
 

8. schůzka SR, 23. 3. 2017 

Dominika Marková, Pavlína Pýchová, Barbora Zůnová, Anna Bartoňová, Katka Rubešová 

1) Petra napíše Marku Vrankovi kvůli přednášce a Ruby osloví Edel Sanders 

2) Domča půjde na schůzku s vedením fakulty 28. 3. 

3) Dotazník o stážích pro magistry byl odsouhlasen a někdy v příštím týdnu ho Petra vypustí do 

skupiny svých spolužáků a Ruby nebo Anča do skupiny prváků magistra. 

4) Napsat Radce High ohledně doktorandské knihovny – zjistit, kdo ji nyní spravuje a zda by 

nešlo ji využívat i studenty z nižších stupňů studia. (Petra) 

5) Sekce poradny na webu. 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 ale potřeba aktualizovat informace, uvedené poradkyně 

nejsou aktuální. Petra získá aktualizované informace od Kucharské. 

6) Příští středu 29. 3. proběhne na stejném místě ve stejný čas druhá přednáška v rámci cyklu – 

umístíme odkaz na událost do skupin svých ročníků. (všichni) 

7) Ztrácejí se peníze z kuchyňky, bohužel nemáme jak zajistit, aby se to nedělo. Pokud se to 

bude opakovat je otázkou, zda do kuchyňky nakupovat. 

8) Barča zjistí informace o letních školách a připraví text pro zveřejnění na webu. 

9) Na web studentské rady vyvěsit provozní pokyn a opatření ke stipendiím. Pověřit někoho ze 

SR rady, aby prostudoval, jak to funguje. 

10) Informace o doktorském studiu vložit na web SR. Dokument připraví Petra a vloží Domča 

nebo Pája. 

11) Není jasné, jak dlouho před obhajobou je potřeba zadat práci? Petra napíše Veronice 

Laufkové a zjistí, jak to přesně je. 

12) Informace k zadávání BP, které jsme dostaly k okomentování před začátkem zimního 

semestru, jsou podle slov doktorky Viktorové vyvěšené na webu katedry. To ale nejsou, na 

webu jsou staré pokyny včetně starého opatření, nikoli materiály, které nám posílala doc. 

Smetáčková loni před začátkem akademického roku. To tedy znamená, že se materiály kamsi 

vytratily, k druhákům se nikdy nedostaly a neví se, kde jsou. Petra napíše doktorce Viktorové 

a zjistí, co se stalo. 

13) Paní Bůchovou (sekretářku katedry), lze zastihnout na katedře každý den kromě pátku, každý 

den má obědovou pauzu. Nyní bude na katedře o něco méně. 

Petra osloví doktorku Presslerovou, aby na webu katedry: 

1) aktualizovala členy studentské rady 

2) aktualizovala sekci SPD, tj. vložila informace o letošním ročníku (je tam ročník 2014!!!) – stačí 

okopírovat text z Aktualit místo červeného textu, který tam teď je. 

Aktualizovat informace a pak je změnit na webu 

1) 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) 


