Zasedání SKAS MFF UK ze dne 16. června 2020
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Miroslav Burýšek, Andrej Farkaš, Jan Hrabovský, Peter Korcsok, Patrícia
Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Jan Václavek, František Zajíc
Omluveni: Zuzana Procházková
Hosté:
Zasedání bylo zahájeno v 16:00, 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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Přivítání a seznámení nových členů

PS přivítala nové členy SKAS MFF UK a vyzvala je, aby se jednotlivě představili.
VŠ požádal PK o seznámení členů SKAS MFF UK se situací ohledně prodloužení funkčního období
bývalých členů SKAS MFF UK z důvodu přijetí zákona č. 188/2020 Sb. PK seznámil členy s právními
výklady odborníků z legislativní komise AS UK.
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Volba předsednictva

PS uvedla volbu předsednictva svou rezignací tak, aby umožnila volbu všech členů předsednictva SKAS
MFF UK.
PK a AF byli tichým souhlasem jmenováni skrutátory. PK upřesnil systém hlasování.
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3.1

Volba předsedy

PS informovala členy SKAS MFF UK o náplni práce předsedy studentské komory.
PS navrhla VŠ, který odmítl. VŠ navrhl PS, která přijala. PS navrhla JH, který rovněž přijal.
PS získala 6 hlasů, JH získal 0 hlasů a 2 členové se zdrželi.
Usnesení: PS se stává předsedkyní SKAS MFF UK.

3.2

Volba místopředsedy

PS seznámila členy SKAS MFF UK se záměrem, aby zvolený místopředseda příští rok převzal roli předsedy.
PS navrhla VŠ a FZ. Oba kandidaturu přijímají.
VŠ získal 2 hlasů, FZ získal 6 hlasů a nikdo se nezdržel.
Usnesení: FZ se stává místopředsedou SKAS MFF UK.

3.3

Volba pokladníka

Proběhla krátká diskuse o náplni práce pokladníka na základě zkušeností z předešlých let.
PS navrhla VŠ, který kandidaturu přijal.
VŠ získal 7 hlasů, jeden člen se zdržel.
Usnesení: VŠ se stává pokladníkem SKAS MFF UK.
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Komise AS MF UK

PS představila členům SKASu pracovní komise AS MFF UK. Zároveň deklarovala, že neplánuje pokračovat v předsednictví studijní komise a byla by ráda, aby tuto funkci někdo převzal. Obdobnou myšlenku
zmínil i PK v souvislosti s komisí legislativní.
JH přislibíl kandidaturu na předsedu legislativní komise. FZ se o totéž pokusí ve studijní komisi.
Noví členové SKAS MFF UK byli vyzváni, aby si do nejbližšího zasedání AS MFF UK promysleli, do
jakých komisí by rádi vstoupili.
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Novela stipendijního řádu

PS oslovila PK, aby členy SKAS MFF UK seznámil s novelou stipendijního řádu navrženou k projednání
na AS MFF UK dne 17. června 2020. Ten tak učinil a zmínil jisté formální nedostatky navržené novely.
PK připravuje opravenou verzi a zároveň připraví pozměnovací návrh.
PK popsal členům SKASu schvalovací proces legislativních dokumentů na UK. VŠ prezentoval členům
SKAS MFF UK možnost schválení novely v jednom čtení.
K stipendijímu řádu nejsou žádné připomínky po obsahové stránce.
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Natáčení přednášek v ZS 20/21

PS uvedla téma nahrávání přednášek. Vedení fakulty oslovilo SKAS, aby navrhl dvě přednášky, které by
měly být nahrávány v ZS ak. r. 2020/2021.
JH navrhl pro nahrávání předmět „Kvantová teorie 1“. Mezi senátory z fyzikální sekce proběhla krátká
diskuse mezi různými alternacemi tohoto předmětu.
PS za informatickou sekci podporuje nahrávání přednášky „Strojové učení pro zelenáče“.
Navržené přednášky byly schváleny tichým souhlasem a PS tento návrh předá Kolegiu děkana. Členové
SKAS, kteří navrhli daný předmět, osloví patřičné vyučující se žádostí o neformální souhlas s nahráváním.
JH navrhuje otevřít diskusi nad zvýšením počtu nahrávaných přednášek. Optimálně na 4 nahrávané
přednášky za semestr. PK zmínil otázku financování. JH dále navrhl, aby se alespoň jedna z nahrávaných
přednášek každý semetr zveřejnila i bez nutnosti přihlašování, což by mohlo sloužit k propagačním účelům.
Bylo by vhodné v této věci oslovit PRoděkana doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D. V neposlední JH
upozornil na fakt, že MFF má tři sekce, ale v každém semestru se nahrávají pouze 2 přednášky.
AF zmínil možnost využít možností auditoria N1, které má kvalitní a pro tento účel vhodné vybavení.
Podobné vybavení mají i posluchárny T1, T2. Mělo by stačit před začátkem přednášky zapnout nahrávací
mechanismus, zaostřit a po konci si stáhnout záznam.
JH otevřel diskusi nad možností určit studenty, kteří by mohli být honorováni stipendii. Tito studenti
by mohli ovládat nahrávání, zpracovat vzniklý záznam či přeTeXat odpřednášenou látku.
FZ připomněl, že nahrané přednášky byly velice přínosné v době uzavření škol, a že by tedy bylo
vhodné, aby těchto přednášek bylo co možná nejvíce.
PS uzavřela diskusi s tím, že se budeme snažit zvýšit počet nahrávaných přednášek.
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SKASky

PS informovala nové členy SKAS MFF UK o fungování SKASek. Po krátké diskusi se členové shodli, že
SKASky budou posílány přibližně 2x ročně prostřednictvím SISu a zároveň budou aktuální informace
zveřejňované na Facebookovém profilu.
JH se ujal role „managera SKASek“. MB se začne starat o Facebook SKASu.
PS projevila přání, aby publikační činnost byla pravidelná.
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8.1

Organizační záležitosti
Nástěnky

Ve vzájemné shodě se určili následující správci nástěnek: MS – VŠ; Karlov – FZ; Troja – MB; Karlín –
JV.

8.2

Klíče od místnosti proděkanů

PS seznámila nové členy SKAS MFF UK s fungováním místosti proděkanů a s možností získat od této
klíče.

8.3

FAQ

SKAS MFF UK se dohodl, že během letních prázdnin zreviduje obsah stránky faq.matfyz.cz. Editoři
za jednotlivé sekce jsou: F – AF; I – VŠ; M – JV.
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8.4

Albeř

PS zprostředkovala členům SKAS MFF UK termín tradičního přípravného kurzu na Albeři. Vyzvala
jednotlivé členy SKAS, aby si rozmysleli své časové možnosti.

8.5

Gaudeamus

Stejně jako u soustředění na Albeři, řešilo se organizační zajištění veletrhů vysokoškolského vzdělávání
Gaudeamus. Každý by si měl rozmyslet svou účast a zároveň by měl ve svém okolí hledat vhodné reprezentanty fakulty.
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Respirium na MS

VŠ poreferoval o stavu jednání týkajících se vzniku respiria na MS. Toto respirium by mělo vzniknout
jako součást LABu Rotunda. Návrhem respiria byl pověřen architekt odpovědný za interiéry pavilonu
IMPAKT.
Součástí zakázky pro architekta je vytvoření několika variant, které budou nabídnuty studentům ke
hlasování.
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10.1

Různé
Elektronické volby

PS a VŠ seznámili ostatní členy SKAS se situací ohledně systému na elektronické volby – systém funguje,
ale nabízejí se jistá vylepšení.
Na podzim 2020 bude otevřena diskuse týkající se budoucnosti systému.

10.2

SIS4

Člen SKAS MFF UK a zároveň předseda Komise pro IT AS UK AF představil členům SKAS stav
redesignu studijního informačního systému, označovanému jako SIS4. Tento systém je aktuálně vyvíjen
UVT. V současné době je z MFF málo uživatelů zapojených v testovacím režimu (aktuálně 14 studentů).
MB bude tuto možnost propagovat na Facebooku SKASu. JH umístí do nejbližších SKASek. Cílem je
oslovit převážně studenty informatické sekce.

Jednání bylo ukončeno v 18:27.
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