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A Úvod, podklady a průběh hodnocení 

Navazující magisterský studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu 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 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/). 
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Garant studijního programu/oboru: doc. Mgr. Renata Cornejo, 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 
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doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph. D. 
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Mgr. Andrea Musilová 
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B Závěry, shrnutí výsledků hodnocení a návrhy opatření 
 

Navazující magisterský studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu byl dobře 

hodnocen z hlediska dobrého personálního zabezpečení oboru, úzké spolupráce se zahraničními VŠ a dobré 

publikační činnosti akademických pracovníků. Pozornost však vzbudil pokles počtu přijatých studentů v uplynulém 

akademickém roce, což souviselo s tím, že poslední ročník bakalářského studia byl početně slabý, čímž chyběli 

vlastní absolventi. To obecně souvisí jak s poklesem demografické křivky od poloviny 90. let 20. století, tak 

s vládními opatřeními MŠMT a MZ ČR, které komplikují možnost studia pro zahraniční studenty, a také s tím, že 

ačkoliv se UJEP nachází v příhraničním regionu, na středních školách se preferuje hlavně angličtina, zatímco 

zájem o němčinu dlouhodobě klesá. Jako opatření byla navržena větší a cílená propagace na SŠ i VŠ a realizace 

motivačních akcí. To souvisí s celkovou snahou fakulty o její lepší a širší propagaci na webu, sociálních sítích i ve 

veřejném prostoru a navázání spolupráce se středními i základními školami. Dále bylo konstatováno, že katedře 

chybí lepší feedback od studentů oboru, kteří jen minimálně využívají možnost hodnocení výuky v systému STAG. 

Důvodem je obava z jejich strany, že hodnocení není anonymní. Tuto obavu můžeme označit za obecnou a 

projevuje se v celkově nepříliš vysokém zájmu studentů i jiných studijních oborů hodnotit výuku. Absolventi naopak 

s hodnocením studia problém nemají. Východiskem by mohlo být zavedení jiného typu hodnocení než přes portál 

STAG. Celkově byla VHZ hodnocena pozitivně, akreditace studijního programu Německá filologie v česko-

německém interkulturním kontextu je pro katedru historie důležitá i přes aktuálně nízký počet studentů. 
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