Neschválená verze!

Zasedání SKAS MFF UK dne 6. června 2022
Zapsala: Martina Novotná
Přítomní členové SKAS: Andrej Farkaš, Martina Novotná, Lukáš Nowak, Vojtěch Švandelík, Kateřina
Vokálová, Anna Yaghobová, František Zajíc
Zasedání bylo zahájeno v 16:00, zasedání řídil František Zajíc.
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Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého zasedání
Přivítání nových členů a seznámení
Volba předsednictva SKAS MFF UK
Pracovní komise AS MFF UK
Stanovení stabilních úkolů pro členy SKAS MFF UK
Korespondenti SKAS MFF UK
Zástupce SKAS MFF UK v Radě starších Spolku Matfyzák
Identifikace problémů spojených se studiem doktorských studentů
Různé

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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Přivítání nových členů a seznámení

Byly uvítáni noví členové SKASu a proběhlo krátké seznámení všech členů.

4

Volba předsednictva SKAS MFF UK

FZ, MN a VŠ krátce představili povinnosti jednotlivých členů předsednictva SKASu, tedy předsedy,
místopředsedy a pokladníka.
FZ navrhl MN na pozici předsedkyně SKASu. MN kandidaturu přijala. V tajné volbě získala MN 7
hlasů. Předsedkyní SKASu se stala Martina Novotná.
MN navrhla FZ a VŠ na pozici místopředsedy SKASu. Oba kandidaturu přijali. V tajné volbě získal
FZ 3 hlasy, VŠ 4 hlasy. V prvním kole volby tak nebyl zvolen žádný z kandidátů. Před druhým kolem
volby se FZ vzdal své kandidatury. V druhém kole tajné volby získal VŠ 7 hlasů. Místopředsedou SKASu
se stal Bc. Vojtěch Švandelík.
MN navrhla AF na pozici pokladníka SKASu. AF kandidaturu přijal a krátce přednesl své plány pro
výkon této funkce. V tajné volbě získal AF 7 hlasů. Pokladníkem SKASu se stal Mgr. Andrej Farkaš.
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Pracovní komise AS MFF UK

FZ, MN a VŠ krátce představili legislativní, ekonomickou a studijní komisi AS MFF UK. Proběhla diskuze
o jejich funkci a o zastoupení stávajících i bývalých členů SKASu v těchto komisích.
Usnesení: SKAS MFF UK navrhuje Mgr. Andreje Farkaše na pozici předsedy legislativní komise AS
MFF UK.
Hlasování:
7 – 0 – 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: SKAS MFF UK navrhuje Mgr. Lukáše Nowaka na pozici předsedy studijní komise AS MFF
UK.
Hlasování:
7 – 0 – 0.
Usnesení bylo přijato.
VŠ seznámil členy SKASu s funkcí Komise pro studentskou anketu a Pracovní skupiny pro Fakultní
školy MFF UK. Proběhla krátká diskuze o zastoupení SKASu v těchto komisích.
Usnesení: SKAS MFF UK žádá vedení fakulty o aktualizaci studentského zastoupení v Komisi pro
studentskou anketu a doporučuje jako kandidáty Mgr. Andreje Farkaše a Mgr. Annu Yaghobovou.
Hlasování:
7 – 0 – 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: SKAS MFF UK žádá děkana fakulty o jmenování studentského zastoupení do Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK a doporučuje jako kandidátku Mgr. Annu Yaghobovou.
Hlasování:
6–0–0
Usnesení bylo přijato.

6

Stanovení stabilních úkolů pro členy SKAS MFF UK

FZ, VŠ a MN postupně připomněli jednotlivé stabilní úkoly, které bylo potřeba pro aktuální období
přiřadit jednotlivým členům SKASu:
• sociální sítě SKASu – AY, FZ
• kontrola odpovídání na emaily SKASu – MN
• zapisovatel na zasedáních SKASu – FZ
• rozmísťování obsahu na nástěnky SKASu v jednotlivých budovách MFF: Malá Strana – VŠ, Trója
– AY, Karlov – LN, Karlín – MN
• kontrola odpovídání na dotazy na platformě Discord - AY, MN
• obsah nástěnek SKASu – VŠ, AY, FZ, MN
• tvorba SKASek – VŠ, MN, FZ
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Korespondenti SKAS MFF UK

FZ představil funkci korespondentů SKASu. Členové SKASu se dohodli, že touto funkcí nebude aktuálně
nikdo disponovat.
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Zástupce SKAS MFF UK v Radě starších Spolku Matfyzák

VŠ krátce představil funkci zástupce SKASu v Radě starších Spolku Matfyzák. AY konstatovala, že by
tuto funkci ráda vykonávala.
Usnesení: SKAS MFF UK jmenuje od 1. 7. 2022 Mgr. Annu Yaghobovou jako svého zástupce v Radě
starších Spolku Matfyzák.
Hlasování:
7 – 0 – 0.
Usnesení bylo přijato.

