti s množstvím úřadů a institucí, jejichž zaměstnanci si 

potřebují doplnit kvalifikaci, a ve stále větší míře navíc pracují se spisovou službou. Předpokládalo se proto, že 

zájem o obor bude značný, což se potvrdilo. V průběhu hodnoceného období došlo ke změně, když se novým 

garantem stal po doc. PhDr. Ludmile Sulitkové, CSc. od 1. září 2017 Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. Pracovní 

skupina konstatovala, že obor je personálně dobře zabezpečen, výuku zabezpečují především lidé přímo z oboru 

a pro studenty je k dispozici značné množství studijních materiálů jak tištěných, tak v systému Moodle a v portálu 

STAG, což vytváří výborné studijní zázemí pro studium oboru v kombinované formě studia. Okomentován byl 

pokles počtu uchazečů v posledním akademickém roce, který je pravděpodobně dán již částečným nasycením 

potřeby trhu. Vzhledem ke kombinované formě pak obor z praktických důvodů přitahuje zejména uchazeče 

z regionu. Opatřením by mohla být širší propagace jak studijního oboru, tak katedry historie jako takové. Pracovní 

komise konstatovala, že akreditace studijního programu Archivnictví a spisová služba je žádoucí a potřebné ve 

vztahu k dalším studijním oborům realizovaným na katedře historie.  

 
 
 
 
   doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.                          doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
      předseda pracovní skupiny                      předseda RpVH 


