Zasedání SKAS MFF UK ze dne 15. června 2021
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Miroslav Burýšek, Andrej Farkaš, Martina Novotná, Patrícia Schmidtová,
Vojtěch Švandelík, Anna Yaghobová, František Zajíc, Dominik Zámyslický
Omluveni: Adéla Jalovcová
Hosté: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Zasedání bylo zahájeno v 18:00, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.
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Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého zasedání
Přivítání nových členů a seznámení
Volba předsednictva SK AS MFF UK
Pracovní komise AS MFF UK
Vnější komunikace SK AS MFF UK
Korespondenti SK AS MFF UK
Přednáška o volbě specializace na informatické sekci
Přípravné soustředění na Albeři
Různé

Schválení programu zasedání

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

Zápis byl schválen tichým souhlasem.
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Přivítání nových členů a seznámení

Všichni přítomní členové SKASu se představili a přednesli své plány na příští akademický rok.
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Volba předsednictva SK AS MFF UK

PS seznámila členy SKASu o skladbě předsednictva (předseda, místopředseda, pokladník). VŠ se otázal,
jestli by někdo byl ochoten vykonávat funkci jednatele AS MFF UK. DZ konstatoval, že by se role
případně ujal.
PS informovala o povinnostech předsedy a navrhla FZ a VŠ. Oba kandidaturu přijali a přednesli své
plány pro výkon této funkce.
V elektronické tajné volbě získal FZ 5 hlasů, VŠ 2 hlasy, 1 hlasující se zdržel. Předsedou SKASu se
stal František Zajíc.
FZ popsal funkci místopředsedy. PS ho vyzvala, aby jako nově zvolený předseda navrhl senátory na pozici místopředsedy. FZ se otázal přítomných, kdo by byl ochoten vykonávat tuto funkci. MN konstatovala,
že by byla ochotná a FZ ji navrhl. MN kandidaturu přijala.
V elektronické tajné volbě získala MN 7 hlasů, 1 hlasující se zdržel. Místopředsedkyní SKASu se stala
Martina Novotná.
VŠ shrnul informace o funkci pokladníka. VŠ se kandidoval na tuto pozici.
V elektronické tajné volbě získal VŠ 8 hlasů. Pokladníkem SKASu se stal Vojtěch Švandelík.
1

5

Pracovní komise AS MFF UK

PS představila členům SKASu jednotlivé pracovní komise AS MFF UK. Rovněž se zmínila i o některých
komisích jmenovaných děkanem jako poradní orgány vedení fakulty.
PS vyzvala členy SKASu, aby si rozmysleli do jakých komisí by chtěli na příštím zasedání AS MFF
UK vstoupit.
PS se otázala FZ, jestli plánuje pokračovat ve funkci předsedy studijní komise. FZ řekl, že pokud
nebude jiný kandidát, tak hodlá pokračovat.
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Vnější komunikace SK AS MFF UK

PS vyjmenovala jednotlivé komunikační kanály SKASu – jedná se o Facebookový profil spravovaný MB,
kanál na Discordu spravovaný VŠ a webové stránky spravované VŠ.
AF navrhl založení profilu na sociální síti TikTok. Návrh nebyl přijat. AY navrhla založení profilu na
Instagramu. Návrhl byl přijat tichým souhlasem. AY přislíbila založení a správu profilu.
VŠ vyjádřil přání, aby SKAS více komunikoval aktuální dění. MB toto přislíbil. FZ přislíbil pomoct.
AF jako inspiraci uvedl Instagramový profil SK AS PF UK.
VŠ otevřel diskusi o webových stránkách SKASu. Uvedl, že se nabízejí dvě hlavní cesty – informování
o zasedáních SKASu a informování o studentských záležitostech. FZ by na webu rád viděl více informací
o SKASem aktuálně projednávaných tématech. Proděkan doc. Kulich vyjádřil přání, aby se informace
neštěpily, a tedy, aby studijní (a studentské) informace byly na studentské části webu, která se bude
připravovat v dohledné době. Diskuse o webu SKASu byla odložena.
PS zmínila SKASí nástěnky. Byli dohodnuti noví správci. Na MS bude nástěnku spravovat VŠ, na
Karlově FZ, v Troji DZ a v Karlíně AJ.
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Korespondenti SK AS MFF UK

