
Zápis z porady studentských oborových rad s vedením fakulty 

22. 2. 2016 

Přítomni za vedení fakulty: R. Wildová, M. Nedělka, J. Kropáčková, M. Zvírotský, 

M. Černochová, K. Uličná, I. Kočová, V. Laufková 

Přítomni ze studentů: Matějová, Neckář, Hofmanová, Bederka, Namyslo, Tupková, Boušková, 

Korečková, Ruszó, Burian, Dudek, Vais, Linerová, Králová, Jůza, Kryčerová, Svobodová, 

Beneš, Eiselt 

Hosté: J. Svobodová, K. Kočová  

 

Program:  

1. Úvodní slovo paní děkanky 

 Představení nové členky kolegia, dr. Kláry Uličné – spolupráce na přípravě 

koncepčních materiálů pro MŠMT, koncepce učitelské přípravy v oborových 

didaktikách, projekty 

 Do konce března je nutné nahlásit akce konající se na půdě PedF spolu s jejich 

finančními nároky. Poté proběhne diskuze ze strany vedení, zda je možné jejich 

financování z rozpočtu PedF. 

 Paní děkanka požádala rektora o uvolnění z funkce k 1. 7. 2016 (důvodem 

rezignace na funkci děkana je práce v kolegiu rektora, do něhož byla jmenována již 

15. 7. 2015). 

 

Důležitá opatření, která je nutné dodržovat: 

 Zákaz kouření na půdě PedF mimo vyhrazeného dvorku. 

 Zákaz požívání alkoholu na půdě PedF mimo vedením schválených akcí. 

 Nutnost zamykání hlavních dveří při vstupu na PedF při jakýchkoli akcích 

o víkendech a večerních hodinách. 

 Trvání akcí na půdě PedF maximálně do doby otevření vrátnice, příp. po předchozí 

domluvě s tajemnicí kvůli zajištění ostrahy TPO. 

 

Vánoční vzkazy: 

 Týkající se kvality studia – odkázáno na studentské hodnocení výuky a Helpdesk 

SIS.  

 V bufetu dojde k navýšení porce na osobu. 

 Již jsou na fakultě k dispozici 4 mikrovlnné trouby. 

 Stavební úpravy – oprava oken v havarijním stavu, vznik nových zásuvek (po 

projednání, nelze všude zavést). 

Akce Dvorky: 

 Omezení tvrdého alkoholu a trvání akce maximálně do půlnoci. 

 

2. Možné úpravy fakultních prostor 

 Jakékoli návrhy na zlepšení relaxačních zón v budovách PedF UK jsou ze strany 

vedení vítány.  

 

 

 



3. Akce PedF v nejbližší době 

 Ples PedF UK a FF UK proběhne již tuto středu 24. 2. 2016 v Kongresovém centru. 

 Seminář „Řešení mezinárodních projektů“ proběhne na PedF UK 11. 3. 2016.  

 DOD – Den otevřených dveří pro studenty uvažující o doktorském studiu proběhne 

18. 3. 2016 od 14:00. 

 Akce D-DUR (Den dětí, učitelů a rodičů) – možné zapojení SOR a aktivních 

studentů. Pro jakékoli dotazy se obraťte na Veroniku Matějovou - 

ver.matejova@gmail.com 

 

4. Poděkování 

 Poděkování SOR za pomoc při organizaci akcí pro studenty Erasmu. 

 Poděkování studentům zapojených v International club. 

 Poděkování studentům za aktivní účast při studentském hodnocení výuky a při 

aktualizaci seznamu studentských spolků (web). 

 

5. Projekt studentky Elišky Kryčerové a kol. (Martin B., Kačka S., Tomáš E.) 

 Na jednání byl představen projekt Sdílený web (peďák.cz, www.pedak.cz) pod 

záštitou studentky Elišky Kryčerové, který si klade za cíl propojit pomocí odkazů, 

chatu, úložiště aj. studenty PedF UK. Tento projekt zasluhuje širší diskuzi ze strany 

vedení i studentů, proto bude dále projednáván na příští schůzi.  

 

6.     Důležité termíny a úkoly 

 Ples: 24. 2. 2016 

 Do 15. 3. 2016 Veronice Laufkové (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz) zasílání 

návrhy na akce, které by měly být podpořeny fakultou (a v jaké výši) – skrz tento 

google formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/1xTKcTIBQfON17MUpLRj09o3bVKNx8dE

QZZNmgRLjzmQ/viewform 

 Do příští schůzky se zamyslet nad projektem E. Kryčerové a kol. a nad 

možnostmi další spolupráce. 

 Zamýšlet se nad návrhy relaxačních zón, vytipovat místa v budově / budovách 

fakulty, kdy chybí zásuvky – posílat emailem V. Laufkové nebo přicházet 

s návrhy na příští jednání.  

 Do příští schůzky promýšlet možnosti efektivní komunikace mezi vedením 

fakulty a studenty. 

 

 

Příští jednání se uskuteční 7. 3. 2016 od 16:30 ve Velkém sále. 
 

 

Zapsala: Monika Boušková 
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