Zápis ze zasedání komise pro rozvoj, 10. 1. 2017
Přítomni: Jaroslav Ježek, Tereza Svobodová, Karel Höfer, Mirek Čermák
Omluveni: Ema Fischerová, Petr Havlíček
1) Číselné e-maily
Komise se zabývala otázkou řešení e-mailových adres pro studenty, kteří mají nyní primárně
nastavenou číselnou hodnotu (UKČÍSLO). Komise se usnesla, že plošné řešení nemá
významu, nicméně by mělo být umožněno získat jmennou adresu každému, kdo o ni požádá.
2) Google Classroom
Komise diskutovala praktické využití vzdálených forem výuky a podporuje jejich zkušební
využití. Vzhledem k současnému využívání balíku služeb Google se nejlépe jeví Google
Hangouts a Google Classroom. V souvislosti s touto tématikou by členy komise zajímala míra
používání balíku služeb od Googlu mezi akademickými pracovníky a jaké kroky děkanát
učiní pro její zvýšení.
3) Dlouhodobý záměr FSV UK 2016 – 2020
Usnesení ze zasedání AS FSV UK, 31. 5. 2016:
„Usnesení č. 10: AS FSV UK vyzývá vedení FSV UK,
aby připravilo specifikaci DZ FSV UK pro období
06/2016 - 01/2018 s termínem předložení na řádném
zasedání AS FSV UK v říjnu 2016.“
Komise by zároveň uvítala, pokud by do dalších DZ byla vnesena část, kde by za každý cíl
odpovídal určitý pracovník děkanátu a zároveň by se stanovil požadovaný stav, kterého
chceme dosáhnout. Po uplynutí doby by se následně lehce zhodnotilo, zda se cíl podařilo
naplnit či nikoliv a zmíněná odpovědná osoba by vysvětlila, proč se tomu tak stalo. Vzorem
pro tento postup by mohl být DZ JU 2016 – 2020.
4) Šablony FSV a jednotlivých institutů
Žádáme vytvoření šablon pro prezentaci projektů, prací a jiných dokumentů či pozvánek na
přednášky. Současná podoba šablony pro prezentaci je silně nevyhovující. Studenti i vyučující
jsou tlačeni do časově náročné přípravy vizuálu, který alespoň neurazí. Šablony by mohly být
vytvořeny pro prezentaci v MS Office PowerPoint, dokument v MS Office Word a pozvánku,
která bude řešena pomocí doplňovacích polí. Řešení by mělo být vhodné jak pro celou
fakultu, tak pro jednotlivé instituty a katedry. Zároveň žádáme o uveřejnění fotek
využívaných na propagaci fakulty a institutů například na letáčcích.
5) Ostatní
Komisi zajímá aktuální situace ohledně: Insignií, rekonstrukce Jinonic, balíku MS Office a
webu FSV.

