
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 12. listopadu 2019
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Jan Hrabovský, Peter Korcsok (příchod v 18:28), Zuzana Procházková, Pa-
trícia Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Vilém Zouhar (odchod v 19:50)
Omluveni: Petr Houška, Ondřej Knopp, Jindřich Pikora
Hosté:

Zasedání bylo zahájeno v 18:15, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.

Program zasedání
0. Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání
1. Členská situace ve SKASu
2. SKASky a jejich případné přesunutí na Facebook
3. Pravidla na udělování prospěchových stipendií – studentský podnět
4. DOD
5. Ekonomická situace Kolejí a menz, smlouva o půjčce
6. Různé

0 Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého
zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

1 Členská situace ve SKASu

PS informuje o vývoji složení Studentské komory Akademického senátu MFF UK za uplynulých 14 dní.
Konstatuje, že v současné době je situace dořešená a SKAS by na budoucích jednáních neměl mít problém
s usnášeníschopností.

Jako staronový člen SKASu byl přivítán Jan Hrabovský.

VŠ informuje o situaci s korespondenty SKASu.

Usnesení: Studentská komora Akademického senátu MFF UK podporuje zapojení bývalých členů. Osoby,
které o to projeví zájem, budou označovány za Korespondenty SKASu.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Korespondenti SKASu se musí zavázat, že interní informace SKASu jim doručené použijí pouze pro
poskytnutí rady členům SKASu a neposkytnou je třetím osobám. K dnešnímu datu jsou za korespondenty
považováni Pavel Obdržálek a Jana Novotná.

2 SKASky a jejich případné přesunutí na Facebook

PS navrhuje přesunutí SKASek na Facebook. JH navrhuje průběžné publikování SKASkových příspěvků
na Facebookový profil a po určitém období vybrat nejdůležitejší informace a ty převést do klasické podoby
SKASek. Rovněž navrhuje, aby tyto Facebookové příspěvky měly jednotnou formu a navrhuje, že tuto
podobu graficky zpracuje. PK grafický návrh převede do TeXové šablony.
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PK upozorňuje, že ne každý student vlastní Facebookový profil. PK také referuje o zpětné vazbě,
kterou na SKASky dostává, a která je veskrze pozitivní. Navrhuje vydávání klasických SKASek přibližně
jednou za semestr s dobou vydání cca měsíc před zkouškovým obdobím, kdy je nejvíce aktuálních infor-
mací.

VŠ by pro příště uvítal průběžný koncept SKASek, který bude volně přístupný k úpravám skrze
vybrané cloudové úložiště.

Ostatní členové SKASu souhlasí s návrhy JH, PK a VŠ.

VŠ pověsil SKASky na nástěnku na MS. ZP je pověsí na nástěnku v Karlíně. OK bude požádán, aby
je vyvěsil v budově v Troji a na Karlově.

JH navrhuje přidat upozornění na nutnost připravit SKASky do sdíleného kalendáře členů SKASu.

PS upozorňuje, že členové, kteří dostanou svěřenou funkci (např. příprava SKASek), by měli upozornit,
když bude z jejich strany hrozit pozdržení vykonání dané funkce.

PS informuje o prezentaci na Facebookovém profilu. Soudí, že by tato komunikace měla být jednotná
a měla být v českém jazyce.

3 Pravidla na udělování prospěchových stipendií – studentský
podnět

PS stručně seznamuje členy s problémem ohledně 10% hranice u přidělování prospěchových stipendií,
která není rozdělena dle sekcí. PK upozorňuje, že v minulosti tato hranice po sekcích rozdělena byla.

ZP upozorňuje na neinformovanost referentek studijního oddělení, které poskytují nepřesné informace.

Přidáme shrnutí pro studenty na Často kladené otázky. Ohledně hranice pro udělení stipendia bude
osloven studijní proděkan doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

4 DOD

PS informuje o personálním obsazení na stánku SKASu na Dnu otevřených dveří MFF UK.