PS popsala funkci Korespondenta SKASu. Aktuálně tuto funkci měla Jana Novotná, Jindřich Pikora,
Pavel Obdržálek a Peter Korcsok. PS všechny korespondenty oslovila a otázala se jich, zdali by rádi
pokračovali. J. Novotná se nevyjádřila, J. Pikora a P. Obdržálek konstatovali, že již funkci vykonovávat
nechtějí a P. Korcsok by rád pokračoval.
Členové SKASu se dohodli, že jediným korespondentem zůstane P. Korcsok.
AF by rád rozšířil povědomí o korespondentech SKASu. VŠ odmítl, aby se tato skupina více rozrůstala, protože tito jsou automatičtí odběratelé konference SKASu, kam občas studenti zasílají důvěrné
informace. PS připomněla důvody pro vznik této funkce. FZ by umožnil přidání funkce korespondenta
SKASu, pokud o to někdo projeví zájem a členové SKASu s tímto budou souhlasit. Informaci by ale
veřejně nešířil.
Případní zájemci o funkci korespondenta SKASu mohou kontaktovat členy SKASu na e-mailové adrese
skas@mff.cuni.cz.
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Přednáška o volbě specializace na informatické sekci

AY uvedla bod programu. Konstatovala, že studenti prvního ročníku bc. studijního programu Informatika
často nevědí, kterou ze šesti specializací si zvolit. Jediným pedagogem, který o tomto informuje studenty
je dr. Yaghob, který tak provádí na svých přednáškách. Ráda by uspořádala besedu, kde by byly jednotlivé
specializace představeny a studenti by mohli klást otázky.
PS navrhuje obdobný formát, který je používán pro přednášky o ročníkových projektech. VŠ toto
podpořil.
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VŠ nastínil dvě cesty – beseda organizovaná fakultou (informatickou sekcí), anebo beseda organizovaná
SKASem. Primárně by bylo lepší se vydat první cestou.
Usnesení: SKAS MFF UK žádá informatickou sekci o zorganizování přednášky o volbě specializace v
programu Informatika.
Hlasování:
8 – 0 – 0 Usnesení bylo přijato.
VŠ osloví vedení informatické sekce.
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Přípravné soustředění na Albeři

PS vyjmenovala povinnosti a obvyklé činnosti SKASu na pravidelném přípravném soustředění na Albeři
(přednáška o SISu, pomoc s TV testy, průběžné odpovídání na otázky, podpora seznamovacích aktivit).
Až budou pevně stanovené termíny, členové SKASu se rozdělí na jednotlivé turnusy.
Proběhla velice podrobná diskuse o skladbě programu soustředění. Obecným cílem je zahrnutí více
seznamovacích aktivit a méně přednášek a testů, které se jeví jako ne nezbytné (šlo by je lépe prezentovat
formou handout, či předtočené přednášky).
Tabulka 1: Dohodnutý návrh programových změn
Aktivita
Navrhovaný stav
foto na ISIC
nebude (dle informací děkana)
zápis
nebude (dle informací děkana)
beseda s děkanem fakulty
zachovat
beseda o studiu
zachovat, sloučeno (dle informací děkana)
beseda se sekčním proděkanem
beseda o propagaci a mimofak. aktivitách zachovat
beseda o TV
zachovat / sloučit s jinou besedou / handout
beseda o knihovně
zrušit / handout
beseda o SKAS (+Spolek Matfyzák)
zachovat / zkrátit / vynechat SIS
beseda o sítích
zrušit / handout
testy SŠ připravenosti (12bodový test)
zachovat
TV testy
zrušit (lze nahradit v Praze)
IQ testy
zrušit
jazykové testy
zrušit (rozřazovací test lze zveřejnit online)
Seznamovací aktivity by měly být ideálně po kruzích. AF by uvítal přítomnost studentských průvodců.
Proběhla diskuse o kapacitě ubytování areálu na Albeři.
FZ konstatoval, že seznamovací aktivity by mohli připravit organizátoři fakultních táborů a korespondenčních seminářů, kteří s tím mají zkušenosti. PS se domnívá, že by to mohl zvládnout SKAS ve
spolupráci se Spolkem Matfyzák a KTV MFF UK.
DZ by uvítal, kdyby si mohli studenti na Albeři zkoušet pracovat v SISu prostřednictvím „testovacích
účtů“. AF upozornil, že to by bylo technicky velice komplikované, až nemožné. DZ se rovněž otázal, proč
na Albeř jedí zástupci Spolku Matfyzák, ale ne ostatních Spolků. VŠ odpověděl, že protože v době konání
minulého soustředění žádný jiný Spolek takto orientovaný na fakultě nebyl, navíc má Matfyzák největší
historii a je s fakultou úzce spjat (v jeho revizní komisi jsou dva členové jmenování fakultou).
Proděkan doc. Kulich konstatoval, že osobně prozatím nemá o přípravném soustředění přesnou představu, protože tam byl naposledy před 35 lety. V obecné rovině se mu líbily myšlenky zmiňované v
předchozích diskusích. Otázal se členů SKASu, jestli jim přijde lepší mít tři turnusy původní délky, anebo
4 turnusy o den kratší.
Většina členů SKAS podpořila spíše myšlenku 4 turnusů. FZ otevřel možnost pronájmu komerčního
objektu pro umožnění větší kapacity. AF upozornil, že Albeř je největší univerzitní objekt, který je na
akce tohoto typu vybaven a připraven.
DZ upozornil na problémy se zajištěním pitného režimu.
MN by uvítala přednášku o SISu v době, kdy už budou mít všichni studenti přístup do vlastního
SISu. Tato myšlenka byla všeobecně kladně přijata.
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Usnesení: SKAS MFF UK doporučuje zvážit programové změny přípravného soustředění na Albeři dle
přiložené tabulky.
Hlasování:
8 – 0 – 0 Usnesení bylo přijato.
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Různé

