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A Úvod, podklady a průběh hodnocení 
 
Jako podklad k hodnocení byla předložena Vlastní hodnotící zpráva studijního oboru zpracovaná v lednu 2018. 
Zpráva byla členům pracovní skupiny rozeslána v elektronické podobě 5. 2. 2018. Členové pracovní skupiny měli 
dále k dispozici údaje o studijních oborech akreditovaných na UJEP a o struktuře studijních oborů, které jsou 
dostupné na webových stránkách univerzity, jakož i další informace dostupné na webových stránkách katedry 
geografie, na něž je odkazováno v předložené zprávě. 
Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 15. 2. 2018 za účasti výše uvedených členů pracovní skupiny 
s výjimkou prof. Höschla. Jednání se zúčastnil děkan PřF doc. Pavlík, dále byli přítomni akademičtí pracovníci 
PřF prof. Čapková, doc. Moučka a doc. Novotný, tajemnici RpVH zastupovala Ing. Kovalová spolu s p. 
Matkovičovou. Jednání se nemohl zúčastnit prof. Höschl, který ale telefonicky s prof. Janošem konzultoval 
některé otázky hodnocení studijních oborů. Doc. Balej jako garant oboru se jednání nezúčastnil a byl zastoupen 
doc. Raškou. 

 
 
B Závěry, shrnutí výsledků hodnocení a návrhy opatření 
 
Z údajů uvedených v předložené zprávě vyplývá, že v daném oboru je zaveden systém hodnocení kvality 
vzdělávací činnosti, přičemž je využíváno zpětné vazby od studentů a absolventů studia. Z údajů uvedených 
v části C předložené zprávy dále vyplývá, že pracoviště zajišťující studijní obor vyvíjí výzkumnou činnost 
v několika směrech souvisejících se zaměřením studijního oboru. V letech 2015-2017 bylo řešitelem či 
spoluřešitelem tří projektů GAČR, jednoho projektu TAČR a několika projektů specifického výzkumu. Současně 
bylo řešitelem 5 mezinárodních projektů. Jsou rovněž uvedeny údaje o publikační aktivitě, která má v posledním 
období rostoucí trend. Z pěti uvedených příkladů publikačních výstupů je jeden klasifikován jako „excelentní“ 
podle platné metodiky. V části D předložené zprávy jsou uvedeny údaje o zapojení studentů do tvůrčí činnosti. 
Část E uvádí údaje o mezinárodním rozměru studijního oboru, o zapojení pracoviště do mezinárodních 
výzkumných projektů a o mobilitě studentů i akademických pracovníků. 
Z předložené zprávy a následné diskuse vyplývá, že katedra geografie zajišťující daný obor prochází určitou 
personální obměnou a generační výměnou. Předpokládaná změna na místě garanta (doc. Raška místo doc. 
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Baleje) je zapříčiněna především zaneprázdněním doc. Baleje funkcí rektora. Doc. Raška je plně kompetentní 
převzít funkci garanta. Obor disponuje významnými kvalifikovanými vědeckými pracovníky (např. doc. Anděl, doc. 
Bičík, prof. Dostál, doc. Balej a doc. Raška), je zde však určitá diskontinuita ve věkové struktuře vyučujících. Do 
budoucna se očekávají habilitace dr. Bláhy a dr. Kučerové. Pracovní skupina konstatovala pozitivní trend 
v oblasti personálního zabezpečení a tvůrčí činnosti katedry. Pracovní skupina se v zásadě ztotožňuje s výsledky 
SWOT analýzy uvedenými v předložené zprávě. V této souvislosti byla diskutována možnost zavedení 
doktorského studia (zmíněno jako slabá stránka ve SWOT analýze) a bylo konstatováno, že za současné situace 
je zavedení doktorského studia nereálné, nicméně při zachování pozitivního trendu v oblasti personálního 
zabezpečení a rozvoje tvůrčích aktivit nelze tuto možnost do budoucna vyloučit.  
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