Zasedání SKAS MFF UK ze dne 19. května 2021
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Miroslav Burýšek, Andrej Farkaš, Adéla Jalovcová, Zuzana Procházková
(příchod v 17:25), Patrícia Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Jan Václavek, František Zajíc
Omluveni: Hosté: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., doc. RNDr. Mirko Rokyta,
CSc. (příchod v 17:16), Ing. Blanka Svobodová
Zasedání bylo zahájeno v 17:01, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.
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Schválení programu zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
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Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.
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Případný přechod na prezenční výuku

PS seznámila členy SKAS s výsledky ankety o případném přechodu na prezenční výuku. PS rovněž
informovala o výsledcích jednání krizového štábu, který se usnesl, že nemá smysl zavádět plošnou prezenční
výuku. Prezenční výuka menších seminářů je po vzájemné dohodě vyučujících a studentů možná.
VŠ se otázal, zdali byli vyučující s touto informací seznámeni. Proděkan doc. Kulich konstatoval, že
v řádu dnů bude na „covidové“ stránce zveřejněn patřičný text.
PS informovala o dohodě krizového štábu MFF UK o konání zkoušek, která je obdobná jako v zimním
semestru. Zkoušky budou možné prezenční, hybridní i čistě distanční. Vedení fakulty bude pracovníky
i studenty vyzývat ke vzájemné toleranci. PS rovněž informovala o stavu vakcinace studentů na Slovensku.
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Poznatky z distanční výuky přenositelné do dalších semestrů

PS uvedla tento bod důrazem na snahu o zachování nahrávání přednášek i po konci distanční výuky.
Pro studenty by bylo výhodné, kdyby se nahrávalo co nejvíce. Lze očekávat nesouhlas ze strany části
akademických pracovníků s odůvodněním, že studenti nebudou chodit na prezenční přednášky, když
budou mít k dispozici nahrávky. Praxe z informatické sekce ale ukazuje, že tomu tak většinou není.
VŠ preferuje, aby se přednášky nahrávaly, pokud to nebude technicky a organizačně náročné. Rovněž
by uvítal, aby SKAS apeloval na studenty, aby nahrávky využívali jen jako doplněk a ne jako náhradu
za prezenční přednášky.
AF se otázal proděkana doc. Kulicha, jestli bude posluchárna N1 využívána na velké přednášky, jak
bylo dříve avizováno. Pan proděkan potvrdil, že to tak bude a je míněno. AF by požádal členy rozvrhové
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komise, aby přednášky k nahrávání (tj. velké přednášky především pro 1. ročník) umisťovali do snadno
nahrávatelných místností.
FZ se zeptal, komu budou dostupné nahrávky z přednášek. Uvítal by, aby ty přednášky, které jsou
nahrávané kvalitně, vydržely déle. PS se vyjádřila obavu, že řada vyučujících toto nebude podporovat
(viz dřívější jednání o profesionálním nahrávání přednášek).
Předseda AS MFF doc. Drozd upozornil na situaci v některých posluchárnách, kdy je kamera umístěna
tak, že by přítomní studenti překáželi záběru kamery.
AF upozornil, že záznamy se dají dát na MS Stream, pokud fakulta zakoupí O365. Dá se tam snadno
omezit přístup.
Tajemnice Ing. Svobodová seznámila členy SKAS MFF UK se skutečností, že kolegium děkana projednalo a schválilo zakoupení O365 na fakultě.
AF se otázal na nahrávání cvičení a seminářů. PS konstatovala, ze cvičení mají být spíše interaktivní,
kde by nahrávání mohlo být na škodu.
Usnesení: SKAS MFF UK apeluje na vyučující, aby i po skončení distanční výuky pokračovali v nahrávání přednášek v učebnách, které jsou na to technicky připravené.
Hlasování:
7–0–0
Usnesení: SKAS MFF UK apeluje na studenty, aby v maximální míře využívali možností prezenční
účasti na přednáškách i v případě jejich nahrávání.
Hlasování:
7–0–1
VŠ požádal vedení, aby apel SKAS MFF UK zprostředkovalo vyučujícím.
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Studentské e-mailové adresy

PS a AF informovali, že je snaha zavést jednotné e-mailové adresy pro studenty fakulty. AF upozornil,
že zavádění e-mailových schránek bude probíhat ve dvou vlnách, přičemž v první vlně jsou zaměstnanci,
jejichž e-mailové adresy jsou v režii fakulty. Ve druhé vlně jsou studenti, jejichž e-mailové adresy se budou
řešit centrálně na univerzitě.
Výchozím nastavením e-mailové adresy bude adresa ve formátu login@cuni.cz. Volitelně bude možné
nastavit jmeno.prijmeni@student.matfyz.cuni.cz.
VŠ se otázal na časovou osu. AF odpověděl, ze IT komise AS UK bude tuto záležitost projednávat na
příštím zasedání komise a následně se záležitost předá vedení univerzity k případné implementaci.
Děkan fakulty a AF diskutovali o přechodném stavu studentů, kteří ukončí bakalářské studium a
čekají na zápis do magisterského studia. Univerzitní tenant by měl zajišťovat přechodné období v délce
šesti měsíců.
Proděkan doc. Kulich se členů SKAS MFF UK zeptal na jejich názor ve věci primárního využívání
těchto adres. AF konstatoval, ze celá věc sjednocování e-mailových adres vede právě k této možnosti, aby
studenti pro komunikaci s fakultou používali jednotné schránky.
VŠ otevřel otázku GDPR, kdy platí zákaz přeposílání e-mailové korespondence mimo doménu UK.
Děkan fakulty reagoval, že dané opatření se týká pouze osob v pracovně-právním vztahu s fakultou.
Usnesení: SKAS MFF UK podporuje zavedení e-mailových adres pro studenty a souhlasí s jejich primárním využíváním pro účely komunikace s fakultou.
Hlasování:
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5–0–3

Různé

V bodu různé neproběhla žádná diskuse.

Jednání bylo ukončeno v 17:43.
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