
Zápis ze setkání zástupců studentských oborových rad a spolků s vedením 
fakulty (online) 

18. 6. 2020 
 
Přítomni: E. Miler (SOR IT, MicroLab), Anna Sochůrková, Spolek Emil, Jan Vais (SOR IT, 
MicroLab), Jiří Doubrava, Kateřina Smetanová (SOR Che, spolek Drosophila), Klára Špísová 
(SOR Che), Linda Pleskačová (SOR Pg), Majda Puchmertlová, Martin Hošek (SOR TV), Pavla 
Šulcová (SOR M, Pg), Petr Holub (SOR Bi, spolek Drosophila), Šárka Hanetšlegerová (SOR 
AJ), Tomáš Vonšovský (SOR HV, La Vie Bohème) 
Za vedení fakulty: A. Kucharská, P. Nečasová, M. Černochová, V. Laufková 

 
1. Studijní problematika – P. Nečasová, A. Kucharská 

• Pochvala studentů za zvládnutí distanční výuky v době koronavirové krize, jmenovitě 
KBES, KDDD, KCHDCH  

• výuka ve zkouškovém období není možná; dle předpisů jsou jasně odděleny termíny 
pro výuku a termíny zkouškového období 

• výuka a oborové půldny, překryvy u povinné výuky – informovat katedrální tajemníky 
či rozvrháře hned, jak je překryv zjištěn; povinně-volitelné předměty – katedra by měla 
umožnit studium v oborových půldnech alespoň některých povinně-volitelných 
předmětů; posun tvorby rozvrhu – do konce července 2020 by mohl být rozvrh 
v základních rysech nasazen 

• poděkování všem dobrovolníkům za pomoc – doučování, hlídání dětí, šití roušek apod. 

 
2. Hodnocení výuky studenty (HVS) – P. Nečasová 

• otázky k jednotlivým předmětům a následně bude položena také otázka speciálně 
k distanční formě vzdělávání 

• hodnocení do 13. 7. do 8:00, poté vyjádření vyučujících, publikováno bude hodnocení 30. 
7. včetně souboru, v němž je sumarizovaný komentář vedoucích pracovišť  

• výzva k propagaci HVS u studentů 
• V. Vohlídková, T. Vonšovský – kampaň na propagaci HVS („Party v AULE“ 10. 7. 2020) 

– podpořit co nejvyšší účast – pokud bude 40 % hodnotících studentů, bude možné na 
fakultě nocovat; pokud nedosáhneme 40 %, akce nebude nebo bude omezená – např. 
nebude živá hudba  („cena útěchy“, jako třeba akce online) – komunikace P. Nečasové 
a organizátorů kampaně (V. Vohlídková a T. Vonšovský) před dalším kolegiem (30. 6. 
2020) – ujasnění koncepce, aby mohla být řádná příprava 

• Šárka Hanetšlegerová (SOR AJ) – hromadná propagace, organizovaná propagace, 
videospoty (T. Vonšovský, E. Miler) – uceleně za studenty, nyní proces menších spotů 
a počkat na velkou propagaci až do 30. 6. 2020 

 
 
3. Zahraniční vztahy 

• v příštím akademickém roce budou v zimním semestr omezeny mobility, online výuka 
bude probíhat i na zahraničních univerzitách 



• 28. 9. 2020 – 2. 10. 2020 – pomoc se zajištěním akcí pro zahraniční studenty, zváni 
budou i zástupci kateder 

• Erasmus – smlouvy se prodlužují o rok, tedy bude možné se přihlásit všichni ještě na 
jaře roku 2021 (tento starý model výjezdů byl o rok prodloužen), nově se chystá výuka 
v mezinárodních uskupeních, nebude potřeba vyjíždět (zahraniční index) 

