
Zápis ze setkání zástupců SOR a spolků s vedením PedF UK 

28. 3. 2019 

 

Přítomni: Agora (Lenka Nováková, Eliška Andělová), Drosophila (Petr Holub), Emil (Michala 

Chudobová), CULT (Pavlína Dusilová), microlab + SOR IT (Jan Vais, Tereza Tichá, David Zálešák, 

Emil Miler, Vojovič), SOR AJ (Jan Dlask), SOR Bi (Martina Koláčná), SOR ČJ + Otevřeno (Veronika 

Vohlídková), SOR FJ (Strofa – Lucie Krupová), SOR M a Pg (Pavla Šulcová), SOR Ps (Adam 

Martínek), SOR TV (Anna Obročníková a Bára Křížková), SOR VV (Ivana Pařenicová), SOR Che 

(Petr Holub) 

Za vedení fakulty: M. Nedělka, P. Nečasová, V. Teodoridis, V. Laufková; A. Jančařík (AS PedF UK) 

 

Program:  

1. Úvodní slovo – M. Nedělka 

1. Poděkování SOR a spolkům za činnost 

2. Mezinárodní hodnoticí komise 

 

2. Rekonstrukce budov - V. Teodoridis 

▪ Rekonstrukce budovy M. Rettigové ve fázi vyhodnocení výběrového řízení na 

zpracování projektu; cena za rekonstrukci 296 mil. Kč vč. DPH; počítá se s obnovou 

technologického vybavení budovy (topení, voda, elektroinstalace, IT sítě, 

vzduchotechnika), rekonstrukce oken, střechy a pláště budovy, úpravy interiéru bez 

zásadních dislokačních změn s výjimkou 2. vchodu do ulice Vladislavova, nového 

výtahu (kuřácký dvorek, pouze do 3. patra); začátek stavebních prací se předpokládá na 

leden 2022; ukončení, kolaudace leden 2026 

▪ Rekonstrukce v areálu fakulty v Brandýse nad Labem – rekonstrukce obou tělocvičen, 

sociálního zařízení a zázemí KTV v rozsahu stavebních úprav stávajících konstrukcí, 

výměna oken, instalace nového systému vytápění (vč. využití zbytkového tepla 

z bazénu), světel, audiotechniky 

▪ náklady cca 9 mil. Kč s možností dotace maximálně do 88 % v závislosti na objemu 

komerčních pronájmů. 

 

3. AS PedF UK - A. Jančařík 

▪ Nové akreditace: cca 360 spisů 

▪ Vypsané volby na děkana PedF UK 

▪ V řešení rozpočet stipendijního fondu na příští rok 

 

 

 



4. Studijní agenda - P. Nečasová 

 Nová Pravidla pro organizaci studia (https://cuni.cz/UK-8427.html): např. úprava hranice 

procenta u volitelných předmětů pro postup do dalšího ročníku; obhajoba závěrečných prací - 

když jsou oba posudky závěrečné práce negativní, může student odmítnout obhajobu a nechat si 

přidělit hodnocení „neprospěl/a; přenos kompetencí z vedoucích kateder na garanty studijních 

programů, např. vypsání témat závěrečných prací schvaluje garant studijního programu 

 Přihlášky ke SZZ: Dr. Nečasová požádala SOR a spolky, aby pomohly šířit informace s termíny 

přihlašování na SZZ a termíny odevzdávání závěrečných prací (viz Harmonogram 

akademického roku 2019/2020), tj. nejbližší termín SZZ 11. 11. 2019 až 6. 12. 2019 

 Studenti vznesli dotaz ke konání SZZ z hlediska jednotlivých částí SZZ, Dr. Nečasová odkázala 

studenty na přílohu Pravidel pro organizaci studia a navrhla, že katedry budou požádány, aby na 

svých webech popsaly explicitně způsob konání částí SZZ.  

 Vznesen dotaz, jak postupovat v případě překrývající se povinné výuky (v případě požadavku 

100% docházky). 

 Hodnocení výuky: komentáře studentů nejsou viditelné, protože hodnotí malé procento 

studentů; diskuze nad tím, proč nejsou vidět ani odpovědi na vlastní komentáře; studenti 

doporučují, aby vedení fakulty doporučilo na poradě vedoucí apelovat na vyučující, aby 

povzbuzovali studenty k hodnocení výuky.  

 Nepříliš jasné informace k bakalářským praxím ve 3. ročníku – nyní první rok nových praxí, na 

základě zkušeností ze zimního semestru bude kvalitněji nastavena realizace bakalářských praxí 

v letním semestru (první týden v prosinci se bude konat porada garantů bakalářských praxí, kde 

budou dosavadní zkušenosti shrnuty a dohodnut další postup)  

 

5. Závěry z výjezdního zasedání SOR a spolků – M. Koláčná (OVVZ) 

◦ Kalendář akcí: společný pro všechny, spolky, SOR; google kalendář; všechny akce zapsané 

ve formátu spolek (pořadatel) – název; napsat email K. Smetanové 

(katerina.smetanova.98@gmail.com) 

◦ Seznamovací kurzy pro studenty 1. ročníků: obory se domluvily, že se pokusí navýšit 

kapacitu o 30 % a pokusí se uspořádat seznamovací kurz pro obory, které SOR nemají. 

◦ Pořádání akcí na fakultě: M. Koláčná požádala SOR a spolky, aby nahlašovaly všechny 

akce malého rozsahu v 10denním předstihu, akce velkého rozsahu 3 týdny před jejich 

konáním. 

 

6. Fungování SOR a spolků 

o Poděkování za pořádání seznamovacích kurzů (stipendia zadána – kdo zaslal údaje) 

o Poděkování za účast na předstudijním soustředění 

o Granty na činnost SOR a spolků – viz email, podání všech žádostí v termínu; do 20. 11. 

2019 rozhodnutí o financování žádostí; do 30. 11. 2019 stipendia v SIS 

o Jednodenní výjezdní zasedání se zástupci SOR a spolků na fakultě v prosinci 2019 

o Komunikační kanály: studentskeor@pedf.cuni.cz (aktualizace VL) a uzavřená FB 

skupina (Pueblo - Spolky, sorky, tutoři, senátoři PedF UK; správa OVVZ) 

o Aktualizace informací na současném fakultním webu (https://pedf.cuni.cz/PEDF-

386.html) spravuje prozatím D. Čechová (místopředsedkyně AS PedF UK)  

Zapsal: J. Vais 
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