
Zápis ze setkání studentských oborových rad, spolků a zástupců studentů 

s vedením fakulty 

26. 04. 2017 
Přítomni za studenty: 
Studenti jsou tříděni podle SOR a spolků; v případě, že je některý ze studentů členem více SOR/spolků, je 

zde uveden vícekrát. 

AGORA, Otevřeno Praha 
 Daniela Čechová 

 Veronika Valínová 

Drosophila 

 Daniel Pražák 

Kvvído 
 Šárka Brychtová 

SOR FJ, STROFA 

 Kateřina Svobodová 

SOR KGER 

 Marie Králová 

SOR KTV, KBES 

 Michal Burian 

SOR HV 
 Tereza Staňková 

SOR IT 

 Jan Vais 

 Michaela Stejskalová 

 Pavlína Vydrařová 

SOR M 

 Michaela Stejskalová 

 Pavla Šulcová 

SOR Pedagogiky 

 Pavla Šulcová 

SOR Psychologie 

 Petra Topková 

Celkem: 13 

 

Přítomni za vedení fakulty:  
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. 

 

1. Stipendia 
SIS aktuálně neumožňuje navrhovatelům zamykat stipendia, vše je v řešení přes správce SIS. Omlouváme 

se tak všem studentům, kterým by přišla navržená stipendia v opožděném výplatním termínu.  

 

2. Zápisy zkoušek před 22. 5. 2017 
Dle harmonogramu akademického roku 2016/2017 (vychází z harmonogramu RUK) probíhá zkouškové 

období od 29. 5. 2017 až 30. 6. 2017 s tím, že dle Pravidel pro organizaci studia na PedF UK lze zkoušet 

v týdnu předcházejícím zkouškovému období, tedy od 22. 5. 2017. Dříve není možné vypisovat termíny 

pro kontrolu studia předmětů. Problém nastává u studentů v posledním ročníku studia, kteří se přihlásili 

k SZZ. Vzhledem k tomu, že se jedná o pevně stanovený termín v opatření rektora, byla k rektorovi 

podána žádost o posun zkouškového období o jeden týden. Vyjádření rektora by mělo být známo v nebližší 

době. 

 

3. Odevzdávání kvalifikačních prací 

 Informace o změně příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické 

náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015) se nedostala ke všem 

studentům, pro příště by bylo vhodné zasílat informace všem studentům emailem, nikoliv pouze 

přes Helpdesk SIS.  

 V této věci J. Vais připomněl, že při vyhledávání na webové stránce PedF UK se zobrazují 

neaktuální šablony kvalifikačních prací. P. Nečasová slíbila, že bude situaci řešit přes správce 

webových stránek, není však možné neaktuální šablony odstranit, protože OPAD 8/2015 je stále 

platné. 



 D. Pražák otevřel téma zadání kvalifikačních prací v SIS – je nutné, aby studenti měli zadané 

bakalářské a diplomové práce v SIS nejpozději šest měsíců před odevzdáním (jinak práce není 

možné vložit). Student si musí včasné zadání bakalářské a diplomové práce v SIS pohlídat, vč. 

vytištění papírové verze zadání. Vedoucím pracovníkům kateder a ústavů bude povinnost 

papírového zadání tématu bakalářských a diplomových prací připomenuta na poradě vedoucích 

pracovišť.  

 Veškeré záležitosti je nutné řešit přes žádosti, nikoliv při osobní návštěvě či emailem. 

 

4. Termín dalšího setkání 

Termín dalšího setkání bude domluven prostřednictvím emailové komunikace a facebookové skupiny 

SOR a spolků na základě aktuální potřeby ze strany studentů či vedení fakulty. 

 

Zapsal: J. Vais 