9

Identifikace problémů spojených se studiem doktorských studentů

AY uvedla bod a upozornila na problém s přetížením a nedostatečným finančním ohodnocením doktorandů. VŠ konstatoval, že je nejprve potřeba se domluvit, jak tyto problémy spjaté s doktorským studiem
napříč sekcemi identifikovat. AF konstatoval, že existuje analýza doktorského studia z roku 2018, z níž by
bylo možné získat některá potřebná data, a současně upozornil na problém s prodlužováním doktorátů
na fyzikální sekci za účelem udržení levné pracovní síly v laboratořích. AY navrhla uspořádat anonymní
anketu mezi doktorandy na MFF UK, která by byla v češtině a v angličtině, a která by byla distribuována
emailem přes SIS. Tento návrh byl přijat členy SKASu kladně, a AY tedy tuto anketu vytvoří a rozešle.
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Různé

Proběhla diskuze o občerstvení na zasedání SKAS i AS MFF UK.
VŠ připomněl členům SKASu emaily, které v posledních dnech SKAS obdržel. AY slíbila, že na jeden
z emailů odpoví a současně poprosí proděkana doc. Kulicha o potřebná data o přijímacím řízení na
informatické sekci v uplynulých letech. VŠ pak slíbil odpovědět na druhý z emailů. AY slíbila, že se optá
proděkana doc. Kulicha na stav studentské sekce webu fakulty.
Proběhla diskuze o nových požadavcích na přijetí ke studiu na informatické sekci, které byly schváleny na posledním zasedání ASu. Členové SKASu se shodli, že kritéria přijímacích zkoušek by měla být
nastavena na základě šancí uchazečů na dokončení studia na MFF. AF konstatoval, že limit na počet přijatých uchazečů má smysl, ale bylo by vhodnější omezit odpouštění přijímacích zkoušek a počet
přijatých uchazečů více regulovat právě pomocí nich. AY upozornila na problém se shodnými termíny
přijímacích zkoušek s konkurenčními fakultami/univerzitami a konstatovala, že o tomto problému by
mělo být informováno vedení. AY dále připomněla problematiku existence více předmětů se stejným či
velmi podobným učivem napříč sekcemi. FZ tuto diskuzi uzavřel s tím, že tyto pondněty by dále mohly
být tématem například pro studijní komisi AS MFF UK.
MN připomněla, že je potřeba uskutečnit focení senátorů na tablo. AF slíbil, že pošle anketu s možnými
daty a focení uspořádá.
MN dále připomněla existenci sekce často kladených otázek na webu SKASu. Členové SKASu se shodli
na aktualizaci a přesunu těchto otázek na matfyzáckou wiki. VŠ slíbil, že toto udělá.
AY se otázala členů SKASu, jak má koncipovat dvojjazyčné příspěvky na sociálních sítích SKASu.
Proběhla krátká diskuze.
VŠ seznámil členy SKASu se všemi aliasy a emailovými schránkami, které mají jakožto členové ASu
k dispozici.
VŠ informoval členy SKASu o proběhlém dotazníkové šetření v maturitních ročnících na SŠ, které pro
MFF uskutečnila Filozofická fakulta UK. AY se otázala, zda je možné poskytnout k tomuto dotazníku
nějakou zpětnou vazbu. VŠ konstatoval, že ano, a spolu s AY toto vyřeší.
MN připomněla, že bylo zvoleno nové vedení KTV, a upozornila na problém s nejasnými pravidly pro
uznávání TV absolvované na jiné fakultě (či univerzitě v rámci meziuniverzitní dohody). VŠ připomněl,
že se členové SKASu taktéž na jednom z minulých zasedání dohodli, že požádají KTV o statistiky týkající
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se plaveckých prověrek v prvních ročnících a o důvody pro jejich sběr. Členové SKASu se dohodli, že
pozvou novou vedoucí KTV na své zasedání. MN slíbila, že se o toto postará.
FZ slíbil, že připraví na sociální sítě text o funkcích a pravomocích SKASu, ASu a kolegia děkana.
Proběhla diskuze o budoucím schvalování rozdělení státnic na magisterském studiu.

Jednání bylo ukončeno v 19:30.
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