Zasedání SKAS MFF UK dne 16. února 2022
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Andrej Farkaš, Miroslav Burýšek, Adéla Jalovcová, Martina Novotná, Vojtěch
Švandelík, Anna Yaghobová, František Zajíc, Dominik Zámyslický
Omluveni: Patrícia Schmidtová
Hosté: Ing. Blanka Svobodová, Mgr. Matej Lieskovský
Zasedání bylo zahájeno v 19:00, zasedání řídil František Zajíc.
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Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého zasedání
Studentský zástupce cizojazyčných studentů
Zapojení studentů informatiky do digitalizace fakulty
Rozlišování vyjádření za SKAS MFF UK a vyjádření jednotlivých členů
Nedostatečná kapacita zkoušek a cvičících (nejen) na informatické sekci
Problém s pozdním rozvrhováním předmětů
Kontrola plnění úkolů z předešlých zasedání
Různé

Schválení programu zasedání

Program byl schválen tichým souhlasem.
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Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis byl schválen tichým souhlasem.

3

Studentský zástupce cizojazyčných studentů

FZ nezná potřeby cizojazyčných studentů a rád by ustanovil kontaktní osobu, která by je mohla hájit.
AF by na fakultě rád podporoval aktivity, které cizojazyčné studenty propojí mezi sebou. Konstatuje, že
případná kontaktní osoba nemůže být členem SKAS MFF UK, protože jednací jazyk je dle zákona jen
čeština a slovenština.
AY upozornila, že Spolek Matfyzák začíná dělat akce dvojjazyčně a ráda by znala počty cizojazyčných
studentů.
VŠ upozornil na existující podporu cizojazyčných studentů (mentoři a tutoři na informatické sekci,
well-being advisor).
AJ zmínila, že na matematické sekci je cizojazyčných studentů málo a čeští spolužáci se o ně starají.
FZ shrnul, že podpora cizojazyčných studentů již existuje a nemáme zprávy, že by byla neefektivní.
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Zapojení studentů informatiky do digitalizace fakulty

Paní tajemnice předestřela, že by uvítala větší zapojení studentů do chodu děkanátu. Myslí si, že studenti
na informatické sekci by mohli pomoci digitalizaci děkanátu.
VŠ konstatoval, že o věci diskutoval s Mgr. Skalickým a prof. Sgallem, a že mu připadá, že malé úkoly
budou pro studenty informatiky nezajímavé a u větších by mohl být problém s udržitelností.
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AF upozornil, že na úrovni univerzity se snaží obecně o větší zapojení studentů do chodu univerzity.
Domnívá se, že s digitalizací by fakultě mohli pomoct i studenti fyziky (dle AJ i studenti matematiky),
kteří umí zpracovávat data, ale nemají takové možnosti bridág jako studenti informatiky.
Paní tajemnice plánuje vypsat inzeráty, které následně zašle SKASu k distribuci. Kontaktní osobou
mezi SKAS MFF UK a děkanátem bude AF.
VŠ požádal o vytvoření jedné stránky, kde budou všechny nabídky od fakulty pro studenty (vč. nabídek
místa služeb, atp.).
FZ zmínil možnost zorganizovat hackathon na určitou pomoc v digitalizaci. Dle AF je problém s právy
ohledně takto vytvořených věcí.

5

Rozlišování vyjádření za SKAS MFF UK a vyjádření jednotlivých členů

DZ otevřel bod s tím, že mu přijde, že někteří zaměstnanci fakulty nerozlišují mezi vyjádřením člena
SKAS MFF UK jako studenta a vyjádřením za SKAS MFF UK.
FZ se domnívá, že s tímto nemá problém – zvládá to při mluveném projevu pro posluchače rozlišovat.
AJ a AF se domnívají, že pokud se SKAS MFF UK usnese, aby člen někde SKAS MFF UK reprezentoval, jedná se o vyjádření celého SKASu, v opačném případě se jedná většinou o vyjádření jedince.
AF doplnil, že akademický senátor je veřejný činitel.
FZ požádal členy SKAS MFF UK, aby při různých vyjádřeních zkusili aktivně upozorňovat, že nejednají za celý SKAS MFF UK.
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Nedostatečná kapacita zkoušek a cvičících (nejen) na informatické sekci

Proběhla rozsáhlá debata o nedostatečné kapacitě zkoušek, nedostatku cvičících, vynucování vedení cvičení doktorandy a minimálním vzdělání pro vedení cvičení. V diskusi zazněly především tyto názory:
• doktorandi (hlavně na I) jsou často nuceni cvičit více než by chtěli (doktorandům přišel e-mail, že
každý z nich musí cvičit alespoň 2 cvičení),
• u některých předmětů je malá podpora cvičících ze strany přednášejících, což komplikuje vedení
cvičení,
• doktorandi nemají v náplni svého studia povinnost učit,
• doktorandi na I mají výrazně jiné podmínky než na jiných sekcích (pracovněprávní i finanční) –
všichni tito doktorandi jsou zároveň zaměstnáni jako akademičtí pracovníci (čímž jsou nuceni k
výuce),
• doktorandi na F jsou finančně podhodnoceni oproti jiným sekcím,
• cvičení by se měla pedagogicky zajišťovat napříč celou fakultou (na fyzice je spousta doktorandů,
kteří by rádi učili, ale nemají koho),
• cvičení jsou málo finančně ohodnocena,
• noví cvičící nemají povinnou žádnou pedagogickou průpravu – bylo by vhodné nabídnout kurzy
(mohou je zajišťovat naše didaktické katedry),
• někteří vyučující vypisují málo zkoušek – měli by si nastavit takový formát zkoušky, který jim
umožní splnit předpisy UK ohledně kapacity vypsaných termínů zkoušek.
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Usnesení: SKAS MFF UK důrazně žádá garanty studijních programů, garanty předmětů a vyučující,
aby byli při výuce předmětů v akreditovaných studijních programech na MFF UK dodržované vnitřní
předpisy MFF UK a UK.
Hlasování:

