Zápis
ze zasedání členů Rady studijních programů Fakulty restaurování
ze dne 26. 1. 2021 (dále jen Rada)
Přítomno 8 členů Rady:
Ing. Karol Bayer, prof. Tomáš Lahoda, ak. mal., MgA. Ivan Kopáčik, Mgr. art. Luboš Machačko,
PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., prof. PhDr. Petr
Fidler
Omluven 1 člen:
doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.
Na zasedání Rady dne 26. 1. 2021 se členové zabývali výsledkem hodnocení výuky ZS, které za jednotlivé
měsíce (říjen, listopad a společně prosinec a leden) zasílali studenti a vyučující vedení FR. V souvislosti
s hodnocením byly diskutovány možnosti posunu výuky v předmětech, které nemohly být vyučovány
v celém rozsahu nebo vůbec. Byla diskutována možnost anulace předmětů z důvodů nerealizované výuky
praktických předmětů, formální rámec a potenciální dopady takové anulace na studenty a na závazky vůči
zadavatelům restaurátorských zakázek. Posledním bodem byla analýza dalších způsobů podpory studentů
ve studiu během koronavirové pandemie a související nemožnosti realizace kontaktní výuky.
Ke každému z projednávaných bodů Rada přijala usnesení:
Usnesení Rady č. 1: Rada po svém projednání dne 26. 1. 2021 bere na vědomí výsledky hodnocení výuky v ZS
AR 2020/2021, zjištěné nedostatky i způsoby řešení těchto nedostatků. Podporuje záměr přesunu neodučených částí
obsahu výuky do LS, rozsah a výsledný obsah je plně v kompetenci vyučujících, vřazení předmětů do rozvrhového
schématu bude řešeno se studijním odd. Pro výuku v praktických předmětech lze využít období, o které byl LS
prodloužen, pro dokončení zadaných prací též období letních praxí. Nejzazší termín pro ukončení plnění studijních
povinností za AR je okamžik kontroly studia (zápisu do vyššího ročníku) v polovině září 2021.
výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0

Usnesení Rady č. 2: Rada se po svém projednání dne 26. 1. 2021 dohodla, že v tomto okamžiku ještě nemusí dojít
k anulaci nejproblémovějších předmětů a pracoviště se pokusí přesunout výuku (po důkladné didaktické analýze
učiva) do LS. Situace bude průběžně monitorována, vyhodnocována a operativně řešena podle vývoje pandemie
a úrovně uvolnění podmínek pro kontaktní výuku v LS. Zásadní je taková organizace výuky, která by, pokud možno,
minimalizovala potenciální negativní dopady na studenty. Zároveň se však předpokládá aktivní součinnost studentů,
pochopení z jejich strany, jak je situace vážná, a plná součinnost a intenzivní nasazení ve výuce, především
distanční, aby v předmětech, které vzdáleně vyučovat a studovat lze, nevznikalo prodlení.
výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0

Usnesení Rady č. 3: Rada se po svém projednání dne 26. 1. 2021 shodla na nutnosti intenzivního a průběžného
informovaní studentů o stavu a možnostech realizace výuky, o nutnosti pozitivní podpory vůči studentům, a to jak ze
strany vedení FR, tak ze strany všech AP i THP, aby bylo na FR udržováno maximálně podpůrné a pozitivní
prostředí. Péče by měla být zintenzivněna vůči studentům 1. roč. Bc SP a studentům posledních ročníků, dále vůči
socio-ekonomicky znevýhodněným studentům.
výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0

Zapsala: Bc. Zdeňka Vymazalová, DiS.
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