Schůzka s vedením katedry v LS, 15. 3. 2017 od 11:00
Za katedru: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Za SR: Pavlína Pýchová, Petra Topková
Studium
1) Předmět Kulturní antropologie II. byl v SISu za 2 kredity omylem. Sice to trvalo dlouho, ale
prostřednictvím doc. Kucharské se to povedlo dát do pořádku a vyrovnat tento předmět na 3
kredity jako ostatní PV.
2) U předmětu Motivace žáků k učení došlo k chybě v systému, kvůli které předmět vypadnul
z Karolinky. Chyba už by měla být opravena.
- Pokud se v SISu nebo v Karolínce objeví nějaké nesrovnalosti, obracet se na doktorku
Viktorovou, aby to mohla co nejdřív prověřit a začít řešit.
3) V předmětu Čtení anglické literatury je nevyrovnaná úroveň angličtiny mezi magistry a
bakaláři.
4) Od 1. ročníku nastupujícího v září bude platit studijní program podle nové akreditace.
Předměty budou mít nové kódy. Aktuálně se řeší otázka záměnností předmětů a možnost
zápisu nových PV předmětů i vyššími ročníky. To je obzvlášť důležité vzhledem k omezené
nabídce, kterou měli letos prváci. Do aktualit na web katedry by měl přibýt krátký text o tom,
že je nové akreditace a jaké změny to přinese.
- Informace k zadávání BP
5) Bude schůzka pro třetí ročník k přijímačkám, státnicím.
Stipendia a granty
1) K financování zahraničních konferencí, letních škol byl vydán provozní pokyn, vše nyní řeší
zahraniční oddělení. Ve stipendijních fondech je docela dost peněz. Na zahraniční konference
jsou zvlášť vyčleněná stipendia. Vyvěsit provozní pokyn a opatření ke stipendiím na web/fb.
Pověřit někoho ze SR rady, aby prostudoval, jak to funguje.
2) Studentské granty – čerpání na sběr výzkumných dat, výstavy, prezentace, testové materiály,
lze žádat až 40-50 000.
3) AGON – navrhují vyučující (vedoucí práce), za texty, práce
4) Mimořádné počiny, konferenční vystoupení a publikace – navrhuje doktorka Viktorová, mimo
to, co je tam vyjmenované

Ostatní
1) Jaké jsou požadavky na osobu, která vykonává funkci koordinátor/ka Erasmu na katedře?
Formální požadavky nejsou žádné. Koordinátor musí být někdo z učitelů. Mohl by mu možná
někdo pomoci jakožto pomvěd.
2) Před archivem visí nový seznam dostupných testů a pomůcek.
3) Tento pátek 17.3. proběhnou DOD pro rigorózní a doktorské studium. Více info na fakultním
webu.
4) Hodnocení výuky tento semestr realizovat nebudeme. Možnost hodnotit mají studenti ve
fakultním hodnocení výuky.
5) SZZ blokově kvůli doc. Smetáčkové
6) Knihovna doktorandů – Kde je? Kdo jí spravuje? Nešlo by jí nějak smysluplně využít?

Web katedry
1) Na webu byl vir, proto nefungoval. Dohoda s IT – převod do režimu, ve kterém jsou všechny
ostatní aplikace PedF. Starý web měla na starosti Pavla Presslerová. Ta dostala za úkol upravit
staré stránky tak, aby byl možný převod na nový web. S webem vypomáhá také doktorandka
Pejchalová.
2) Ohledně změn textu se obracet na P. Presslerovou. Viz níže:
a. sekce výzkumy a projekty velmi zastaralá, pokud se neaktualizuje, je lepší ji na webu
nemít (granty poslední z roku 2013, přehled vědeckých aktivit 2004-2008)
b. aktualizace členů rady
Současní členové:
Dominika Marková (1. ročník Bc.)
Pavlína Pýchová (1. ročník Bc.)
Kateřina Denysjuková (1. ročník Bc.)
Barbora Zůnová (2. ročník Bc.)
Alica Hehejíková (3. ročník Bc.)
Tereza Jirsová (3. ročník Bc.)
Katka Rubešová (1. ročník Nmgr.)
Anna Bartoňová (1. ročník Nmgr.)
Petra Janíčková (1. ročník Nmgr.)
Petra Topková (2. ročník Nmgr.)
c. aktualizace sekce SPD – informace o letošním ročníku
d. bylo by fajn do aktualit přidat info o nové akreditaci – že proběhla, jaké přinese
změny, od kdy bude aplikována apod.
3) Sekce poradny. Měla by platit a poradna funguje. Docentka Kucharská to má na starosti.
Pracuje na tom, aby na to katedra dostala nějaké peníze od fakulty a sloužila všem
studentům fakulty. Na webu je potřeba inovovat informace, poradkyně nejsou aktuální.
4) Paní Bůchovou (sekretářku katedry), lze zastihnout na katedře každý den kromě pátku, každý
den má obědovou pauzu. Nyní bude na katedře o něco méně.
SPD
-

Viktorová požádala o peníze z fakulty na financování akce
vedení shromažďuje knihy jako odměny, zařídí také diplomy
prvákům odpadne odpoledne výuka, není jisté, zda i Dějiny psychologie

