Zápis z porady studentských oborových rad a spolků s vedením fakulty
24. 11. 2015
Přítomni za studentky a studenty: Danča a Tomáš B. (Agora), Michal B., Dan a Tomáš
B. (Drosophila), Vojta (SOR ČJ), Aleš (SOR KFJ), Petra (SOR KPs), Michal D. (SOR IT+Pg),
Radek (studen. tutoři; SOR matematiky), Honza (studen. tutoři, IT+Pg)
Přítomni za vedení fakulty: Anna Kucharská (studijní proděkanka), Ivana Kočová
(tajemnice), Eva Vachudová (vedoucí studijního oddělení, správce fakultního webu), Veronika
Laufková
Fakultní bufet


Zapojilo se 380 respondentů, poděkování. Výsledky ankety mezi studenty jsou součástí
přílohy. Anketa k bufetu proběhla také mezi zaměstnanci (zajistila paní tajemnice).
Z odpovědí vyplynulo, že jsou spokojeni s kvalitou jídla, ale upřednostnili by nižší ceny.



V pondělí 23. 11. proběhla schůzka paní děkanky, paní tajemnice, Ing. Trnky a majitelky
bufetu. Došlo se k závěru, že bufet bude pokračovat v současné podobě. Vzhledem
k nákladům na suroviny (čerstvé, zdravé) zůstanou ceny na současné hladině. Majitelka
oceňovala dotazník vyplněný studenty a věci z něj plynoucí zváží. V bufetu dojde k opravě
ventilace z nákladů provozovatele.



Dále bylo zmíněno, že by studentům vyhovovala možnost si v bufetu ohřívat vlastní jídlo
(další taková možnost je na fakultě v kuchyňce poblíž místnosti S104, v 1. patře budovy v
Myslíkové a brzy bude i v prostorách M. Rettigové, ve 3. patře, u KBES). Podle majitelky
je to možné a takové praxi se nebrání. Je tedy namístě o této možnosti informovat studenty.



Prostředí by se z akustického hlediska mohlo zlepšit např. vyvěšením obrazů od KVV. Tuto
možnost budeme s doc. Špirkem komunikovat.



Padl návrh, že by osazenstvo bufetu mělo včas (do 10:00) zařazovat denní nabídku na své
facebookové stránky. Stejně tak by bufet mohl mít svůj oddíl na fakultních stránkách (vedle
položky „Jak k nám“, kde se nachází volný prostor).



Drosophila vyzdvihla dobrou spolupráci s bufetem při konání různých akcí a konferencí.

Studentské hodnocení výuky


Ukázala se potřeba domluvy na jednotném způsobu propagace studentského hodnocení
výuky. Zájem o něj totiž v posledních semestrech důrazně klesnul. Kolegium zamítlo návrh
na uvádění odkazu na hodnocení v mailech informujících studenty o zapsání výsledků
zkoušky do SIS.



Studenti se shodli na propagaci formou letáků, které se rozmístí po fakultě zejména koncem
zkouškového období, kdy mají studenti čas na vyplňování. Návrhy na letáky se zasílejte na
mail veronika.laufkova@seznam.cz. Na dalším setkání budou návrhy a vybrán jeden
vítězný.



Bude obnovena propagace studentského hodnocení výuky SOR a spolky ve výuce.



8. 12. 2015 od 16:00 se ve Velkém sále bude konat setkání se zástupci Filozofické fakulty
UK, která představí svůj systém hodnocení. V návaznosti na tuto informaci padla námitka,
že na FF UK bylo v posledním hodnocení méně odpovědí než na PedF – i přes zmíněný
systém.



Jedná se o nezávaznou schůzku, jejímž cílem je představit aplikaci a možnosti, jak by bylo
možné si studentského hodnocení výuky upravit dle vlastních potřeb.



Je velmi žádoucí, pokud se tohoto setkání zúčastní větší množství studentů (nejen z řad SOR
a spolků).

Den otevřených dveří


Den otevřených dveří se bude konat ve středu 2. 12. 2015.



Společná přednáška začne v 8.30 a na jejím konci, cca 8:50, budou moci krátce vystoupit
dva zástupci SOR a spolků (přihlásila se Agora a SOR biologie). Studenti jsou vyzváni
zejména k výpomoci na svých katedrách.

Spolupráce se zahraničními studenty


Paní proděkanka Černochová prosila o adresy studentů, spolků a SOR ochotných
spolupracovat na akcích pořádaných pro zahraniční studenty. Přihlásila se Agora,
Drosophila, Emil, Strofa. SOR KAJL a KG jsou v jednání.

SOR a spolky


Spolky budou mít k dispozici místnost S104; SOR a stud. tutoři místnost R423.



Je potřeba dát dohromady seznam aktivních studentských oborových rad, který by se
(společně s kontakty, odkazy na stránky, seznamem členů atd.) mohl umístit na fakultní
stránky. Tohoto úkolu se zhostila SOR biologie.



Byl zmíněn nový způsob ohlašování studentských akcí na fakultě. Po schválení kolegiem
se
budou
akce
ohlašovat
přes
nově
vytvořený
formulář
(https://docs.google.com/forms/d/1TPMP7nAiXcCzamlvB8xyvbv18e1dA1VX9jYPIiIJxs/viewform) nejméně týden před konáním události. Žádost o používání tohoto formuláře
na ohlašování veškerých studentských akcí, a to od úterý 1. 12. 2015.

WikiPedFie a PedF-Up!


Michal Dudek a Honza Vais představili projekty WikiPedFie a PedF-Up! Michal Dudek
sepíše několik poznámek („pravidel“) pro využívání WikiPedFie studentským radám, kteří
budou mít o projekt zájem.



V případě pomoci je možné se obracet na Michala Dudka (michal.dudek.it@gmail.com)
a Honzu Vaise (honzavais@gmail.com), za což jim patří velké díky.

Různé


Stížnost s nefunkčním WC ve 3. patře u KBES byla předána TPO, které dostalo za úkol
nápravu. Situace se projednávala i na schůzi kolegia. V přízemí (na konci chodby vlevo od
hlavního vchodu) bylo otevřeno nové WC pro vozíčkáře, které je přístupné pomocí
euroklíče.



Studentům 1. ročníku NMgr. studia, kteří absolvovali bakalářské studium s vyznamenáním,
bylo přiznáno mimořádné stipendium ve výši 11 111 Kč.



Bude se konat letní obdoba Dvorků – oslavy závěru akademického roku – pro studenty
i zaměstnance. Jak koncepce a formát akce, tak název jsou zatím ve vývoji.
Další schůze SOR, spolků a vedení se bude konat 9. 12. 2015 od 17.00 hodin v R218.

Zapsal: Tomáš Kebert

Schválila: Veronika Laufková

