Milá Teto Sally,
rádi bychom poděkovali za všechny připomínky. Naši odpověď rozdělíme tematicky:
Bakalářská mikroekonomie (Mikroekonomie I a II, Microeconomics I a II)
Připomínky k midtermům a závěrečným zkouškám se týkají předchozího
akademického roku 2014/15. V letošním akademickém roce vyučující kurzů
mikroekonomie detailně dbají na to, aby zkoušky byly opravovány v souladu s
Pravidly pro organizaci studia, tj. aby výsledek zkoušky byl zapsán do SIS nejpozději
do sedmi pracovních dnů po termínu konání zkoušky. V letošním akademickém roce
dle našich informací byl tento termín vždy dodržený. Delší lhůta u domácích úkolů
byla v letošním roce zkrácena a i v dalších letech se budeme snažit opravovat
domácí úkoly rychleji.
Co se týká kvality úkolů, vyučující budou dbát na to, aby jejich bylo zadání
jednoznačné a nevyskytovaly se v něm chyby. Termíny úkolů budou i nadále
vypisovány v podobných termínech s odstupem přibližně tří týdnů tak, aby jejich
zadání korespondovalo s látkou probíranou na přednáškách. U všech čtyř kurzů
mikroekonomie budou termíny vypsání a odevzdání úkolů uvedeny na začátku
semestru v sylabu či na Moodle (v roce 2015/16 tomu tak bylo u tří předmětů
mikroekonomie, tj. všech kromě Microeconomics II). U předmětů Mikroekonomie II a
Microeconomics II je třeba počítat s tím, že termíny odevzdání třetího a čtvrtého
úkolu budou i nadále v prosinci (případně začátkem ledna, pokud by o to studenti
měli u čtvrtého úkolu zájem), což jsou termíny mimo zkouškové období, které začíná
druhý lednový týden.
Značení a zkratky ve studijních materiálech
Nekonzistence značení a zkratek ve studijních materiálech: Kolegům rozešleme
informaci, aby značení bylo konzistentní v celém kurzu a aby se ideálně drželo
hlavního studijního textu.
Ex post změny v rozvrhu
Změny v rozvrzích jsou po zápisu výjimečné, bývají na žádost vyučujících, kteří o
tom informují studenty dopředu na přednáškách a snaží se s nimi dohodnout na
vhodném řešení, aby změna studenty příliš nepoškodila.
Konkrétně v roce 2014/2015 vyučující Economic Dynamics II (kolega Maršál) začal
pracovat v centrální bance v zahraničí, o čemž studenty informoval na první hodině,
aby si kurz mohli případně odhlásit. Navíc studenti dostali možnost, že se kurz
omluví, pokud jim přehození termínu znemožní účast. Mj. i díky tomuto časovému
zaneprázdnění se v roce 2015/2016 přistoupilo k nevypsání tohoto kurzu, přičemž
přímou náhradou se stal nový kurz Topics in Macroeconomics.
Hodnocení kurzů
Hodnocení kurzů je plně v gesci pana proděkana Soukupa, kterého citujeme a
kterému jsme zároveň poslali i naše interní náměty ze zkušenosti hodnocení v
zahraničí: „O změnách přemýšlím, příští semestr bych drobnější úpravy udělal.
Semináře s více vyučujícími jsou problém, který je pouze na IES. Hodnocení
předmětů vychází z rozvrhových lístků, kde jsou uvedeni u seminářů všichni
seminaristi, takže následně nelze v dotazníku ohodnotit výkon po osobách. V tuto
chvíli přemýšlíme, jak změnit rozvrhové lístky, aby bylo možné v hodnocení

předmětů rozlišit mezi seminaristy. Jinak studenty IES musím pochválit, jsou
disciplinovaní a tak je návratnost velká a nemám strach, že by nešlo o pravdivý
obraz předmětů (ostatně ani zlaté kurzy neprodělaly [se zavedením elektronického
hodnocení] větších změn).“
Počítačová podpora studia






