Zápis ze setkání studentských oborových rad, spolků a zástupců studentů
s vedením fakulty
28. března 2017
Přítomni za studenty: S. Čabelová (SOR KCHDCH), D. Čechová (Agora, Otevřeno), A. Čejková (SOR
VkZ), A. Doležalová (SOR VkZ), K. Havránková (SOR VkZ), P. Holub (Drosophila, SOR Bi), Z.
Hubínková (SOR VkZ), K. Chlumová (SOR KCHDCH, Drosophila), K. Hejdrychová (SOR KTV), M.
Králová (SOR G), D. Marková (SOR Psychologie), K. Polcarová (SOR G), D. Pražák (SOR
Bi, Drosophila), Z. Režná (Agora), K. Savincová (SOR KVV),
M. Stejskalová (SOR IT, M),
K. Svobodová (STROFA, KFJL), P. Šulcová (SOR Pg, M), J. Vais (SOR IT), L. Vaňková (SOR VkZ),
V. Zavřelová (SOR KVV)
Přítomni za vedení fakulty: M. Černochová, V. Laufková, A. Kucharská, P. Nečasová, M. Nedělka
Program:
1. Budoucí akce se zahraničními studenty
M. Černochová přestavila studentům budoucí akce pořádané odd. zahraničních vztahů
 3. 4. Návštěva skupiny studentů z Nizozemska
 24. 5. Návštěva skupiny amerických studentů
 24. 5. Fyzika elementárních částic v CERN
Dotaz studentů psychologie na příspěvek formou stipendia na letní školy – osobní projednání s paní
proděkankou pro zahraniční vztahy, řeší se korespondence se studijním plánem a adekvátnost
požadované částky. Stipendium může být vyplaceno až po návratu z letní školy.
2. Informace pana děkana
 M. Nedělka nejprve hovořil o dni učitelů. Připomněl, že se bude rekonstruovat budova v Celetné
(týká se především jazykových kateder). V jednání pro KAJL je budova Gymnázia u Libeňského
zámku.
 Pan děkan pochválil práci fakultních spolků a studentských oborových rad, poděkoval za
organizaci reprezentačního plesu.
 Dále pozval studenty na koncert 3. 5. od 19:30 konaný v Týnském chrámu.
3. Státní závěrečné zkoušky
 V. Laufková připomněla, že se studenti mohou přihlašovat k SSZ (od 27. března do 21. dubna),
do 21. dubna je také možné odevzdávat bakalářské a diplomové práce.
 A. Kucharská připomněla studentům, že RUK změnil předpisy pro odevzdávání závěrečných
prací do SIS. Konkrétně se jedná o PDF-A (viz Opatření rektora 13/2017). Bude vydáno opatření
děkana s opraveným názvem univerzity v šablonách.
4. Studentské hodnocení výuky
 V ZS hodnotilo výuku 18 % studentů a napsali 1601 slovních komentářů. Studenti se
nevyjadřovali jen ke konkrétní výuce, ale rovněž k obecným otázkám, např. k termínům
registrace do předmětů pro LS.
 Po ukončení hodnocení měli vyučující týden na skrytí komentářů obsahujících neetické
poznámky či osobní údaje. Následně přečetly všechny komentáře studijní proděkanky.
 Do 31. 3. mají vedoucí kateder napsat vyjádření k hodnocení výuky, byla jim doporučena
struktura, k jakým otázkám se mohou vyjadřovat. K obecným tématům se vyjádří studijní
proděkanky.



Pro letní semestr by měl k dispozici nový systém z FF UK. Z počátku bude systém spuštěn
v omezeném režimu. V rámci testování nového systému budou o spolupráci požádáni zástupci
SOR a spolků. Systém nabídne studentům také možnost vyjádřit se více k infrastruktuře
(fungování podatelny, studijního oddělení, knihovny apod.).

5. Fakultní předpisy a vnější hodnocení kvality fakulty
 M. Nedělka hovořil o nových studijních předpisech, které se připravují v závislosti na novém
vysokoškolském zákoně.
 V rámci nových akreditací bude setkání s mezinárodní komisí, která bude mluvit s vedením
fakulty, zástupci vyučujících i studentů. Metodika výběru studentů ještě není známa, pokud by
bylo nutné, obrátí se vedení na zástupce studentských oborových rad a spolků.
6. Přijímací řízení
 A. Kucharská požádala studenty o pomoc při přijímacím řízení (stejné jako v předchozích letech).
Organizací byla pověřena K. Polcarová, která bude studenty kontaktovat.
7. Projekty OP VVV
 V rámci projektů OP VVV na podporu společenství praxe jsou plánována setkání cca se 180
učiteli z ČR. V této době bude třeba za ně zajistit suplování. Jedna z možností je vyslat na školy
naše studenty navazujícího magisterského studia, kteří by si tímto mohli splnit nově vytvořený
volitelný předmět, který by byl vypsán v příštím semestru. Jednalo by se o 40 – 50 studentů.
 Bližší informace budou včas poslány, odkaz na projekt: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/
 Koordinací byla pověřena V. Laufková.
8. Studijní záležitosti
 Zápis na letní semestr – po připomínkování harmonogramu RUK by pro příští akad. rok. mělo
být možné zapisovat se do předmětu až do začátku výuky.
 Státnicové okruhy – A. Kucharská přislíbila studentům, že se do nových předpisů pokusí
prosadit, aby platili státnicové okruhy pro celý akad. rok.
 Různé výstupní hodnocení stejného předmětu u různých vyučujících – u jednoho předmětu
by mělo byt hodnocení rámcově stejné, není možné, aby byl předmět jednou zakončen
semestrální prací a podruhé testem. Je nutné, aby výstup byl stejný. Za toto je odpovědný garant
předmětu. Pokud by tedy studenti zaregistrovali problém, obrací se nejprve na garanta předmětu
(uveden v SIS), dále na vedoucí katedry, poté na studijní proděkanky.
9. Záležitosti týkající se fungování SOR a spolků
 Opatření děkana k fungování studentských oborových rad a spolků – čeká se na kontrolu
právníka, poté budou obě opatření vydána.
 Granty – granty pro podporu aktivit studentských oborových rad a spolků čekají na projednání
kolegiem, poté budou SOR a spolky informovány o výsledku
 Seznamovací kurzy – formou stipendia budou odměněni organizátoři seznamovacích kurzů
(vždy na deset studentů prvních ročníků dva organizátoři) a v jednání je i částka, kterou by vedení
mohlo přispět na materiál apod.
Další setkání proběhne 26. 4. od 16:00 v R208.
Zapsal: J. Vais

Revidovaly: A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová

