
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 11. února 2020
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Jan Hrabovský, Peter Korcsok, Zuzana Procházková, Patrícia Schmidtová,
Vojtěch Švandelík, Vilém Zouhar
Omluveni: Petr Houška, Ondřej Knopp, Jindřich Pikora
Hosté:

Zasedání bylo zahájeno v 19:34, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.

Program zasedání
0. Schválení programu zasedání
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Informace z AS UK
3. SKASky
4. Rekapitulace úkolů jednotlivých členů SKAS MFF UK
5. Nástěnky SKAS MFF UK
6. Různé

0 Schválení programu zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1 Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2 Informace z AS UK

PS by ráda, aby SKAS MFF UK více řešil záležitosti z celouniverzitní úrovně.

PS informuje, že si společně s Andrejem Farkašem (dále jen „AF “) rozdělili členství v pracovních
komisích AS UK. PS je členem komise petiční, studijní a legislativní. AF je členem komise petiční,
ekonomické, sociální a předsedá komisi pro IT. PK a VŠ jsou externími členy komise pro IT. AF hledá
další schopné členy akademické obce MFF UK do této komise.

PS prezentuje myšlenku AF, aby vznikl nový studijní informační systém formou softwarového pro-
jektu. PK prezentuje nevýhody tohoto řešení – mj. že o aktuální systém se dle provedené analýzy stará
odhadem 20 pracovníků na plný úvazek. PS navrhuje myšlenku, aby nový systém vytvořili interní, nově
najatí, zaměstnanci. Dle PK neumí UK nabídnout vhodné podmínky pro zkušené programátory.

Hlavním problémem potencionálního přechodu na nový systém je nemožnost efektivně získat data z
aktuálního SISu.

PK informuje, že na UK aktuálně funguje 40-50 různých systémů, z nichž některé je v plánu slučovat
či nahrazovat jinými. PK rovněž sděluje SKAS MFF UK, že existuje pracovní skupina rektora UK pro
IT. PK je členem této komise. Tato komise nepřinesla žádné změny kromě spisové služby.

PS otevírá téma opatření rektora týkající se koronaviru. Děkan MFF UK zatím nepřijal v této sou-
vislosti žádné opatření. Dle PS má UK vlastní karanténu v oblasti Hostivaře.
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3 SKASky

PS připomněla JH slib vytvořit šablonu pro facebookové SKASky. JH započal tvůrčí proces a během
zasedání SKAS MFF UK vytvořil grafický návrh. PK převzal tento návrh a přislíbil vytvoření latexové
šablony dle tohoto návrhu.

Členové SKAS MFF UK se shodli, že do konce akademického roku neplánují emailové zasílání SKASek.
Informace se budou publikovat pouze na Facebookovém profilu SKAS MFF UK.

4 Rekapitulace úkolů jednotlivých členů SKAS MFF UK

4.1 Elektronické volby

VŠ informuje o aktuální situaci se systémem pro elektronické volby. PřF systém předala VŠ a ten ho
poskytl zájemcům z řad SKAS MFF UK. Dle PK a informací z AS UK je systém děravý. PK si myslí, že
je aktuálně potřeba vytvořit koncepci toho, co od systému očekáváme. VZ upozorňuje, že dobré stanovení
požadavků je velice odborná činnost, které členové SKAS MFF UK nejsou schopni. PK navrhuje oslovit
členy Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK.

JH otevírá otázku, zda-li není možné pro elektronické volby používat stávající modul Anketa v SIS.
PK upozorňuje na možná úskalí, jako je například anonymita. JH upozorňuje, že by šel systém jistě lehce
poupravit. PK informuje o množství požadavků, které jsou ohledně SIS předkládány ÚVT UK.

Členové SKAS MFF UK se dohodli, že do příštího zasedání SKAS MFF UK navrhnou jednotliví
členové koncepci, tato se dle návrhu JH zašle ostatním studentským komorám na UK a po zapracování
připomínek se tato koncepce předloží Komisi pro IT AS UK.

4.2 Nevhodné vyjadřování členů některých pracovníků MFF UK

Členové SKAS MFF UK se shodli, že už uplynula doba, kdy bylo možné dané incidenty řešit.

4.3 Tablo členů SKAS MFF UK

VŠ poděkoval PK za vytvoření tabla.

4.4 Změna vnitřního předpisu – Jednací řád Vědecké rady MFF UK

PK informoval o virtuálním zasedání Legislativní komise AS MFF UK.

4.5 Změna vnitřního předpisu – Jednací řád Akademického senátu MFF UK

PK zatím v tomto neučinil žádné kroky.

4.6 Změna vnitřního předpisu – Stipendijní řád

PS se obrátí na proděkana pro studijní záležitosti a Studijní komisi AS MFF UK.

4.7 Klíče od místnosti M 224

PS se pokusí nechat odepsat klíče, kteří vlastní bývalí členové SKAS MFF UK z důvodu jejich nezasti-
žitelnosti.
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4.8 Komunikace mezi organizátory seminářů a soutěží a OPMK

ZP a PK informují o proběhlé schůzce mezi organizátory M&M a OPMK. Organizátoři seminářů a soutěží
by rádi tyto schůzky pořádali pravidelně.

4.9 Umístění mikrovlnné trouby pro studenty na MS

Při přestavbě laboratoře Rotunda budou členové SKAS MFF UK usilovat o umístění mikrovlnné trouby
společně s zdrojem pitné vody.

5 Nástěnky SKAS MFF UK

VŠ informuje o neestetičnosti aktuální podoby nástěnek SKAS MFF UK. JH navrhuje vytvoření manuálu
pro nástěnkáře a online nástěnky. VŠ zpracuje.

6 Různé

JH informuje o nabídce Spolku Matfyzák týkající se vstupenek na reprezentační ples fakulty.

PS informuje o stížnosti AF pověřenci pro GDPR. Ten stížnost uznal a přeposlal AS UK.

Proběhla diskuse o otevřeném dopisu OK a jeho druhů.

Jednání bylo ukončeno v 21:15.
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