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Přítomni:  
Zástupci katedry: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (vedoucí katedry), Mgr. Eva Kyselá (studijní tajemnice), Mgr. 
Jaromír Mazák (pedagog) 
Zástupci studentů bakalářských oborů: 

1. ročník Bc SOC– Aleš Vomáčka 
2. ročník Bc SOC – Jakub Ráliš 
3. ročník Bc SOEK – Zuzana Ehrlichová, Jana Žertová (Studentský spolek SOCKA) 

 

Vedoucí katedry zahájil schůzku a přivítal zástupce studentů. K podnětu z 1. ročníku 
k organizaci předmětů Zpracování sociologických dat a Demografie v páteční dopoledne a 
v delších blocích jednou za 2 týdny se vyjádřil jak vedoucí katedry, tak studijní tajemnice – 
v příštím roce se předmět SPSS bude vyučovat opět jednou za týden, co se Demografie týče, 
je v tomto případě nutné respektovat požadavek externího vyučujícího. 
Od studentů 2. ročníku přišly dvě připomínky: prosba o vypsání kurzu Účetnictví II (bude 
předáno Ing. Babinové) a zhodnocení smysluplnosti současného zaměření předmětu Základy 
práva, který je orientovaný obecně, ale jakožto povinný předmět ve studijním plánu SOEK by 
měl mít náplň bližší celkovému zaměření studia, např. obchodní právo apod. Pedagogicky je 
předmět zajištován dobře. Poslední připomínka se týkala Hospodářské etiky s dr. Sekničkou: 
zkoušení probíhalo velmi dlouho (hodinu a půl až dvě hodiny), okruhů ke zkoušce je opravdu 
hodně a zkouška je náročná (zejména časově a únavou). Předmět je také velmi teoretický, 
bylo by ovšem možné ho zaměřit více prakticky. Předmět je velmi důležitý a vyučující má 
podle studentů potřebnou kvalifikaci i znalosti, ale mohl by více sledovat potřeby studentů a 
zaměření studia. 
Vedoucí katedry také vznesl dotaz na zástupkyně studentského spolku ohledně organizace 
studentské konference plánované na podzim letošního roku – jaké je plánované zaměření 
konference, kdy je předpokládaný termín apod. Zamýšlí spojit konferenci s aktivitami oslav 
výročí katedry. Kolegyně Žertová zmínila, že je možné propojit tuto aktivitu se záměry spolku 
studentů na FHS. Nicméně vzhledem k tomu, že tři ze čtyř členů výboru spolu v červnu skládají 
závěrečné zkoušky, je organizace nyní pozastavena a do budoucna není zcela jasné, kdo 
přesně se jí bude věnovat (někteří členové výboru nemusí pokračovat na navazujícím 
magisterském studiu). 
Studijní tajemnice rovněž připomněla, že by bylo dobré, aby studenti z vyšších ročníků přijeli 
na Albeř přivítat prváky. Vedoucí katedry připomněl účast v evaluacích a její důležitost a 
poprosil zúčastněné studenty, aby vyzvali k účasti své spolužáky. 
Z 1. ročníku ještě přišla technická připomínka k síle signálu WiFi připojení v prostorách chodeb 
Celetné 13. Vedoucí katedry k tomu poznamenal, že v této budově bude probíhat 
rekonstrukce, tudíž se tato záležitost bude řešit v návaznosti na harmonogram této 
rekonstrukce. 
Zazněla též připomínka ke smlouvám Erasmu, které jsou zaměřeny na jednooborovou 
sociologii, nikoliv na sociologicko-ekonomická studia a ekonomii. V tomto ohledu je náročné 
zavést změnu, vzhledem k organizační úrovni zahraničních smluv (fakulta), nicméně do 
budoucna bude snaha nabídku adekvátně rozšířit. 
 
18. 5. 2015 zapsala Eva Kyselá 


