
Zápis ze setkání studentských oborových rad, spolků a zástupců studentů 

s vedením fakulty  

29. 11. 2016 

 

Přítomni za studenty: D. Čechová (Agora, Otevřeno), A. Doležalová (SOR VkZ), 

K. Chlumová (SOR Che, Drosophila), B. Imrišková (SOR AJ), E. Kryčerová (Peďák), 

P. Leinert (SOR IT), K. Polcarová (SOR G), D. Pražák (SOR Bi, Drosophila), P. Šulcová (SOR 

Pg), J. Vais (SOR IT), L. Vaňková (SOR VkZ)  

Přítomni za vedení fakulty: A. Kucharská, P. Nečasová, V. Laufková 

 

Program:  

1. Den otevřených dveří  

 7. 12. 2016 (Vaše účast na prezentaci kateder apod., stolky na chodbách – student 

friendly prostředí, komunikujte v této věci s Tomášem Bederkou 

(tomas.bederka@pedf.cuni.cz).  

 Zvážit, kdo ze zástupců studentů by mohl přijít na konec hlavních prezentací (první 

v 8:30, druhá v 11:30) vysvětlit, jak jsou studenti zapojeni nejen do Dne otevřených 

dveří, ale rovněž do dění na fakultě – jméno ochotného zástupce prosíme poslat paní 

proděkance Nečasové (pavla.necasova@pedf.cuni.cz) a v kopii V. Laufkové 

(veronika.laufkova@pedf.cuni.cz) 

 Vedení fakulty velice děkuje všem SOR a spolkům za aktivní zapojení do Dne 

otevřených dveří! 

 Zkontrolovat si, zda Vám neodpadá z důvodu konání DOD výuka (výuka neodpadá 

plošně, jen v těch učebnách, kde se koná setkání se zájemci o studium). 

 

2. Advent na PedF UK 

 Všichni studenti jsou srdečně zváni na akce spojené s adventem: 5. 12. 2016 od 15:00 

slavnostní zahájení ve vestibulu fakulty; 12. 12. 2016 od 18:00 v R112 Ukradené 

Vánoce (zástupce vedení, zaměstnanci i studenti); 13. 12. 2016 Pečení s Drosophilou; 

13. 12. 2016 od 19:00 Adventní koncert v Karolinu; 14. 12. 2016 Guess game o dárky 

s Emilem; 15. 12. 2016 Tajný Ježíšek s Agorou; 15. 12. 2016 /9:30 – 14:00) Vánoční 

trhy ve vestibulu fakulty. 

 

3. Studentské hodnocení výuky 

 Výzva k zástupcům SOR a spolků, aby vstupovali po domluvě s vyučujícími do hodin 

a vyzývali studenty, aby se účastnili studentského hodnocení výuky (vyplňovali anketu 

v SIS), s výsledky se pracuje na úrovni kateder i vedení fakulty. 

 Návrhy na letáčky na propagaci studentského hodnocení výuky – přes FB, do pátku 

9. 12. 2016 (sdílení Vašich oborových, návrhy nových). Domluvíme se na pravidlech 

sdílení a další propagaci. 

 Motivační video (viz dotazník k akreditacím): Daniel Pražák, Filip Mašek   

 

4. Stipendia 

 Snaha, aby stipendia přišla opravdu co nejdříve od jejich navržení.  
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 Všechna stipendia budou administrována přes SIS, což by mělo celý proces zrychlit. 

 Brzy bude vydána aktualizace opatření ke stipendiím + pro vedoucí pracovišť interní 

dokument. Budete s ním včas seznámeni! 

 V SIS se nezobrazuje bližší odůvodnění (př. koncert; předstudijní soustředění apod.; 

jen článek, dle kterého je stipendium přiznáno) – přes správce SIS se vedení fakulty 

pokusí o nastavení tohoto požadavku. 

 

5. Studium 

 Přihlašování k zimnímu termínu SZZ je stanoveno v termínu od 14. 11. do 9. 12. 2016. 

Na každou část SZZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS.  

 Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické verzi ve všech 

oborech nejpozději do 9. 12. 2016. 

 Pozor, v OPAD 8/2015 (https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-71.html?menu&y=2015) 

a šablonách (přílohy k tomuto OPAD) je chybně uveden název UK (UK v Praze; od 

1. 9. 2016 je nutné uvádět pouze Univerzita Karlova. OPAD i šablony budou co 

nejdříve aktualizovány. Prosíme Vás o součinnost: do pátku 2. 12. 2016 si projít toto 

opatření a šablony, zda je pro vše srozumitelné. Zpětnou vazbu prosíme posílat na 

veronika.laufkova@pef.cuni.cz. 

 Zástupci studentů prosí, aby vyučující byli upozorněni, že musí termín zkoušky vypsat 

min. týden dopředu a min. 3 termíny ve zkouškovém období. Studijní proděkanky 

zajistí informovanost vyučujících v této oblasti. Obecně je nyní snaha vyučujícím 

připomínat termíny, jejich povinnosti, návody apod., a tím jim ulehčit práci.  

 SOR HV – zvážit, zda neotvírat obor Hudební výchova – Zpěv (z řad studentů by byl 

velký zájem). Studijní proděkanky doplňují, že toto musí posoudit katedra, dále je 

nutné zvážit ve vedení. Pokud by to bylo realizovatelné, byla by možná akreditace 

tohoto oboru za dva roky. 

 

6. Ples FF a PedF UK 

 Pozvánka na společný ples FF a PedF UK – 7. 3. 2017 v Národním domě na 

Vinohradech na téma Oscarový večer, více na ples2017.cz 

 

7. Různé 

 Labyrint vědění – 8. 12. 2016 ve Velkém sále – o překladech (Harry Potter) 

 Rekonstrukce budovy v Celetné – rekonstrukce by měla začít v září 2017 (místo 

avizovaného července 2017). Náhradní prostory v blízkosti fakulty jsou v jednání. 

Všichni studenti i vyučující budou včas informováni!   

 Další setkání se bude věnovat novým předpisům, které se postupně schvalují na UK.   

 

Příští jednání se uskuteční na začátku letního semestru (termín bude včas upřesněn).  

Můžete se kdykoliv obracet na studijní proděkanky a všechny členy kolegia.  

Krásný adventní čas, prožití Vánoc a úspěšné zkouškové období! 

 

A. Kucharská, P. Nečasová, V. Laufková 
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