
Zápis ze setkání studentských oborových rad, spolků a zástupců studentů 

s vedením fakulty 

15. 5. 2018 
 

Přítomni za studenty: 

AGORA 
 M. Kotrs 

 D. Čechová 

SOR ČJ 

 V. Vohlídková 

Drosophila 
 P. Holub 

 D. Pražák 

SOR KBES 
 P. Holub 

 D. Pražák  

SOR HV, La Vie Bohéme 
 Tomáš Vonšovský 

 

SOR FJ 

 K. Svobodová 

SOR IT 
 Jan Vais 

 Petr Lienert 

SOR M 
 Pavla Šulcová 

Otevřeno 

 D. Pražák 

 V. Vohlídková 

SOR Pedagogiky, Peďák 
 M. Beneš 

SOR VKZ 
 K. Rýdlová 

 

Přítomni za vedení: 

 A. Kucharská 

 V. Laufková 

 P. Nečasová 

 O.  Veselý (OVV) 

 

 

Program: 

 HELPDESK SIS: aktuálně informace z HELPDESK SIS odebírá 159 studentů z celkového 

počtu ~ 4500 studentů.   

 J. Vais upozorňoval, že 159 studentů je v podstatě zanedbatelné číslo a email odeslaný tímto 

kanálem nelze považovat za předanou zprávu.  

 Diskuze nad možnostmi, jakým způsobem komunikovat studenty skrze emaily (v souladu 

s GDPR). Navrhované řešení: Studentům bude zaslán email prostřednictvím SIS, že mohou 

odebírat příspěvky z HELPDESK SIS (společně s příklady těchto příspěvků a infografika, jak si 

odebírání těchto příspěvků nastavit). Společně s touto informací by bylo dobré studentům 

připomenout, že si mohou v SIS (Možnosti uživatele) zvolit možnost zasílání emailů, a apelovat 

na ně, aby si vyplnili v SIS čísla účtu. 

 

 A. Kucharská informovala studenty o přihlašování k SZZ. Požádala studenty, aby informovali 

své spolužáky o tom, jakým způsobem se musí k SZZ zapisovat: přihlašování k termínu a 

přihlašování k části SZZ; není třeba mít k obhajobě vždy splněných 180, resp. 120 kreditů (viz 

příloha č. 2 Pravidel pro organizaci studia – výjimky); zápočet za Předmět „Příprava a 

zpracování bakalářské / diplomové práce“ zapisuje vedoucí práce či tajemník katedry po 

elektronickém odevzdání závěrečné práce. Termín přihlašování pro podzimní termín SZZ je 

stanoven na 4.–22. 6., odevzdání závěrečné práce do 13. 7. 2018. 

 



 Podle D. Pražáka podniká RUK kroky k vyhnutí se „kolapsu“ SIS při zápisech předmětů v září. 

P. Nečasová informovala o dalších krocích, které učinila PedF UK, aby zápisy byly pokud 

možno bezproblémové. D. Pražák dále informoval o nově připravované aplikaci pro mobilní 

zařízení pro přístup do SIS. 

 

 V. Laufková představila O. Veselého z OVV, který má na starosti sociální sítě, web fakulty 

apod. (agenda T. Bušové). O. Veselý přizval studenty k zapojení do nové instagramové soutěže. 

 

 Byl schválen nový neformální spolek La Vie Bohème (předseda T. Vonšovský). Jedná se o 

autorský divadelní spolek. Předpokládají se improvizační večery a inscenace.  

 

 Poděkování spolku Agora, Drosophila a Otevřeno za precizní zpracování výročních zpráv. 

 

 Přijímací řízení (výpomoc zařizuje M. Kotrs a T. Vonšovský): V. Laufková požádala studenty 

o výpomoc při přijímacím řízení, sdílení příspěvku Tomáše a Míry mezi své kolegy.  

 

 Seznamovací kurzy - aktualizace: Všechny SOR a spolky, které chtějí uvést odkaz na 

http://seznamovak.pedf.cuni.cz/, zašlou odkaz na webové stránky svého seznamovacího kurzu 

na „jan.vais@pedf.cuni.cz“ a v kopii na „veronika.laufkova@pedf.cuni.cz“.  

 

 Hodnocení výuky studenty: Vedení fakulty prosí studenty o propagaci studentského  

hodnocení výuky. Nově se bude hodnotit i práce studijního oddělení. Studenti navrhují 

v dalších cyklech např. hodnocení „vrátnice, práce oddělení vnějších vztahů, hodnocení 

předchozího vyjádření vedoucích kateder“ apod. D. Čechová doporučila studentům pořádat 

setkání studentů s vedením katedry nad výsledky hodnocení. Referovala o pozitivních 

zkušenostech na KOVF. V. Laufková a D. Pražák přidali další příklady této praxe, které se 

velice osvědčily. 

 

 Aktualizace anglické verze fakultního webu: Aktualizaci má na starosti O. Benda z OVV  

(ondrej.benda@pedf.cuni.cz). Pokud zástupci SOR či spolků budou mít pocit, že na anglickém  

webu něco chybí, je možnost kolegovi Bendovi napsat. V kopii V. Laufkové. 

 

 Příměstské fakultní tábory – poslední tři neděle v srpnu na naší fakultě (tabory.pedf.cuni.cz) – 

je možné se zapojit i jako vedoucí.  

 

 Předstudijní soustředění: 5. a 6. září 2018 (zástupci SOR a spolků budou včas informováni o 

bližších instrukcích a rozdělení oborů k jednotlivým časům).  

 

 Výjezdní zasedání SOR a spolků: 26.–28. října 2018 Patejdlova bouda v Krkonoších. Původní 

termín byl z důvodu obsazenosti objektu přesunut. 

 

 Pozvánky na akce: D. Čechová pozvala studenty na dnešní přednášku o čarodějnictví a na 17. 

5. setkání s dr. Lánským z KOVF. 13. června: Letní Piknik – Sady na Skalce. 

 

 

 

Zapsal: J. Vais    Revidovaly: V. Laufková, P. Nečasová, A. Kucharská 
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