PK upozorňuje na chaotickou situaci ohledně rušení výuky. Je matoucí, že výuka se ruší pouze na MS
a ne na ostatních budovách.

5 Ekonomická situace Kolejí a menz, smlouva o půjčce

JH čte email od předsedy Kolejí a menz ohledně vzniklé finanční krize KaMu. JH přislíbil přeposlání
tohoto emailu dalším členům SKASu.

PS zmiňuje, že ve smlouvě o půjčce od MFF UK jsou zmíněny konkrétní objekty, na které finance
budou použity a vyjadřuje svůj údiv nad chybějícími kolejemi 17. listopadu. PK situaci vysvětluje a
informuje, že v současné době se na kolejích 17. listopadu žádné opravy nechystají.

Členové SKASu prodiskutovali půjčku, kterou MFF UK poskytne KaMu, a neshledává problémy.

PK informuje členy SKASu ohledně půjčky od RUK pro FHS UK na dostavbu objektu u kolejí 17.
listopadu.

6 Různé

PS informuje o možnosti SKASu jmenovat člena do Rady starších Spolku Matfyzák. PS navrhuje PK pro
výkon této funkce.

Hlasování: 5 – 0 – 1
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PS se ptá PK na stav jednání s Přírodovědeckou fakultou UK ohledně poskynutí systému pro elek-
tronické volby. PK informuje o nulovém pokroku v těchto jednáních. PK napíše email odpovědné osobě
na Přírodovědecké fakultě a dá do kopie SKAS PřF. Rovněž napíše Filosofické fakultě, která systém na
elektronické volby užívá rovněž.

VŠ informoval o napsání konceptu emailu pro prof. RNDr. Jiří Sgalla, DrSc., týkající se nevhodného
vyjadřování RNDr. Rudolfa Kryla. JH navrhl úpravy. VŠ úpravy zapracuje a email odešle.

VŠ otevírá téma moderování emailové konference SKASu. PS deklaruje, že je v současné době jedi-
ným moderátorem a chtěla by dalšího člena. VŠ souhlasí, že bude tuto funkci vykonávat. PS mu předá
přístupové údaje.

VŠ připomenul PK přislíbení vytvoření tabla SKASu. JH dodal svou fotografii.

Proběhla diskuse o přístupovém systému do budov fakulty. Bude osloven tajemník fakulty s žádostí o
přidělení přístupového oprávnění, které tichým souhlasem přislíbilo Kolegium děkana.

PK zjišťoval, kdo má k dispozici klíč k místnosti M224. PS napíše na Správu budov a zjistí, kdo by
klíč měl mít.

VŠ seznámil členy SKASu o kandidátních listinách do Akademického senátu UK.

PK otevírá téma přespříliš důrazné komunikace ze strany studijního oddělení. PK napíše studijnímu
proděkovani doc. RNDr. Františeku Chmelíku, CSc. a proděkanovi pro vědu a výzkum prof. RNDr. Janu
Trlifaji, CSc., DSc.

VŠ informuje o nedostatečné informovanosti o emailingovém listu stud-l. VŠ přislíbil vytvoření SKAS-
kového příspěvku na Facebookový profil SKASu.

PK upozorňuje ostatní členy na skutečnost, že plánuje sepsat návrh novely Jednacího řádu AS MFF
UK, upravující postup při neučásti na zasedáních. PK rovněž informuje o problematice lhůt pro předklá-
dání podkladů na zasedání AS MFF UK.

PK zmiňuje neinformovanost členů AS MFF UK při schvalování Podmínek přijímacího řízení. PK
navrhuje, aby tento dokument individuálně projednala Studijní komise AS MFF UK před hlasováním na
zasedání AS MFF UK.

ZP informuje o schůzce s organizátory seminářů, která proběhne 13. listopadu od 9:00 v Respiriu.

Jednání bylo ukončeno v 20:45.
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