Data editace podkapitol/článků na stránkách předmětů na webu IES:
Našim cílem je změnit funkci přehledu předmětů na webu IES směrem
k primárně prezentační funkci, zejména pro zájemce o studium a naše
partnery. Naopak hlavní stránkou kurzu pro studenty má být SIS. Tj. editace
na webu IES by měla být jen sporá a neměla by se týkat provozu daného
kurzu. Tento přechod provádíme postupně s dokončováním tváře našeho
nového webu. Bohužel dodělávky na novém webu jsme museli přesunout na
jinou firmu, která teprve nyní po delší době zvládá dodělávat úpravy. Ty se
budou týkat i mírné změny v přehledu předmětů. I z toho důvodu jsme se
rozhodli, že kompletní změnu vzhledu provedeme koncem LS 2015/2016.
V té chvíli naši kolegové obdrží instrukce, že přehledy předmětů již nebudou
navenek prezentovat dříve často aktualizované položky a že bude nutné plně
provozovat kurz v SISu. Na přehledu předmětů na webu IES také provedeme
přímé prolinkování do SIS, což považujeme za komfortní řešení.
Soukromí na fakultním Google Disku: Podle vyjádření CIVT má
administrátor Google Apps na FSV skutečně přístup k vlastnictví souborů
studentů, tj. může změnit vlastníka souborů. Podle CIVT je takový postup
naprosto standardní záležitost a vždy se předpokládá, že nějaký správce
bude existovat. Všechny takové aktivity jsou zaznamenané.
Hlášení „Vaše přihlášení“ na Moodle: Podle CIVT půjde pravděpodobně o
to, že student na stránky přistupuje z nějakého dřívějšího odkazu nebo
z oblíbených odkazů. Odkaz může obsahovat informace o spojení, které již
není platné, a proto dojde k chybové stránce. Toto lze jednoduše vyzkoušet,
když dotyčný půjde na stránky přes kořenovou cestu a ne z historie nebo
odkazu. Další chybou by mohl být špatný (neseřízený) čas na počítači. Pokud
hlášení přetrvává, zkuste prosím poslat detaily.
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Čistota WC: Od 1. 6. 2016 se mění úklidová firma, nový dodavatel bude
uklízet toalety v budově nejen večer, ale i v poledne. Dále citujeme vyjádření
pana Petra Balíka, vedoucího PTO: „Na základě Vaší informace jsem dnes
dopoledne kontroloval pánské WC. Dovolím si nesouhlasit v bodě, že
splachování je téměř nefunkční a slabě oplachuje úzký proužek pisoáru.
Proud vody z trysek v dostatečném množství oplachuje celou plochu pisoáru.
Prověřil jsem všechny pisoáry. Připouštím ale, že občas na WC v suterénu je
cítit zápach. Již jsem to s úklidem a i s panem Pritzem několikrát řešil, ale
nakonec jsme zjistili, že původcem zápachu je odtokový kanálek v podlaze.
Pravidelně kanálek pan Pritz čistí a zalívá SAVEM, ale bohužel účinek není
takový, jaký bychom potřebovali. Domluvil jsem se tedy, že kanálek
zaslepíme kovovou destičkou a uvidíme, jak bude zaslepení účinné. Všechny
pisoáry jsou vybaveny vonným sítkem, které zápach pohlcuje. Pokud by to
nepomohlo, poohlédl bych se po něčem účinnějším.“
Nepíšící fixy: Nepíšící fixy jsme již opakovaně řešili s vrátnými, kteří prý fixy
pravidelně kontrolují. Všem vyučujícím nicméně ještě opět emailem
připomeneme, aby nepíšící fixy rovnou vyhazovali a nevraceli do taštičky.
Často totiž fixy píšou při kontrole, ale po krátké době psaní už nikoli.

Ještě jednou děkujeme za připomínky a přejeme tímto Tetě Sally hodně studijních
úspěchů.
Za garanty oborů a vyučující na IES FSV UK
Martin Gregor

