
Zápis ze setkání zástupců SOR a spolků s vedením PedF UK  

3. 4. 2018 

Přítomni:  

Agora – E. Andělová, D. Čechová, Z. Martínková, V. Müllerová 

Drosophila – K. Bednářová, V. Řeřábková 

EMIL – H. Fajkusová, P. Opltová 

Otevřeno, SOR ČJ – V. Vohlídková 

SOR Bi – K. Rýdlová 

SOR ČJ – R. Hauzrová, P. Žalmanová 

SOR IT – P. Lienert, J. Vais 

SOR Ch, SOR Bi – P. Holub 

SOR KG – K. Polcarová 

SOR KVVído – Š. Bruchotová, V. Zavřelová 

SOR TV – A. Beránková 

SOR VkZ, SOR chemie – O. Vyskočil  

SOR M, SOR PG, Peďák – P. Šulcová 

Za vedení fakulty: P. Nečasová, A. Kucharská, V. Laufková 

 

Program: 

1. Hodnocení výuky  

2. Studijní agenda 

3. SOR a spolky 

4. Pozvánky na vybrané akce 

 

1. Hodnocení výuky studenty (P. Nečasová, diskuze) 

- Hodnocení za LS 2016/2017 – aplikace FF UK, hodnocení doprovázely dílčí problémy. 

Veškeré slovní komentáře byly přečteny, byl vypsán výtah, pan děkan s problémy oslovoval 

vedoucí kateder, aby se zaměřili na konkrétní komentáře, na které bylo v hodnocení studenty 

upozorňováno, a ověřili si je. 

- Hodnocení výuky za ZS 2017/2018  nová verze hodnotící aplikace (FF UK), obtíže 

s fungováním, náročnější nástup, ale přes veškeré obtíže hodnocení v této aplikaci bylo 

realizováno (měli jsme možnost vrátit se k hodnocení přes modul Anketa v SIS; použít starou 

verzi aplikace FF UK nebo aktualizovanou verzi, kterou nám FF UK nabídla. Přijali jsme 

novou verzi aplikace (snazší přístup k datům, příjemnější pro studenty i vyučující - mohou 

reagovat na komentáře, graficky lepší), od začátku komunikace s programátory s FF UK, 

snaha o co možná nejrychlejší řešení problémů, které se v průběhu vyskytovaly a vyskytují. 

Vzhledem k těmto problémům se vedení rozhodlo posunout termín hodnocení a nyní i termín 

pro zveřejnění výsledků (pracovníci neviděli komentáře k jejich výuce). 

- Publikování výsledků bude v brzkém termínu (zatím není jasné, kdy se podaří další 

z technických problémů vyřešit).  



- Omluva za to, že členové komise a studenti nebyli o tomto posunu informováni (velikonoční 

svátky), proto studenti obdrželi jen zprávu přes Helpdesk SIS. 

- V hodnocení se objevují nepatřičné  věci, je potřeba se vyjadřovat fakticky, argumentovat, 

aby se sdělení dalo ověřit. Nevítané jsou komentáře, které by mohly naplňovat skutkovou 

podstatu trestného činu: šíření pomluvy. Je nutné hodnotit výuku. 

- Potěšující je, že účast studentů byla vysoká (poděkování). 

- J. Vais vznesl na studijní proděkanky otázku, zda by bylo možné zjistit, kolik studentů 

odebírá zprávy prostřednictvím Helpdesk SIS  je potřeba osvěta, zvýšit informovanost 

studentů o Helpdesk SIS, zavedeném a funkčním kanálu (informovat email přes SIS, osvěta 

přes SOR a spolky, FB, PedInfo atd.) 

- J. Vais navrhl, zda by bylo možné zprovoznit testovací verzi aplikace pro studentské 

hodnocení výuky tak, aby bylo možné otestovat kritické kroky vždy v předstihu, a vyhnout se 

tak chybám a případným změnám již schválených termínů (posuny mají neblahý vliv na 

věrohodnost HVS). 

 

2. Studijní agenda 

a. Přihlašování na SZZ do 20. 4. 2018 v SIS 

b. Odevzdávání závěrečných prací do 20. 4. 2018 (již pouze elektronicky do SIS, některé 

katedry vyžadují tištěnou verzi pro potřeby obhajoby – komunikace se svými katedrami) 

c. Stipendia za vynikající studijní výsledky 
- Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF UK 

- od prosince 2017 obdrží studenti rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní 

výsledky v SIS. Stipendium je dle předpisu nutno přiznat do konce prosince, takže pokud 

nejpozději do konce prosince nemá student v SIS rozhodnutí, nebylo mu přiznáno. Ale 

rozhodnutí jsou vkládána do SIS mnohem dříve. 

- individuální informace může poskytnout  referentka pro poplatky a stipendia Jana Jelínková 

(jana.jelinkova@pedf.cuni.cz) ze studijního oddělení  

d. Nová studovna 

-  měla by být funkční od začátku ZS 2018/2019 

- hlavní změna: nová týmová studovna v patře, uzavřená za sklem, lze rezervovat na schůze, 

workshopy, spol. práce 

 

3. SOR a spolky 

a. Výjezdní zasedání je naplánováno na 19. 10. - 21. 10. 2018, spíše 26.-28.10. 

2018  

b. Manuál pro nové SOR s spolky 

- na webu „Na koho se obrátit“ 

 

c. Vytvořit sdílený dokument na akce  google disk (Petr Holub, Eliška 

Andělová) 

 

d. Komunikace se studenty SOR a spolků 

- Nástěnka u vrátnice  informovat paní vrátné o nástěnce na reklamy v 2. patře  

- Intranet  předpisy, přenos informací, inspirace intranetem pro zaměstnance (pracovní 

skupina VL, Kája Bednářová, Pavla Šulcová, Jan Vais, Verča Müllerová) 

mailto:jana.jelinkova@pedf.cuni.cz


- Návrh na umístění nástěnek na schodišti v přízemí u vchodu (mezi dřevěnými a skleněnými 

dveřmi)  

d.    Granty 

- zprávy za realizaci do konce června 2018 (to, co už bylo realizováno) 

- příští kolo na začátku akademického roku, ideálně říjen  promýšlet si projekty už teď 

- Výroční zpráva (spolky) – podklady pošle TB a VL do dvou dnů 

 

4. Pozvánky na vybrané akce 

 

- 4. 4. Noc vzdělávání 

- 5. 4. Velikonoční večírek a narozeniny Drosophily  

- 13. 4. Improvizační show nově vznikajícího fakultního umělecko-dramatického spolku, 

plná improvizačních her, humoru a příjemné atmosféry  

- Úterky a soboty – Otevřené ateliéry KVV 

- 16. 5. Rektorský den + sportovní den SOR TV (Houšťka) 

- SOR IT chválila dr. Štípka a dr. Jeřábka za spolupráci se studenty, akce „Zeptejte se 

Štípka“ 

- Letní piknik – ještě není termín, ale T. Bederka domlouvá podrobnosti, budeme včas 

informovat  

 

Další setkání proběhne 15. 5. v 16,00 v místnosti R118. 

 

Zapsala: V. Řeřábková  Vidovaly: P. Nečasová, A. Kucharská, V. Laufková 


