
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 4. prosince 2019
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Ondřej Knopp, Peter Korcsok, Zuzana Procházková, Patrícia Schmidtová,
Vojtěch Švandelík, Vilém Zouhar (příchod v 17:45)
Omluveni: Petr Houška, Jan Hrabovský, Jindřich Pikora
Hosté: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (odchod v 17:30), prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (odchod v 17:30)

Zasedání bylo zahájeno v 17:09, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.

Program zasedání
0. Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání
1. Diskuse o průběhu a výsledku voleb
2. 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 Diskuse o průběhu a výsledku voleb

VŠ informoval o průběhu voleb do Studentské komory Akademického senátu Univerzity Karlovy a sezná-
mil členy SKAS MFF UK s výsledky.

2 Různé

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. informuje o nutnosti vybrat dvě přednášky, na kterých se bude pořizovat
videozáznam v letním semestru ak. r. 2019/2020. JH předem zaslal své návrhy – předmět Úvod do
kvantové mechaniky a předmět Klasická elektrodynamika. OK s těmito návrhy za fyzikální sekci souhlasí.
VŠ navrhuje zeptat se na tipy od studentů prostřednictvím Facebooku. PK upozorňuje na nutnost uzavřít
hlasování dostatečně včas, aby se nejpozději 18. prosince zaslali vybrané přednášky panu tajemníkovi Ing.
Antonínu Lískovi.

PS a VŠ udělají příspěvek na Facebooku a zeptají se na názory studentů.

PS připomněla schůzku s Ing. Danou Lankovou ohledně seznámení členů SKAS MFF UK s finanční
situací na fakultě. Schůzka proběhne 6. prosince 2019 od 14:00 na Ke Karlovu 3, Praha 2.

VŠ informoval o dohodě s PK týkající se předání agendy získání systému pro elektronické volby od
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. PK zašle VŠ potřebné podklady. VŠ informoval o vazbách
pana Mgr. Petra Jedelského na tento systém.

PK přislíbil dokončení tabla členů SKAS MFF UK v nebližších dnech.

VŠ upozornil na nesplněný závazek JH týkající se vytvoření šablony pro SKASky na Facebookový pro-
fil. PS toto připomene JH. OK založí sdílený dokument na přípravu „tištěných“ SKASek. Další SKASky
se budou posílat na konci ledna 2020.

ZP informuje o plánování semináře od organizace Nevypusť duši. Seminář se bude konat na jaře.
Informace o semináři bude součástí SKASek.

PS otevírá otázku úprav vnitřního předpisu upravujícího přidělování prospěchových stipendií. PK na-
vrhuje převést studenty 2. ročníku bakalářských studijních programů do I. skupiny. PK dále informuje o
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nemožnosti rozdělit procentuální kvóty po sekcích, jelikož toto by odporovalo univerzitnímu předpisu. VŠ
se ptá PK na definování pojmu „rozhodný úsek studia“. PK připomněl nutnost zachování tzv. „pevného
průměru“, který studentům zaručuje znalost hranice pro udělení stipendia ještě před začátkem rozhod-
ného úseku studia.

PK navrhuje sepsat navrhovaný nový obsah řádu, který by se následně probral s proděkanem pro
studijní záležitosti, a který by se poté přepsal do legislativního jazyka.

ZP informuje o proběhlé schůzce s organizátory korespondečních seminářů a táborů. ZP svolá schůzku
pracovní skupiny složené ze členů SKAS MFF UK, která se bude výstupy proběhlé schůzky zabývat.

VZ upozorňuje SKAS MFF UK na skutečnost, že na webu fakulty chybí studijní plány pro magisterské
obory platící od ak. r. 2020/2021. VZ osloví během jednání AS MFF UK proděkana pro koncepci studia.

VŠ otevírá diskusi nad e-mailovou zprávou od Mgr. Kristýny Kysilkové, Ph.D., která byla zaslána
Pavlu Obdržálkovi. Informace obsažené v e-mailové zprávě budou předány proděkanovi pro koncepci
studia po jednání AS MFF UK.

Jednání bylo ukončeno v 17:58.
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