8–0–0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení: SKAS MFF UK by uvítal, pokud by vedení MFF UK využilo interní kapacity a vytvořilo didaktickou podporu určenou začínajícím vyučujícím a cvičícím. Zároveň by SKAS MFF UK uvítal, pokud
by tuto podporu začínající vyučující absolvovali před začátkem jejich výuky.
Hlasování:

8–0–0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení: SKAS MFF UK registruje zvyšující se nároky na množství výuky zajišťované doktorandy
zejména na informatické sekci. SKAS MFF UK by uvítal, kdyby se zvyšující nároky na výuku velkého
množství informatických studentů nepřenášely na doktorandy informatické sekce v takové míře jako dosud. SKAS MFF UK navrhuje situaci řešit například zapojením doktorandů z jiných sekcí do výuky na
informatické sekci.
Hlasování:

7–0–1
Usnesení bylo přijato.

FZ některé zmíněné problémy otevře na jednání kolegia děkana a na zasedání akademického senátu
MFF UK.
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Problém s pozdním rozvrhováním předmětů

Systém úmluv na I sekci se nijak nezměnil. Záležitost se řešila i na kolegiu sekce.
AY upozornila, že má tři předměty, kde s ní v půlce prvního výukového týdne ještě nikdo nekomunikoval ohledně termínu konání výuky.
FZ by uvítal usnesení, aby se vyučující ozval studentům nejpozději v první den semestru.
AY by ocenila silnější usnesení, aby studenti již v první den semestru měli finální rozvrh.
Usnesení: SKAS MFF UK žádá garanty předmětů v akreditovaných studijních programech, aby zajistili
zveřejnění informací ohledně rozvrhování předmětů ve studijním informačním systému. V případě předmětů s větší kapacitou by SKAS MFF UK uvítal jasné rozvrhnutí již v čase zápisu předmětů.
Hlasování:

7–0–1
Usnesení bylo přijato.
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Kontrola plnění úkolů z předešlých zasedání
• rozdělení státnic na M a F sekci – FZ, AY, AF, AJ
AY připravila email pro koordinátory.
• povinná plavecká prověrka (zjistit argumenty KTV pro její vyžadování, statistiky za předešlé ročníky, zjistit proč statistiky nejsou zveřejňované) – AJ
AJ již záležitost řešit nechce – bod se nebude realizovat. AF by rád pozval na zasedání SKAS MFF
UK vedoucího KTV.
• SKASky, nástěnky – VŠ, MN, FZ, AJ, AY
Čeká se na dofocení zbývajících senátorů.
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• statistiky využívání počítačových laboratoří – FZ, AF
Záležitost se neposunula.
• pítka – AF
AF má schůzku s tajemnicí fakulty.
• zveřejňování výsledků anket – VŠ
Vyřešeno.
• Q&A se SKASem – FZ
Záležitost se neposunula.
• návod na využívání MS Teams – DZ, AF
Záležitost se neposunula.
• mikrovlnné trouby – MN
Vyřeší AF.
• volby
AF připravil návrh vyhlášení voleb.
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Různé

(část diskuse předřazena po bodu 4)
AF otevřel otázku fontánek na pití a odprezentoval výsledky průzkumu trhu, který provedl. Proběhla
krátká diskuse o nutnosti fontánek a ceně údržby. AY by ráda udělala průzkum mezi studenty. VŠ by
průzkum odložil po předběžném projednání se zástupci fakulty (paní tajemnice a správa budov).
AF připomněl otázku mikrovlnných trub. Při návštěvě na PřF UK zjistil, že zde jsou mikrovlnné
trouby umístěné volně na chodbách.
AJ otevřela otázku prodeje baget. V diskusi zaznělo, že byl dříve v budově na MS umístěn bagetomat,
který prodával bagety prostřednictvím kreditu na kartě ISIC. Také byly v diskusi rozebrány možnosti
stravování v různých budovách.
AF založí sdílený dokument, do kterého členové SKAS MFF UK zapíšou všechny podrobnosti ohledně
otázek jídla a pití na fakultě. AF následně tento dokument prodiskutuje s paní tajemnicí.
(konec části diskuse předřazené po bodu 4)
AF připomněl, že se blíží volby a požádal členy SKAS MFF UK, aby tuto informaci propagovali.

Jednání bylo ukončeno v 22:45.
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