Zápis ze schůzky studentů se zástupci katedry
21. října 2013
Přítomni:
Zástupci katedry: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (vedoucí katedry), Mgr. Eva Kočišová (provdaná Kyselá;
studijní tajemnice)
Zástupci studentů bakalářských oborů:
1. ročník – Petr Jaroch, Jakub Ráliš
2. ročník – Martina Polesná, Tereza Korasová, Jiří Liška
3. ročník – Kristýna Šeflová, Kateřina Barešová, Jiří Skalický, Andrea Němcová
Zástupci studentů oboru navazujícího magisterského:
Tomáš Diviák, Markéta Havelková

Vedoucí katedry zahájil schůzi a informoval přítomné o některých novinkách na katedře.
- Plánuje se například větší zapojení doktorandů do výuky, zejména na praktická témata.
Nastanou změny ve vyučujících některých předmětů (některé již nastaly).
Následuje formulace vznesených připomínek studentů 3. ročníku bakalářských oborů. Připomínky jsou
doplněny stanoviskem zástupců katedry.
- Diskuze nad zadáváním bakalářské práce, požadavek na větší informovanost o termínech
zadávání projektů DP do SISu a nad bakalářským seminářem (smysl a semestr, ve kterém je
tento seminář plněn).
o Studijní tajemnice katedry přislíbila uspořádání semináře k tématu zadávání DP do
SISu. Bude rovněž připraven materiál pro studenty katedry.
- Požadavek na přizpůsobení otevírací doby v knihovně (Celetná 20) rozvrhu.
o Vedoucí katedry slíbil projednání se zástupci knihovny.
- Kritika slabého wifi pokrytí v Celetné 13.
o Zástupci katedry odkázali na složitost dohodnutí nápravy, nicméně vyvinou snahu o
zlepšení situace.
- Vznesení požadavku na větší provázanost předmětů SPSS, Metody a techniky a Statistiky.
o Daná věc je na katedře již řešena, konkrétně to má na starosti dr. Podaná. Již se za
tímto účelem sešla pracovní skupina, která má za cíl užší spolupráci všech vyučujících
dotčených předmětů. Dojde zřejmě k posunu výuky SPSS do dřívějšího úseku studia.
- Požadavek na zlepšení výuky metodiky vědecké práce.
o Úkolem vytvoření nové koncepce výuky metodiky vědecké práce byl vedoucím katedry
pověřen dr. Lupač, který sestavil pracovní skupinu, jež se problémem zabývá. Rovněž
běží letos poprvé, zkušebně, bloková výuka Semináře k BP.
- Požadavek, zda by mohla katedra poskytnout studentům SPSS.
o Vedoucí katedry informoval přítomné o smluvních podmínkách mezi katedrou a
poskytovatelem softwaru SPSSS. Tyto podmínky bohužel neumožňují katedře
poskytnout software studentům mimo infrastrukturu katedry, tj. na osobní
notebooky. Jediný přístup je tedy na počítačích v knihovně v Celetné ulici a
v počítačové učebně katedry logiky. Variantou by byl v případě zájmu pronájem pro
studenty za zhruba 3 000 Kč.
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Otázka, jak efektivně řešit informovanost o odpadající výuce.
o Tuto záležitost má na starosti studijní tajemnice katedry Mgr. Kočišová, která
v případě potřeby kontaktuje studenty příslušných předmětů e-mailem ze SISu a na
webových stránkách (je-li o odpadnutí výuky informována vyučujícím). Dále přislíbila
připomínat tuto možnost samotným vyučujícím.
Diskuze o moodlu (žádost na sdílení dokumentů spojených s výukou).
§ Připomínka, že to, co umí moodle, umí i SIS, tak zda je nutné duplikovat
systémy.
o Zástupci katedry připomněli, že nemohou vyučujícím nutit konkrétní systém sdílení
materiálů, je však možné vyučující o možnostech SISu lépe informovat.
Dlouhá diskuze nad rozdělováním předmětů na přednášky a semináře. Do jaké míry se to
dodržuje, do jaké míry by se to mělo dodržovat.
o Rozdělení je bohužel otázkou akreditace. Zástupci studentů navrhovali oddělení
přednášek a seminářů a výuku seminářů doktorandy. Zástupci katedry budou o této
možnosti do budoucna uvažovat, v krátkodobějším horizontu bude snaha cílená na
zpřehlednění situace a případnou úpravu rozdělení tam, kde má pouze formální
charakter a do budoucna se neuvažuje o jeho naplnění v praktické výuce.
Diskuze nad čtyřhodinovými předměty, připomínky, že takto dlouhá výuka není příliš efektivní.
o Vedoucí katedry vyučujícím opatřením vedoucího katedry doporučil výuku zkrátit
s podmínkou větších požadavků na samostatnou práci studentů.
Připomínky ohledně neaktuálních sylabů v SISu.
o Mgr. Kočišová požádala studenty, aby se v případě, že zjistí nesrovnalosti v sylabech
v SISu obraceli přímo na vyučující, kteří mají možnost sylaby spravovat (a měli by tak
činit). V druhé řadě je samozřejmě možné obrátit se na ní.
Diskuze nad překryvem obsahu předmětů, zejména Úvodu do sociologie, Dějin sociologie a
Obecné sociologie. Úvod do sociologie by bylo možná vhodné přeorganizovat více obecně
(např. se více zaměřit na různá sociologická paradigmata).
o Zástupci katedry ozřejmili záměr takového překryvu, tedy že látku je dobré probrat
znovu, nejlépe i s jiným vyučujícím, neboť tvoří základ znalostí vyžadovaných od
studentů.
o Koncepce Úvodu do sociologie se bude v příštím akademickém roce měnit, neboť ho
nově bude vyučovat Markéta Sedláčková.
Požadavek, zda by se mohlo na web dávat více pracovních nabídek v oboru.
o Podle studijní tajemnice se tak již děje. Jsou-li nabídky na brigádu a pracovní pozice
zaslány na katedru, jsou rovnou publikovány v sekci Aktuality na webu katedry.
Studenti ocenili rychle sestavený rozvrh a jeho provedení.
o Mgr. Kočišová zmínila ne zcela ideální domluvu s PřF UK, která sestavuje rozvrhy
později a kvůli studentům oboru Demografie se sociologií je potřeba se sestavováním
rozvrhu čekat na PřF a jejich finální rozvrh. V budoucnu se bude snažit ustálit nějakou
domluvu tak, aby byl rozvrh hotový co nejdříve.
Veřejný návrh, že by se na katedře mohl systematizovat projekt tutorů, tedy starších studentů,
kteří by za drobnou odměnu formou stipendií či za kredity, pomáhali mladším kolegům např.
se statistikou.

