6. zasedání hodnotící komise
3.6.2014, 15:00-16:30, seminární místnost ÚKBH
Přítomni:
studenti (bez titulů): Jiří Mudruňka, Josef Brychta, Michaela Miklíková, Martina Kohoutová
učitelé (bez titulů): Daniel Rajdl, Omid Moztarzadeh, Ondřej Daum, Vlastimil Kulda
hosté (bez titulů): Martina Buriánková, Lenka Křikavová online
Omluveni:
studenti: Hana Faistová, Jan Razima, Markéta Veselá, Adéla Koptíková, Tomáš Zajíc
učitelé (bez titulů): Aleš Kroužecký, Lukáš Hauer, Richard Pradl, Jitka Švíglerová, Josef
Vodička

Program a zápis
Předváděná prezentace s osnovou a poznámkami.
xxxxx - hlasovat
xxxxx - udělat nutně
1. Formality: předání zbylých dekretů,
2. Odhlasování online vysílání a nahrávání schůzky
3. Závěrečná zpráva z ankety
a. informace o zveřejnění; vyjmenování osob, které dostaly zprávu s
komentářem (děkan), zprávu bez komentáře (kolégium děkana, tajemnice,...),
b. zpráva dostupná online pro všechny členy akademické obce
(www.lfp.cuni.cz; sekce studium, zpráva z ankety)
c. nutnost sloučit informace na webových stránkách fakulty pro učitele i studenty
- aby všichni viděli zápisy z jednání komise i zprávu z ankety - úkol pro
Lenku Křikavovou (LK)
d. nutno rozeslat komentáře vedoucím ústavů z jejich pracoviště
i.
diskuze nad formou komentářů
ii.
odsouhlasena verze Lenky Křikavové, motivace k vypracování verzí
pro všechna pracoviště
e. otázka: kdo rozešle komentáře vedoucím ústavů?
i.
děkan? prof.Skálová? doc.Zicha? další?
f. budeme od děkana vyžadovat zpětnou vazbu - kdy? jak? (ústně, písemně,..)
i.
Debata ohledně pro a proti vyjádření ústně a písemně
ii.
hlasování: písemně 4, ústně 4 - nutno dohlasovat
4. Anketa spuštěna
a. resty (překlady) - D.Rajdl rychle přeloží nejnutnější..vylepšíme zase příští
rok
b. propagace
i.
včetně anglické verze - zde nutná změna oproti minulému roku (tristní
účast)
ii.
společnými silami vytvoříme upoutávku na nově otevřenou anketu na

Komentář [1]: el. hlasování je 6 ano,
6 ne = bez závěru, musíme projednat
znovu

stránky fakulty- do pátku
sis
1. od července upoutávka na anketu červeně
2. rozesílání hromadných emailů
iv.
na facebook fakulty vyvěsí LK
c. současný stav: 129 studentů zatím vyplnilo
d. sběr postřehů, námětů na změnu
i.
nelze odpovídat na komentáře :-(
1. debata, jak to udělat / chceme, aby to šlo?
2. M. Miklíková navrhuje dát všem vyučujícím možnost se po
přečtení komentářů písemně vyjádřit. Toto vyjádření by se
poslalo komisi, ta by všechna zkompletovala a zveřejnila je
najednou v dokumentu na stránkách fakulty.
ii.
návrh R. Pradla: Zakomponoval bych do další ankety do budoucna
ještě informace o "organizační části výuky" - tzn. nejen informace kdo
kdy bude učit či přednášet a jaké téma, ale myslím, že pro studenty je
i velmi podstatná organizace zápočtů, jejich hodnocení, zapisování do
indexů (např kdy se dozví výsledek a co pro ně následně obnáší
shánění zápočtu - pokud nemají výsledek ihned apod), množství
termínů na zkoušky a organizace zkoušení, jak se pro plánování
zkouškového období projeví množství termínů jednotlivých oborů a
případný neúspěch u zkoušky - tento pohled může vidět zcela odlišně
student, který si plánuje všechny předměty a klinika/katedra/ústav,
který plánuje pouze svůj předmět.
1. návrh Josefa Brychty, aby vyučující, vypisující termíny na
zkoušky, měli v sisu možnost se podívat, kdy jsou vypsány
zkoušky pro další předměty
a. LK slibuje, že se do příště podívá, zda to lze
2. návrh R.Pradla zohledníme v komentářovém okně ankety
a. všichni přeformulujeme zadání ke komentáři a
přeložíme do angličtiny (zadáme překlad) - do pátku
e. uzavření anktey - s koncem akademického roku
f. otevřít novou po uzavření staré
5. Jednotné místo na zveřejnění informací pro studenty
a. prostředí (sis, web, jinde)
i.
LK: nejlépe vytvořit rozcestník na jednotném místě - SIS
1. LK se podívá, zda je možné, aby se po změně informací na
nástěnce sisu odeslal studentům informační email
a. pokud ano, nabídne se sekretářkám
b. obsah - co musí obsahovat
i.
informace o výuce: kdy a kde přesně
ii.
požadavky na účast ve výuce
iii.
sylabus předmětu
iv.
požadavky na zápočet, zkoušku
v.
seznam otázek ke zkoušce
vi.
studijní materiály
vii.
kontaktní osoba
c. způsob realizace
iii.

dopis prof. Skálové přednostům
1. požadavky, které chceme, aby předměty měly zveřejněné
(viz.5b)
2. vyžádá si od přednostů jméno pověřené osoby zodpovědné za
zaslání a aktualizaci informací v sisu
3. D.Rajdl dopis sestaví, napíše a pošle paní profesorce
ii.
Mgr.Buriánková navrhuje přesunout zodpovědnost ze studijního na
pověřené osoby
1. prozatím odloženo, naváže na 5 c.i.2.
iii.
revize za 2 měsíce
1. zrevidujeme proklikáním - studenti
2. kdo nebude mít, sepíšeme do zprávy
iv.
školení v používání zvoleného prostředí
1. je možné, dořeší se
6. potřeba elektronicky odhlasovat online vysílání - nutně do další schůzky
7. je stále co řešit, ale přes prázdniny to zvládneme online
i.

Příští schůzka naplánována na 18.9.2014, 15:00, v seminární místnosti ÚKBH
Zapsala: Michaela Miklíková, dodatečně upravil D. Rajdl (4.6.2014)

Komentář [2]: 10 ano, 2 ne =>
odsouhlaseno

