Zasedání SKAS MFF UK dne 24. května 2022
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Andrej Farkaš, Adéla Jalovcová (distančně), Martina Novotná, Patrícia
Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Anna Yaghobová, František Zajíc, Dominik Zámyslický (distančně)
Hosté: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (proděkan pro studijní záležitosti, odchod 18:55), Mgr. Lukáš
Nowak, doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (děkan), Ing. Blanka Svobodová (tajemnice, odchod 17:55),
Kateřina Vokálová
Zasedání bylo zahájeno v 17:35, zasedání řídil František Zajíc.
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Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého a z předminulého zasedání
Navázání spolupráce s koordinátorkou poradenských služeb
Představení výsledků průzkumu o předčasném odchodu ze studia
Zastoupení zahraničních studentů ve SKAS MFF UK
Různé

Schválení programu zasedání

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

Oba zápisy byly schváleny tichým souhlasem.
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Navázání spolupráce s koordinátorkou poradenských služeb

Na zasedání se představila nová koordinátorka poradenských služeb PhDr. Liana Bala, Ph.D. Během
představení shrnula svou dosavadní činnost, nastínila své vize do budoucna a prodiskutovala s členy
SKAS MFF UK své náměty.
V diskusi mj. bylo zmíněno:
• Prozatím služeb koordinátorky využilo 21 českých studentů, 4 zahraniční a 18 studentů (a zájemců
o studium) ukrajinské národnosti.
• Snahou je vytvořit širokou síť spolupracujících terapeutů a zřídit psychoterapeutické skupiny (mj.
jedna pro anglicky mluvící studenty).
• Dr. Bala si prozatím mapuje aktuální aktivity na fakultě a schází se s jejich organizátory (seberozvojové skupiny, studentští průvodci).
• Mezi českými a zahraničními studenty je málo vazeb. Měli bychom se snažit o větší začlenění
anglicky mluvících studentů.
• Informace o nabízených službách je třeba více propagovat. SKAS MFF UK přislíbil pomoc (zajistí
AY).
• Studenti mohou koordinátorku poradenských služeb kontaktovat i v případě řešení nevhodného
chování na fakultě ze strany jiných studentů či zaměstnanců fakulty. Je potřeba postupovat velice
opatrně. Celé řešení bude podléhat přísné mlčenlivosti.

1

• V případě, že se na dr. Bala někdo obrátí s psychickými problémy, bude provedena krizová intervence
a budou nabídnuty další způsoby pomoci.
• Pedagogové by měli být více informováni, jak zvládat psychické krizové situace (například při zkouškách). Bude snaha nabídnout nějaké školení / materiály.
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Představení výsledků průzkumu o předčasném odchodu ze
studia

AF představil výsledky dotazníku o předčasných odchodech ze studia.
V rámci diskuse zaznělo, že na fyzikální sekci jsou doktorandi často využíváni jako levná pracovní síla
a jsou nedostatečně motivování k rychlému dokončení studia. Dále bylo zmíněno, že studenti doktorského
studia často předčasně ukončí studium z důvodu malých finančních příjmů.
Statistiky odchodů v navazujícím magisterském studiu mohou být silně ovlivněny studenty, kteří
nevystudovali bakalářský studijní program na MFF UK. FZ dodá grafy prezentované na kolegiu děkana
ohledně ukončených studiích.
Usnesení: SKAS MFF UK apeluje na vedení, aby více a podrobněji zjišťovalo důvody ukončení studia
a prodlužování doktorského studia.
Hlasování:

8–0–0
Usnesení bylo přijato.
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Zastoupení zahraničních studentů ve SKAS MFF UK

Proběhlé volby ukázaly, že by se SKAS MFF UK měl více zajímat o potřeby a názory zahraničních
studentů.
Během diskuse byly nastíněny různé možnosti reprezentace zahraničních studentů, přičemž byl kladen
důraz na nesegregaci těchto studentů.
Závěrem diskuse bylo shrnuto, že je potřeba důstojně zjistit, co zahraniční studenti potřebují a chtějí.
V rámci této snahy bude uspořádáno Q&A (zajišťuji AF a MN) a bude oslovena Bc. Zuzana Biskupová
(zajistí AF). Rovněž bylo dohodnuto, že SKAS bude na sociálních sítích komunikovat dvojjazyčně (česky
a anglicky).
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Různé

(část diskuse předřazena před bod 3)
Tajemnice fakulty informovala SKAS MFF UK o vývoji personální situace na vrátnici v budově
IMPAKT. Žádné právní prostředky prozatím nebyly využity z důvodu nedostatku podkladů. Situace
na vrátnici se prozatím stabilizovala. Tajemnice v této věci propojí členy SKAS MFF UK s fakultní
právničkou.
AF a tajemnice shrnuli vývoj v oblasti získání automatů na bagety. Více informací bude jasných po
ukončení výběrového řízení na nový systém pro menzy UK a také po otevření menzy Jednota (podzim
2022).
(konec části diskuse předřazené před 3)
Otevřela se otázka komunikace SKAS MFF UK prostřednictvím sociální sítě Discord. Studenti si
zvykli tuto síť používat pro komunikaci se SKASem.
AF informoval, že UK nebude prodlužovat některé licence aplikace ZOOM a přestane podporovat
aplikaci Adobe Connect.
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VŠ pozval na 272. zasedání AS MFF UK.

Jednání bylo ukončeno v 19:45.
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