Všechny podněty si vedení katedry podrobně poznamenalo, některé požadavky bylo možné přislíbit na
místě či objasnit situaci. U některých problematik je potřeba zjistit podrobnosti a možnosti. V podstatě
u všech bodů byla přislíbena snaha o nápravu.
Následuje formulace vznesených připomínek studentů 1. ročníku bakalářských oborů. Připomínky jsou
doplněny stanoviskem zástupců katedry.
- Otázka na aktuální situaci ohledně současného poptávkového řízení na studentský klub
v Celetné 20. Kvůli komunikačnímu šumu byla vznesena obava nad zavřením klubu.
o Kolegyně Havelková vysvětlila, že jelikož skončila aktuální smlouva, probíhá
poptávkové řízení na nového provozovatele, klub se určitě nezavře, bude rozhodně
provozovat dále.
- Připomínka k neužitečnosti a vyčnívání z akreditace předmětu Dějiny ekonomických teorií.
Návrh naopak rozšířit předměty se Sieber či matematiku pro SOEK.
o Předměty jsou věcí akreditace a nelze je teď jen tak zrušit. V budoucnu proběhne
diskuse nad novou akreditací, kde se tyto připomínky budou reflektovat.
- Veřejný požadavek na několikrát slibovaný povinně volitelný předmět Účetnictví 2.
o Toto závisí na vůli a ochotě vyučující. Studenti samozřejmě mohou vyučující sami
oslovit a vyjádřit svůj zájem a katedra v takovém případě samozřejmě vyjde vstříc.

21. 10. 2013 v Praze
Zapsala Markéta Havelková
Doplnila a ověřila Mgr. Eva Kočišová

