Zasedání SKAS MFF UK ze dne 7. 11. 2018
Zapsal: Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: Jana Novotná, Patrícia Schimdtová, Zuzana Procházková, Petr Houška,
Pavel Obdržálek, Peter Korcsok (od 16:50), Tomáš Masařík (od 16:50), Vilém Zouhar (od 17:25)
Omluveni: Jan Hrabovský
Zasedání bylo zahájeno v 16:40, zasedání řídila Jana Novotná.
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Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého
zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1

Nahrávání přednášek

Jelikož je SKAS jedním z navrhovatelů přednášek určených k nahrání, často žádáme o náměty. J. Hrabovský navrhuje nahrát postupně všechny velké fyzikální přednášky, jelikož by se studentům při přípravě
na zkoušky hodily a zatím nejsou uceleně zpracovány. Proděkan M. Rokyta zároveň navrhuje nahrání
velkých matematických přednášek. Tyto dva požadavky sice omezí nahrávání jiných přednášek, ale aktuálně je to krok správným směrem. Zároveň by bylo vhodné poptat možnost nahrávání dalšího předmětu,
podrobnosti zkusí domluvit Z. Procházková.
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Gaudeamus Brno

J. Novotná, P. Schmidtová a P. Korcsok shrnuli situaci na Gaudeamu Brno, zejména nedostatek informačních letáků a neprofesionální jednání některých pracovníků OPMK. Zástupcům SKAS na veletrhu
scházely téměř všechny nové informační materiály, bylo nutné některé na místě okopírovat, aby se alespoň základně pokryla poptávka. Kromě letáků byl také problém s doprovodným programem. Bylo by
potřeba, aby si MFF zajistila lukrativní časy prezentací a prostor, jelikož MFF je fakulta, která má největší konkurenci (a jedna z nejvýznamnějších fakult UK). Dále MFF má suverénně nejvyšší konkurenci v
informatice a právě o informatice řada studentů neví (název MFF), bylo by třeba zařadit informatickou
přednášku.
Gaudeamus je jedna z velmi důležitých možností propagace, kde se reálně získávají studenti.
P. Korcsok závěrem podotkl, že byl významný rozdíl mezi přístupem k různým veletrhům, jelikož se
zúčastnil i veletrhu VAPAC & Académia v Bratislavě.
Usnesení: SKAS žádá OPMK o důslednější přípravu propagačních akcí včetně zajištění dostatku informačních materiálů.
Hlasování:
8 – 0 – 0 Usnesení bylo přijato.
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Medailonky členů a úpravy na webu SKAS

Nový web by se měl spustit ještě během listopadu. Na nový web umístíme medailonky členů SKAS,
abychom se více přiblížili studentům. Medailonky budou obsahovat minimálně fotografie a kontakty,
zároveň s tím si každý člen může připsat i libovolné jiné (nejen studijní) informace. P. Obdržálek zajistí
přidělení fakultních adres členům SKAS.
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Různé
• P. Obdržálek poreferoval o dnešním kolegiu děkana.
• DOD se bude konat 22. 11. v budově na Malé Straně, za SKAS bude připravena odpočinková zóna
určená pro diskusi s budoucími studenty a infostánek v prvním patře u schodů, kde bude probíhat
průběžné informování studentů ve spolupráci se Spolkem Matfyzák.
• Spolek Matfyzák žádá o jmenování člena Rady Starších tohoto spolku.
Usnesení: Studentská komora jmenuje J. Pikoru do Rady Starších Spolku Matfyzák.
Hlasování:
7 – 0 – 1 Usnesení bylo přijato.
• Všem členům SKAS bude přiřazena role u Facebookové stránky SKAS.

Zasedání bylo ukončeno v 17:58.
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