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Čas běží velmi rychle. I když se doba od zahájení studia na Fakultě společenských studií 

zdá velmi krátká, máme již za sebou dva absolventské ročníky. Mohu tedy konstatovat, že je to 

již několik let poctivé práce valné většiny studujících, pedagogů i administrativních a 

technických pracovníků. Zmiňuji všechny skupiny pracovníků, poněvadž konečný výsledek 

práce fakulty je závislý na spolupráci a kvalitě práce všech složek. Do skupiny pedagogů je 

ovšem nutno započítat i kvalitu spolupráce s mateřskou Vysokou školou Humanitas 

v Sosnowci.  

Ty uplynulé roky znamenaly jak rozvoj, tak stabilizaci fakulty - rozšiřování 

pedagogického sboru, organizace výuky, organizace fakulty. „Díky“ tomu byl tedy i tento rok, 

stejně jako předešlé, pracovně nabitý. Je samozřejmé, že zajištění kvality pedagogického 

procesu i koordinace práce s mateřským pracovištěm v Sosnowci přináší i problémy, které je 

třeba řešit a vyřešit. Rozvoj fakulty souvisí také s rozšiřováním studijních možností, tedy 

s definováním nových oborů a jejich přípravou k akreditaci.  

V uplynulém roce fakulta nabízela studium oborů „Předškolní pedagogika“, 

„Pedagogika volnočasových aktivit“, „Transkulturní komunikace“, „Sociální pedagogika“, 

„Psychologie“ a „Management vzdělávání“. Pro malý zájem nebylo možno otevřít transkulturní 

komunikaci a sociální pedagogiku. Celkem se ke studiu na fakultě přihlásilo 217 zájemců o 

studium, přijato bylo 113. 

Úspěšně proběhly i závěrečné zkoušky, takže bakalářský stupeň vzdělání v uplynulém 

akademickém roce získalo 89 absolventek a absolventů.   

Vzhledem k tomu, že realizujeme pouze studium kombinované, působí u nás převážně 

externí pedagogové. V této souvislosti je možno s potěšením konstatovat, že se s úspěchem daří 

naplnit pro fakultu to základní a zásadní - zajistit kvalitní zkušené pedagogy, kteří se k přijatým 

povinnostem postavili s vnitřním zájmem a velmi zodpovědně. Na druhé, studentské straně, je 



cítit zájem o studium a snahu získat co nejvíce vědomostí. Díky tomu se tvoří vzájemně vstřícné 

a příjemné pracovní prostředí.  

Je pochopitelné, že se našly i kritické připomínky, ale vždy vedené snahou prospět 

celému pedagogickému procesu. 

Za zmínku stojí i fakt, že bylo posíleno administrativní zázemí fakulty, které odvádí 

vynikající práci, a dále rozšířeno zázemí prostorové a technické. Za velmi důležitou považuji 

kvalitní spolupráci s městem i regionem. 

I na naší fakultě, podobně jako na jiných fakultách, ukončilo z různých důvodů 

v průběhu roku několik studentů svoje studium. Té valné většině, ve studiu pokračující, se 

podařilo něco, co není v kombinovaném studiu obvyklé a co je potřeba z hlediska vývoje 

fakulty zvlášť zdůraznit – vytvořit spolupracující „partu“, která se snaží svojí prací přispívat ke 

kvalitě fakulty. Považujeme to pro rozvoj fakulty za velmi cenné. 

Řada dalších úkolů nás ovšem čeká v roce nadcházejícím: 

- získávání dalších pedagogů pro zajištění nových studijních oborů a předmětů, 

- ustanovení vlastního interního pedagogického sboru, 

- otevření dalších studijních oborů, 

- získání české akreditace.  

Souhrnně lze konstatovat, že celý rok, pracovně velmi náročný, je možno hodnotit jako 

úspěšný. Je tedy potřeba poděkovat studentům i pedagogickým a nepedagogickým 

pracovníkům fakulty za jejich práci a vyslovit naději, že tomu tak bude i v budoucnu. 
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