• praktické stáže, například dvouměsíční, za které nejsou udělovány kredity 

 
4. Fungování SOR a spolků (V. Laufková) 

• Nové OPAD – bude platné nejspíše od 1. 8. 2020, vzniklou sloučením Opatření děkana 
č. 7/2019 a č. 17/2019; pro lepší komunikaci přibyly přílohy (např. vzor pro výroční 
zprávu u spolků či zpřesněn formulář pro registraci do rejstříku fakultních neformálních 
spolků) 

• Připomínáme ohlašování veškerých akcí přes akce.pedf.cuni.cz (OVV projedná s TPO, 
příp. paní tajemnicí) 

 
5. Seznamovací kurzy  (V. Laufková) 

• aktualizace rozcestníku seznamovacích kurzů: http://seznamovak.pedf.cuni.cz/  
• Emailem jan.vais@pedf.cuni.cz a Veronika.Laufkova@pedf.cuni.cz 
Zatím platí stejné podmínky jako v předchozích letech, tj.:  

• Stipendium bude vyplaceno po konání seznamovacího kurzu ve výši 1000 Kč/den 
organizátorům a vedoucím seznamovacích kurzů – s podmínkou max. dva vedoucí na 
10 studentů prvních ročníků 

• Pokud by se stalo, že by na jeden obor připadly dva seznamovací kurzy (dvě studentské 
oborové rady / spolky), částka se půlí. 

• Dále je možné počítat s jednorázovým příspěvkem na výdaje spojené se seznamovacím 
kurzem ve výši 1500 Kč na jeden seznamovací kurz. 

• Prosba o navýšení počtu míst o 30 %. Prosíme, promýšlejte organizaci tak, abyste mohli 
uspokojit poptávku studentů prvních ročníků. 

 
6. Granty na činnost studentských organizací 
Termíny 

• podzimní termín – podání žádostí studentskými organizacemi do 15. 10., projednání 
a zadání schválených návrhů do SIS – do 31. 10.  

• jarní termín – podání žádostí studentskými organizacemi do 10. 2., projednání a zadání 
schválených návrhů do SIS – do 28. 2 

• termíny byly diskutovány a budeme ještě dále jednat o co nejlepším nastavení; 
diskutováno bylo přidělování peněz (akademický / kalendářní rok – SOR jsou 
ustanovovány na akademický rok, stipendijní fond je řešen ke kalendářnímu roku 
 
 

Granty - SOR 
Podmínkami pro zařazení žádostí do grantové výzvy jsou:  

http://seznamovak.pedf.cuni.cz/
mailto:jan.vais@pedf.cuni.cz
mailto:Veronika.Laufkova@pedf.cuni.cz


• Pravidelná setkání (každé 3 měsíce) zástupců SOR s vedením pracoviště, kde je SOR 
zřízená – bude vytvořen formulář (příloha).  

• Pokud se vedení pracoviště odmítne se zástupci SOR sejít, přiloží SOR příslušnou 
mailovou korespondencí a zápis ze své schůze bez přítomnosti vedení pracoviště.  

• Účast na fakultních Dnech otevřených dveří.  
V případě splnění výše uvedených podmínek obdrží každá SOR na svou roční činnost 5 000 Kč 
a dále mohou SOR podávat žádost o grant určený na svou činnost (zpravidla katederní 
shromáždění, teambuildingy) do maximální výše 10 000 Kč za akademický rok.  
 

Granty - spolky 
• Podmínkou zařazení žádosti o grant na následující akademický rok je odevzdání soupisu 

činnosti za uplynulý kalendářní rok 

• Spolky mohou využít stipendia na teambuildingy či školení do maximální výše 30 % 
celkové požadované částky.  

 

 
7. Výjezdní zasedání (víkendové) 

• Chata Na Muldě v Peci pod Sněžkou (FTVS UK) 

• Zatím rezervace v termínu od pátku 23.10.2020 až 25.10.2020 (potvrzeno FTVS UK 
• zatím platí stejné počty zástupců jako v minulých letech, tj. rady spolků a 1–2 zástupci 

za neformální spolek a SOR 
 

Zapsala V. Laufková 

 
 
 


