Schůze SOR a spolků s vedením fakulty
24. 10. 2016
Přítomni za studenty: David Vodrážka (KAJL), Pavla Šulcová a Barbora Imrišková (Pg), Kateřina
Chlumová (KCHDCH), Petr Lienert (IT), Lenka Vaňková (VkZ), Petra Topková (Psych), Karin
Polcarová a Marie Králová (KG), Tomáš Kebert (Bi, Drosophila), Jan Vais (IT, tutoři), Zuzana
Režná (tutoři), Veronika Zavřelová a Miroslava Mayerová (VV)
Přítomni za vedení: děkan prof. Nedělka, doc. Černochová, doc. Kucharská, dr. Laufková, doc.
Teodoridis, dr. Uličná, prof. Vlnas
Děkan přivítal přítomné studenty a představil kolegium (tým lidí, který hledá důvody, proč to
jde):
• doc. Kucharská zůstává proděkankou pro studium, novou proděkankou pro studium je dr.
Nečasová – studijní proděkanky již mají rozdělenou agendu (viz prezentace v příloze
a informace bude zveřejněna na webu)
• prof. Vlnas je proděkanem pro vědu a výzkum
• doc. Černochová je i nadále proděkankou pro zahraniční vztahy
• doc. Teodoridis je proděkanem pro rozvoj
• dr. Laufková se i nadále věnuje agendě týkající se studentů
• dr. Uličná zajišťuje kontrolu kvality dle nového vysokoškolského zákona
• prof. Wildová je členem kolegia a zároveň prorektorkou
doc. Černochová (zahraniční agenda)
• za 14 dní (8. 11. v 9.00) bude výběrové řízení na 1–2 praktické stáže do Londýna v rámci
programu Erasmus+
• 22. listopadu je setkání studentů navrácených ze zahraničí
• před Vánocemi bývají evaluační semináře; pokud by studenti měli zájem, mohlo by dojít
k dalšímu setkání mezi českými a zahraničními studenty
dr. Laufková (informace pro studenty)
• poděkování za seznamovací kurzy, předstudijní soustředění, Dvorky, spolupráci se
zahraničními studenty
• 27. 10. je děkanský den
• 10. 11. kulatý stůl (výročí založení fakulty): Otevřeno Otevřenu
• 15. 11. slavnostní konference k 70 výročí založení fakulty, slavnostní shromáždění akademické
obce, slavnostní koncert
• 14. 11. – 9. 12. – přihlašování k SZZ, zimní termín; do 9. 12. – odevzdání závěrečných prací
(zimní termín)
• 7. 12. 8.00–14.00 – den otevřených dveří
• 7. 3. 2017 Společný reprezentační ples FF a PedF UK, tentokrát v Národním domě na
Vinohradech
• Bylo aktualizováno opatření 6/2016 k účelovým stipendiím – nově 17/2016

Bufet: Nový nájemce bufetu od 1. 11. bude SANANIM Charity Services, s. r. o.; bude se jmenovat
Bistro Café Therapy (facebook.com/BistroCafeTherapy)
L. Vaňková zmiňuje, že se bufet představí 31. 10. díky Haloween Party; jeden z nových
provozovatelů vystudoval PedF; menu káva + quiche by mělo stát kolem 50–60 Kč, polévka kolem
25 Kč; studenti by měli bufet podporovat; nový bufet bude zajišťovat občerstvení na konferenci,
kterou pořádá KCHDCH (3.–4. listopadu); zároveň Café Therapy nabízí prostory (velký sál)
k využití ve své provozně ve Školské ulici
Studentské hodnocení výuky: účast v LS byla jen necelých 9 %; v ZS bude hodnocení i nadále přes
SIS, ale do budoucna bude využita aplikace FF; komise pro hodnocení výuky studenty byla
aktualizována a bude intenzivně pracovat na vylepšení současného stavu; prosba na zástupce SOR
a spolků: propagovat studentské hodnocení výuky
Ohlašování akcí: připravuje se nový formulář; zatím se akce ohlašují na pr@pedf.cuni.cz min. 14
dní před konáním, a to ve formátu:
Název akce:
Termín konání: datum, čas začátku, čas konce
Místo konání:
Kdo zodpovídá za průběh akce + emailový kontakt na něj:
Stručná charakteristika akce:
Podpora akce ze strany fakulty (záštita fakulty/ organizační pomoc / rezervace učebny / příp.
finanční příspěvek apod.):
Pokud chcete Vaši akci propagovat na plazmě, fakultním webu či FB, napište prosím text, který má
být zveřejněn:
Poznámka:
Různé:
• doc. Kucharská hovoří o hodnocení kvality, které univerzita musí absolvovat pro udělení
akreditace, za naši fakultu je nominována ona a Bc. Tomáš Kebert
• P. Topková žádá o návod na přihlašování ke státnicím pro studenty; doc. Kucharská informuje, že
návod je v Helpdesku SIS; poznamenává, že pozvánka na státnice neznamená, že student má
splněny všechny potřebné povinnosti (potřeba zadat v SIS kontrolu před SZZ, příp. oslovit svou
studijní referentku)
• část výuky z Celetné bude probíhat na gymnáziu u Libeňského zámečku; stále se hledá velká
místnost pro přednášky, výuka bude jinde asi v roce 2017/2018
• L. Vaňková: relaxační zóny na fakultě nevzniknou, ale místo toho se bude vypomáhat bufetu;
prostory před bufetem se budou postupně rekonstruovat a vylepšovat
• L. Vaňková zve na přednášku Výchovy ke zdraví, která bude na téma zdravého stravování – 8. 11.
2016 od 18:00 ve Velkém sále
• K. Chlumová (SOR chemie):
• studentky by ocenily, kdyby na toaletách byly na dveřích háčky na kabelky
• 27. 10. je Hokejová bitva, kde bude mít stánek spolek Drosophila
• 3.–4. 10. se koná konference Projektové vyučování v přírodovědných předmětech (KCHDCH
PedF UK)
Zapsal: Tomáš Kebert, 24. 10. 2016

