
 
Vážené a milé kolegyn

�
, vážení a milí kolegové, 

 
 
rádi bychom se pokusili na kated�e sociologie vytvo� it platformu pro diskusi student� 

a katedry nad otázkami a problémy spojenými se studiem a jeho dalším sm
��ováním.  

Domníváme se, že by mohla být vítaným p� isp
�
ním ke zkvalitn

�
ní komunikace a lepší 

informovanosti obou stran. Optimálním východiskem by byla sada doporu�ení � i návrh�  ze 
strany student� , se kterými by katedra mohla dále pracovat p� i zlepšování kvality výuky a 
formulaci sm

��ování studia v dalších letech. Tímto dopisem, který je rozeslán student�m 
všech ro�ník�  bakalá�ského i navazujícího magisterského studia na naší kated�e, bychom vás 
všechny cht

�
li pozvat ke spolupráci.  

 
S ohledem na po�et student�  i vyu�ujících, jakožto i na rozdílné �asové možnosti, 

jsme se po d�kladné diskusi rozhodli pro následující organizaci celé akce. 
 
Každý ro�ník by si m

�
l sám uspo�ádat sch�zku, na které se pokusí dojít ke konsensu 

ohledn
�
 p� ipomínek, nám

�
t�  a kritik (dále jen p� ipomínky), které by podle v

�
tšiny (ideáln

�
 

všech) student�  v daném ro�níku m
�
ly být p�edneseny zástupc�m katedry a následn

�
 s nimi i 

prodiskutovány. Tyto p� ipomínky by m
�
ly být pokud možno stru�né, jasn

�
 formulované a 

konstruktivní. Mohou se týkat všech relevantních témat fungování katedry od obecného 
sm

��ování katedry až po výuku konkrétních p�edm
�
t� . Výstupem sch�zky by m

�
l být velmi 

stru�n
�
 komentovaný seznam bod� , který bude nejpozd

�
ji do 30. dubna zaslán Mgr. Petru 

Lupa�ovi (petr.lupac@centrum.cz). Tento seznam by m
�
l také obsahovat emailové kontakty 

na zvolené dva až t� i zástupce, kte� í budou reprezentovat p� íslušný ro�ník na setkání se 
zástupci katedry a jejichž prost�ednictvím bude probíhat komunikace katedry se studenty. 
Program p� ípadné sch�zky sestaví na základ

�
 obdržených p� ipomínek Mgr. Petr Lupa�  s doc. 

Ji� ím Buriánkem. Zástupci jednotlivých ro�ník�  budou v�as kontaktováni ohledn
�
 podoby a 

možných termín�  konání sch�zky (její uskute�n
�
ní p�edpokládáme v pr�b

�
hu kv

�
tna).  

 �
ást odpov

�
dí, které nebudou vyžadovat diskusi, a zápis z p� ípadného setkání budou 

vyv
�
šeny na webu katedry. 

 
Tato akce je spole�nou iniciativou skupiny student�  navazujícího magisterského studia 

a katedry v rámci programové snahy o v
�
tší zapojení student�  do b

�
hu katedry. Zvažte prosím 

využití této p� íležitosti, na základ
�
 jejího úsp

�
chu � i neúsp

�
chu se budeme rozhodovat o 

smyslu pravidelnosti takovýchto setkání. Je to jedine�ná možnost, jak se jako studenti m�žete 
hromadn

�
 zapojit do b

�
hu a dalšího vývoje katedry. Podle úsp

�
chu akce uvážíme možnost 

pravidelného opakování t
�
chto setkání. 
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