Setkání zástupců vedení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity
a Univerzity Palackého v Olomouci a zástupců Akreditační komise dne 18. února 2015

Vzhledem k závažné situaci, která nastala v souvislosti s uskutečňováním magisterského studijního
programu Speciální pedagogika na UJAK, se sešli zástupci Akreditační komise (AK) s vedením
pedagogických fakult, které uskutečňují doktorské studijní programy Speciální pedagogiky, aby
navrhli řešení, jež by pomohla umožnit dostudování stávajících studentů, zejména studentů
2. ročníku studijního programu. O součinnost při řešení této situace požádal vedení pedagogických
fakult ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA.
Závěry:
1. Byla dohodnuta nominace na vytvoření hodnotící pracovní skupiny z řad významných odborníků
z oblasti speciální pedagogiky a zástupců pracovní skupiny AK pro pedagogiku, psychologii a
kinantropologii. V případě souhlasu nominovaných členů budou k 1. 3. 2015 pověřeni vedením svých
fakult a AK k vykonání kontroly a dozoru nad dostudováním stávajících studentů magisterského
programu studijního Speciální pedagogika na UJAK.
2. Předpokládá se, že náklady na činnosti této skupiny bude hradit UJAK na základě smlouvy
s příslušnými fakultami.
3. Pracovní skupina předloží své závěry Akreditační komisi.
4. UJAK je povinen:











Do 1. 4. 2015 bude uvedena do provozu technická aplikace na vkládání bakalářských
a diplomových prací UJAK i s posudky, do níž budou vloženy a zveřejněny všechny
práce z programů speciální pedagogiky, které prošly obhajobou od 1. 1. 2014, spolu
s posudky a výsledkem obhajoby.
Do 1. 4. 2015 UJAK podá žádost o akreditaci na dostudování stávajících studentů
s uvedením všech skutečností a opatření.
Před plánovanou obhajobou budou do informačního systému UJAK nahrány
kvalifikační práce a bezprostředně po obhajobě budou zveřejněny spolu s posudky
a výsledkem obhajoby.
Do 1. 4. 2015 UJAK předloží složení komisí pro konání státní závěrečné zkoušky
v magisterském programu Speciální pedagogika a v případě členů, kteří nejsou
docenty nebo profesory, doklad o jejich schválení vědeckou radou.
Do 1. 3. 2015 bude předložen v podobě přehledné tabulky seznam pracovišť, na
němž stávající studenti vykonali/vykonávají praxi. Bude uvedena kontaktní adresa na
pracoviště, kontakt na osobu zodpovědnou za praxi, údaje o jejím vzdělání a jména
studentů, kteří na daném pracovišti praxi vykonali.
Do 1. 3. 2015 bude předložen v podobě přehledné tabulky seznam obhájených
diplomových prací magisterského programu Speciální pedagogika s uvedením názvu
práce, vedoucího práce, v případě externisty údaje o jeho vzdělání a pracovišti,
a oponenta obhájené v akademickém roce 2012/2013; 2013/2014, 2014/2015.



Do 1. 3. 2015 bude předložen rozvrh studia obou ročníků, prezenční i kombinované
formy, včetně uvedení vyučujících.

5. Pracovní skupina v průběhu března provede kontrolu dosavadního uskutečňování studijního
programu od r. 2012 a stav studia stávajících studentů 2. ročníku. Při kontrole se zaměří zejména na
studijní dokumentaci, dokumentaci o praxi a diplomové práce. Pracovní skupina určí do 10. 4. 2015,
kteří studenti splňují podmínky k řádnému ukončení studia (zejména z hlediska kvality proběhlé
praxe a kvality tématu a vedení diplomové práce), a u kterých studentů je nezbytné, absolvování další
praxe nebo změna tématu či vedoucího diplomové práce. Tyto závěry budou předloženy Akreditační
komisi. V průběhu března či dubna pracovní skupina zkontroluje průběh studia v kombinované formě
ve všech ročnících na základě předložených rozvrhů, zejména s ohledem na velikost seminárních
skupin. Členové pracovní skupiny se mohou účastnit státních závěrečných zkoušek jako pozorovatelé.
Pracovní skupina se bude průběžně vyjadřovat ke kvalitě diplomových prací. V průběhu října 2015
předloží pracovní skupina Akreditační komisi celková zjištění, zejména ve vztahu ke studiu studentů
současného 1. ročníku.
6. Koordinací činnosti pracovní skupiny je pověřena Martina Vidláková, MSc. (sekretariát AK).
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