Zasedání SKAS MFF UK ze dne 24. března 2021
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Miroslav Burýšek, Andrej Farkaš, Jan Hrabovský (příchod v 17:09), Adéla
Jalovcová (příchod v 17:11), Zuzana Procházková, Patrícia Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Jan Václavek,
František Zajíc
Omluveni: Hosté: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Mgr. Aneta Pokorná (příchod
v 17:32), doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (příchod v 17:01), Ing. Blanka Svobodová
Zasedání bylo zahájeno v 17:00, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.
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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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Vyhodnocení ankety o distanční výuce v zimním semestru

PS shrnula výsledky ankety o výuce v ZS1 , kterou realizoval SKAS.
Zvláštní důraz PS kladla na prosbu studentů, aby vyučující nepřetahovali a tím nenarušovali rozvrhy
studentů.
Na dotaz doc. Kulicha PS upřesnila, že anketa se týkala všech studentů. Doc. Kulich konstatoval, že v
současné době pročítá hodnocení v „oficiální“ anketě, kterou prozatím hodnotí jako většinově pozitivní.
Doc. Kulich zmínil, že přednáška prof. Chvosty, o které SKAS v minulosti jednal, je hodnocena pozitivně
(v číselném hodnocení se umístila o téměř 2 stupně lépe než v předešlých letech).
VŠ upozornil na častou prosbu studentů, aby se nahrávání přednášek zachovalo i po konci pandemie.
PS navrhuje vytvoření jednotného portálu s materiály a nahrávkami, kde by nahrávky zůstávaly i déle
než jeden semestr. Děkan připomíná, že v letním semestru se zrušilo profesionální nahrávání přednášek,
protože se jevilo jako zbytečné (většina vyučujících si kvalitní záznamy pořizuje vlastnoručně). Rovněž
navrhuje, že by portál s videi mohl vzniknou v rámci připravovaného intranetu – dle předběžných debat
s pedagogy by věština souhlasila se zveřejněním záznamů uvnitř fakulty / univerzity. Děkan vyjádřil
souhlas s nahráváním i po konci pandemie (fakulta je na to technicky vybavena).
AJ konstatovala, že na matematické sekci se ujal e-learningový systém Moodle, a tedy, že materiály
již na jednotném portálu jsou. AF upozornil, že kapacita systému Moodle je omezená.
AF připomněl svůj návrh, že by se mohli najít studenti, kteří by pedagogům pomáhali se zpracováním
záznamů a byla by jim vyplácena stipendia formou studentských fakultních grantů.
1 https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/podklady-pro-jednani-akademickeho-senatu/259-vysledky-anketavyuka-zs.pdf
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Děkan členy SKASu seznámil s výsledky ankety doc. RNDr. Davida Stanovského, Ph.D., která se
týkala distančního zkoušení. Z té bylo patrné, že třetina hlasujících (studentů doc. Stanovského) preferovala distanční zkoušky, třetina prezenční a třetině to bylo jedno. Dvě třetiny studentů konstatovalo, že
mají možnost přijet na fakultu i při částečném omezení pohybu.
Usnesení: SKAS MFF UK podporuje nahrávání přednášek i po konci pandemie a uvítalo by sjednocení
umístění záznamů.
Hlasování:
9–0–0
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Výuka v letním semestru

PS konstatovala, že anketa o výuce v ZS byla na místě, ale přišla pozdě na odhalení potencionálních
problémů. Upozornila na nutnost najít způsob, jak oslovit studenty, aby problémy řešili včas. Jako ideální řešení navrhla povzbuzovat studenty prostřednictvím sociálních sítí, aby pravidelně komunikovali s
vyučujícími.
VŠ prosí o zaslání apelující zprávy i prostřednictvím emailu všem studentů. Navrhuje vytvoření schématu, které by znázornilo, na koho se studenti mají obrátit s různými problémy s distanční výukou.
AJ navrhla, aby toto schéma bylo zasláno pouze studentům prvního ročníku – u straších studentů jí
to přijde nadbytečné.
PS navrhla rozeslání studentům prvního i druhého ročníku, kteří také měli značnou část výuku
distančně.
VŠ by preferoval, aby email odešel všem studentům, protože by mohl někomu pomoci.
Doc. Kulich vyjádřil myšlenku, že výuka v LS bude kvalitnější, protože vyučující již mohou vycházet
ze svých loňských zkušeností.
PS shrnula bod – SKAS vytvoří schéma (VŠ, MB, FZ), rozešle ho všem studentům a bude šířit pomocí
sociálních sítí.
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Psychické zdraví studentů

AF připomněl situaci, která se v uplynulých měsících stala v budově Ke Karlovu 5. Studenti by měli
vědět, že v případě problémů se mají na koho obrátit.
AF informoval členy SKASu, že tým prorektorky Králíčkové vytvořil screeningový dotazník přes studijní informační systém. Až bude dotazník vyhodnocený, fakulty dostanou data. Na jejich základě bychom
měli vytvořit fungující systém podpory studentů tak, aby podpora byla snadno dostupná.
FZ podporuje myšlenky AF. Apeloval na to, aby se dbalo na prevenci. Připomněl snahu KPC –
seminář od organizace Nevypusť duši. Reakce, dle jeho informací, nebyly příliš dobré.
AJ se zeptala, kam se mohou studenti obrátit, protože má informace, že univerzitní psychologové jsou
plně vytíženi.
ZP upozornila, že KPC stále posílá nabídky na různé semináře a aktivity, které se týkají této problematiky. MB toto rozšíří prostřednictvím sociálních sítí.
Děkan konstatoval, že jsou dva problémy. Prvním je, že studenti nevědí, že univerzita nabízí dané
poradenství a druhý, že jsou univerzitní psychologové vytížení. Informoval SKAS, že jeden z psychologů
se přímo orientuje na krizovou intervenci. Fakulta v této věci na studenty myslí a do budoucna plánuje
zřídit na děkanátu místnost, kam by pravidelně jednou týdně docházel kariérní poradce a psycholog.
AF zdůraznil, že je nutné snížit bariéru. Informoval členy SKASu, že termíny jsou v současné chvíli
volné už za týden a půl.
Doc. Kulich zmínil, že Centrum Carolina fakulty oslovuje a snaží se neustále rozšiřovat své služby.
Zjistil, že na fakultním webu není na jejich služby odkaz.
Děkan prosí členy SKASu, aby informaci o tomto poradenství mezi studenty aktivně šířili.
FZ informoval členy SKASu o rozcestníku služeb na webu dr. Krumpa. Děkan odkaz umístí na covidovou stránku.
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Různé

ZP se dotázala vedení, zda-li již uvažovalo nad zrušením povinnosti odevzdávat papírové výtisky závěrečných prací. Vedení fakulty ústy děkana a studijního proděkana konstatovalo, že tuto problematiku
zatím kolegium děkana neřešilo, ale dá se očekávat, že povinnost odevzdávat papírové výtisky se pro
nadcházející běh státních závěrečných zkoušek zruší.

Jednání bylo ukončeno v 17:55.
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