Zasedání SKAS MFF UK dne 11. ledna 2022
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Andrej Farkaš, Martina Novotná, Patrícia Schmidtová, Vojtěch Švandelík,
Anna Yaghobová, František Zajíc, Dominik Zámyslický
Omluveni: Miroslav Burýšek, Adéla Jalovcová
Hosté: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Zuzana Procházková
Zasedání bylo zahájeno v 19:00, zasedání řídila Martina Novotná.
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Schválení programu zasedání

VŠ navrhl přidat bod „Úmluvy předmětů“. MN navrhla přidat tento bod za bod 5.
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Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého zasedání
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Hlasování:

7–0–0
Upravený program zasedání byl schválen.
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Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis byl schválen tichým souhlasem.
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Studentská anketa

MN uvedla bod o studentské anketě. AF navrhuje průběžně propagovat anketu na sociálních sítích.
Zároveň by rád zveřejňoval krátké příběhy popisující význam ankety. AY s návrhem souhlasí. AF pomůže
AY s realizací.
AF zároveň připomněl, abychom nezapomněli informovat studenty, až budou zveřejněné výsledky
ankety.
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Mikrovlnné trouby pro studenty

MN informuje, že navštívila respirium v budově T. V tomto je malá kuchyňka s dřezem, ale bez mikrovlnné
trouby. Připomíná naší snahu, aby mikrovlnné trouby byly v každé budově.
AF by rád vybral člena SKAS MFF UK, který by si vzal záležitost s mikrovlnnými troubami na
starosti. Tento člověk by měl komunikovat s vedením fakulty a se správou budov.
VŠ by rád přijal usnesení ve smyslu, aby mikrovlnná trouba byla v každém kampusu MFF UK. Ve
SCUKu dle jeho slov není třeba. AY by ráda rovněž řešila varné konvice pro studenty.
Usnesení: SKAS MFF UK žádá vedení fakulty, aby do každého kampusu MFF UK s výjímkou Sportovního centra UK byla nainstalována mikrovlnná trouba, kterou by mohli využívat studenti.
Hlasování:

7–0–0
Usnesení bylo přijato.

MN si tuto záležitost vezme na starosti.
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Volby do SKAS MFF UK

MN připomněla, že se budou konat volby. VŠ připomněl, že je potřeba předložit AS MFF UK návrh
vyhlášení voleb s návrhem volební komise, termínu, data uzavření kandidátních listin a ideálně i s datem
předvolební debaty.
MN by uvítala, pokud by byla debata dříve než jeden den před začátkem voleb. PS by naopak
ponachala blízký termín, který je vhodnější z propagačního hlediska voleb i debaty. AF by chtěl, aby
termín debaty byl již předem známý. AF a FZ by se rádi podíleli na přípravě debaty.
VŠ otevřel otázku volební komise a konstatoval, že on z důvodu možného střetu zájmů (zvažuje
opětovnou kandidaturu) nemůže být členem volební komise. AF, FZ a PS se přihlásili jako možní členové
volební komise. AF konstatoval, že by mohl vykonávat roli předsedy volební komise.
Proběhla debata o termínu voleb, debaty i uzávěrky kandidátních listin.
Usnesení: SKAS MFF UK pověřuje Andreje Farkaše vytvořením návrhu vyhlášení elektronických voleb
do SKAS MFF UK v termínu 26. až 28. dubna 2022, s uzávěrkou kandidátních listin v pátek 22. dubna
v 10:00, s předvolební debatou v pondělí 25. dubna, s ním jako předsedou volební komise a s Františkem
Zajícem a Patricií Schmidtovou jako členy volební komise.
Hlasování:

7–0–0
Usnesení bylo přijato.

MN upozornila, že forma debaty bude na rozhodnutí volební komise.
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Úmluvy předmětů

VŠ odprezentoval členům SKAS MFF UK, jak fungují úmluvy na informatické sekci (především na KAM
a IUUK). AY a AF upozornili, že i na jiných sekcích probíhají úmluvy, ale spíše v rámci individuálních
předmětů (ne celokatedrálně).
AF navrhuje, aby již v době spuštění zápisu předmětů byly u předmětů, které nemají daný termín,
informace o rozvrhování předmětu a odkaz na platformu podobnou aplikaci „www.when2meet.com“, kde
se dá hlasovat o termínu.
Proděkan Kulich konstatoval, že podobné řešení by bylo možné.
Proběhla krátká debata, do kdy by měly mít předměty podléhající úmluvám finální termín.
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Usnesení: SKAS MFF UK žádá vedení fakulty, aby prozkoumalo možnosti zefektivnění rozvrhování
předmětů, které nejsou rozvrhovány centrálně.
Hlasování:

7–0–0
Usnesení bylo přijato.

Dořešením tohoto bodu byl pověřen VŠ.
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Různé

AF uvedl email od proděkana doc. Kulicha ohledně jmenování zástupce SKAS MFF UK jako pozorovatele
při výběrovém řízení na pozici Koordinátora poradenských služeb. Do výběrového řízení se přihlásili 4
uchazeči.
AF by byl rád, aby SKAS MFF UK reprezentoval někdo, kdo byl členem pracovní skupiny o psychickém zdraví studentů (AF, PS, VŠ) – čas má jen VŠ.
VŠ upozornil, že o účast ve výběrovém řízení projevil zájem DZ. Tento konstatoval, že má k tématu
blízko, protože sám služby fakulty v této oblasti využil a obrací se na něj i spolužáci s problémy tohoto
typu. VŠ navrhl, aby se za SKAS MFF UK výběrového řízení zúčastnil DZ. VŠ zůstane jako náhradník.
Schváleno tichým souhlasem.
Proběhla revize nedořešených záležitostí z předešlých zasedání:
• rozdělení státnic na M a F sekci – FZ, AY, AF, AJ
Záležitost se neposunula.
• povinná plavecká prověrka (zjistit argumenty KTV pro její vyžadování, statistiky za předešlé ročníky, zjistit proč statistiky nejsou zveřejňované) – AJ
Záležitost se neposunula.
• SKASky, nástěnky – VŠ, MN, FZ, AJ
Čeká se na dofocení zbývajících senátorů.
• statistiky využívání počítačových laboratoří – FZ, AF
Záležitost se neposunula.
• pítka – AF
AF pošle v nejbližší době výsledky průzkumu trhu.
• zveřejňování výsledků anket – VŠ
Čeká se na dodání výsledků loňské ankety o distanční výuce od AJ.
• Q&A se SKASem – FZ
Záležitost bude řešena po konci zkouškového období. AY konstatuje, že na instagramovém profilu
SKAS MFF UK dělá Q&A pravidelně, ale zájem je téměr nulový.
• návod na využívání MS Teams – DZ, AF
Záležitost se neposunula. Bude vyřešeno v nejbližší době.
• anketa o soft-skills – VŠ, AY, FZ
Anketa byla zveřejněna v pondělí 10. ledna 2022.

3

VŠ upozornil na migraci F&Q SKASu na fakultní redakční systém. Nikdo nic nenamítal, a proto
přesměruje i alias faq.matfyz.cz.
AY by ráda na našich sociálních sítích zveřejňovala i videa z budov MFF UK. Nápad byl přijat. AF
nabízí pomoc.
VŠ bude do budoucna zodpovědný za svolávání zasedání SKAS MFF UK.

Jednání bylo ukončeno v 20:38.
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