Na PS se obrátila Bc. Kokešová (fakultní koordinátorka zajišťování kvality vzdělávací činnosti) s dotazem,
jakým způsobem jsou studenti zapojeni do hodnocení kvality studia – členové SKASu se shodli, že formou
schvalování akreditací nových studijních programů a účastní v komisi pro studentskou anketu.
Na FZ se obrátili dva studenti se studijními problémy. Rád by zorganizoval besedu o organizaci studia
v případě studijních problémů někdy na přelomu července a června.
Proděkan doc. Kulich by uvítal, kdyby studenti chodili s problémy za ním. Má přehled o předpisech
a má pravomoci rozhodovat v mnoha záležitostech. V současné době za ním chodí méně studentů, než
by bylo vhodné (konzultace by mohla pomoci více studentům).
FZ společně s VŠ a MN zorganizují výše zmíněnou besedu za účasti zástupců studijního oddělení.
Beseda proběhne v červnu.
FZ se otázal pléna, jaký je aktuální stav koncepce poradenství s psychickým zdravím. PS odpověděla,
že pracovní skupina vytvořila dokument, který se bude ve středu 16. června prezentovat vedení fakulty.
FZ se k jednání připojí. PS pozvala další členy SKASu.
FZ otevřel otázku rozdělení SZŽ na fyzikální a matematické sekci. Informoval o proběhlém vývoji
(proděkan doc. Kuboň byl myšlence nakloněn). FZ navrhl svolat diskusi s garanty jednotlivých programů.
Schůzka by měla proběhnout v první polovině července. VŠ navrhl přizvat členy studijní komise AS MFF
UK.
FZ informoval, že na fyzikální sekci proběhla beseda o SZŽ. Na ostatních sekcích neproběhla. PS
navrhuje dělat tuto besedu jednou ročně. Proděkan doc. Kulich přislíbil uvedení informací o státnicích
na připravovaných studentských stránkách (vč. termínů státnic, na které se otázala PS).
FZ se zajímal o program studentských průvodců. Program bude pokračovat příští akademický rok.
FZ se zúčastní schůzky koordinátorů průvodců.
VŠ připomněl, že SKAS má v Radě Starších Spolku Matfyzák právo jmenovat jednoho člena. Aktuálně
jmenovaným je Peter Korcsok.

Jednání bylo ukončeno v 20:18.

4

