Zasedání SKAS MFF UK ze dne 21. dubna 2021
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Miroslav Burýšek, Andrej Farkaš, Adéla Jalovcová, Zuzana Procházková (příchod v 17:14), Patrícia Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Jan Václavek
Omluveni: Hosté: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (odchod v 17:22), doc.
Mgr. Michal Kulich, Ph.D., doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (příchod v 17:12), Ing. Blanka Svobodová
Zasedání bylo zahájeno v 17:02, 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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Harmonogram akademického roku 2021/2022

PS uvedla diskusi o návrhu harmonogramu na akademický rok 2021/2021. Při té příležitosti poukázala
na mezeru mezi termíny zápisů ke studiu pro studenty 1. ročníku magisterských programů. Proděkan
V. Kuboň konstatoval, že časové období mezi jednotlivými zápisy je určeno pro vyřízení administrativních
úkonů a rovněž, aby studenti měli možnost se zapsat ke studiu co nejdříve. AJ konstatovala, že obdobný
režim proběhl i v letošním roce.
VŠ se otázal na vztah konce zkouškového období a konce akademického roku. Proděkan V. Kuboň
vysvětlil nutnost týdenního rozdílu dat především z důvodu administrativních úkonů studijního oddělení
a také, aby měli vyučující dostatek času na zápis splněných povinností z konce zkouškového období.
Dalším důvodem pro týdenní pauzu je i předsazení začátku výuky před začátek akademického roku. Dle
studijních předpisů se hotové studijní povinnosti po konci zkouškového období započítávají do dalšího
akademického roku. VŠ požádal o rozeslání této informace všem vyučující – toto není možné, lze zaslat
email jen garantům jednotlivých studijních programů.
JV se zeptal, z jakého důvodu je výuka předsazena začátku akademického roku. Důvodem je srovnání
počtu výukových týdnů v jednotlivých dnech pracovního týdne.
Proděkan V. Kuboň se členů SKAS MFF UK otázal, jestli jim vyhovuje aktuální podoba harmonogramu. Na základě krátké diskuse bylo konstatováno, že jako ideální by se jevil interaktivní harmonogram,
kde by bylo možné filtrovat dle typu studia.
SKAS MFF UK se tichým souhlasem usnesl, že pracovní verze harmonogramu je vyhovující. Proděkan
V. Kuboň dodal, že tato verze harmonogramu byla schválena i vedením univerzity.
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Psychické zdraví studentů

AF na předchozím zasedání slíbil, že bude prezentovat data z univerzitního dotazníku o psychickém zdraví
studentů. Na základě komunikace se zpracovatelem dotazníku, ale prezentování výsledků odložil na dobu,
než bude dotazník plně zpracován za celou univerzitu, aby byla data zobrazena v celkovém kontextu.
AF navrhuje organizaci rozšířeného kurzu týkajícího se psychického zdraví, který by účastníkům mohl
pomoci identifikovat spolužáky s možnými problémy, které by bylo možné nasměrovat na patřičné druhy
pomoci. AJ konstatovala, že nejsou na vysoké škole nejsou tak úzké kolektivy, aby toto bylo možné. ZP
myšlenku podporuje, ale přeje si, aby se účastníci nemuseli k ničemu zavazovat. Navrhuje spolupráci se
studenty posledních ročníků vysokých škol v oboru psychického zdraví. VŠ se domnívá, že odhalování
studentů s potencionálními problémy v okolí, by mohlo přinést více škody než užitku.
PS připomněla, že za 14 dnů proběhne schůzka ohledně poskytování podpory v oblasti psychického
zdraví na MFF. Zúčastní se jí zástupci fakulty, studentských průvodců, mentorů, seberozvojové skupiny,
atp.
AJ zmínila, že termíny u odborníků v Centru Carolina jsou beznadějně obsazené. Tajemnice B. Svobodová zmínila, že s UK Pointem o těchto službách fakulta jednala a bude jednat i nadále. Dotazník
zmiňovaný AF povede i k rozšíření a optimalizaci služeb Centra Carolina.
Tajemnice B. Svobodová navrhuje zřízení skupinek studentů na vzájemnou komunikaci a pomoc. PS
dodala, že v podobném režimu funguje seberozvojová skupina při KPC.
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Vyhodnocení dotazníku o nástrojích Office 365

AF seznámil přítomné s výsledky dotazníku mezi studenty o případném využívání produktů O365. Dotazník1 měl 578 respondentů.
Otázka
E-mailové služby
Sharepoint
MS Word
MS Excel
MS PowerPoint
Přidaná hodnota

Hlasů PRO
64 %
68 %
71 %
70 %
58 %
73 %

Z textových komentářů AF zmínil, že 67 lidí by zavedení těchto produktů uvítalo, 12,5 respondentů
jsou proti využívání produktů společnosti Microsoft.
AF rovněž prezentoval výsledky svého šetření v rámci své činnosti předsedy IT komise AS UK, kdy
zjistil, že většina fakult (všechny vyjma PřF UK, která se nevyjádřila) by uvítaly, kdyby se licence a
produkty Office 365 řešily centrálně (minimálně jejich část).
Děkan M. Rokyta a tajemnice B. Svobodová zmínili finanční podmínky a dodali, že vedení bude o
zavedení vážně uvažovat.
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Různé

AJ upozornila na případy, kdy se v anketě nezobrazují se výsledky slovní ankety. Proděkan M. Kulich
slíbil prověření.

Jednání bylo ukončeno v 17:55.

1 https://forms.office.com/r/hvkpCRg7Mh
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