Zasedání SKAS MFF UK ze dne 20. ledna 2021
Zapsal: Vojtěch Švandelík
Přítomní členové SKAS: Miroslav Burýšek, Andrej Farkaš, Jan Hrabovský (odchod v 17:22), Adéla
Jalovcová, Zuzana Procházková, Patrícia Schmidtová, Vojtěch Švandelík, Jan Václavek, František Zajíc
Omluveni: Hosté: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Zasedání bylo zahájeno v 17:00, zasedání řídila Patrícia Schmidtová.

Program zasedání
0.
1.
2.
3.
4.
5.

0

Schválení programu zasedání
Schválení zápisu z minulého zasedání
Volby do SKAS MFF UK
Příprava ankety o distanční výuce v ZS
SKASky
Různé

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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Volby do SKAS MFF UK

PS nastínila členům SKAS MFF UK, že nás během jarního období čekají volby do SKAS MFF UK.
Navrhla elektronickou formu stejně jako v loňském roce. Jako platforma byl navržen systém CHRES
spravovaný ÚTV. VŠ a AF upozornili, že tento systém byl již využit na některých fakultách pro volby
do AS UK, a tedy že bude patrně schopen splnit veškeré nároky. Platforma byla odsouhlasena tichým
souhlasem.
JH otevřel otázku končících mandátů. VŠ konstatoval, že mandát končí Janu Hrabovskému, Zuzaně
Procházkové a Janu Václavkovi. JH poznamenal, že i bez těchto členů zůstane zachována podmínka na
počty členů SKAS MFF UK z jednotlivých sekcí fakulty.
PS nastínila úlohu volební komise a zeptala se, kdo by byl rád členem. Dobrovolně se k této roli
přihlásili Andrej Farkaš, Vojtěch Švandelík a František Zajíc. Na roli předsedy volební komise byl navržen
Vojtěch Švandelík, který souhlasil.
Usnesení: SKAS MFF UK navrhne na funkci předsedy volební komise Vojtěcha Švandelíka. Za členy
volební komise navrhne Andreje Farkaše a Františka Zajíce.
Hlasování:
7–0–2
PS navrhuje držet se termínu voleb z loňského roku. Volební období by v letošním roce udělala
pětidenní. VŠ vyjádřil názor, že pětidenní období je příliš dlouhé a studenti o volby brzy přestanou mít
zájem. Po krátké debatě se členové SKAS MFF UK shodli na třídenním volebním období.
Usnesení: SKAS MFF UK navrhne vyhlásit volby do SKAS MFF UK na období 27. dubna až 30. dubna
2021 s uzávěrkou přihlášek ve čtvrtek 24. dubna 2021.
Hlasování:
9–0–0
Beseda s kandidáty by v případě vyhlášení voleb na výše zmíněný termín proběhla v pondělí 26.
dubna 2021.
1

3

Příprava ankety o distanční výuce v ZS

PS vyjádřila přání uspořádat anketu mezi studenty o výuce v ZS, která by zhodnotila efektivní výukové
metody, úskalí distanční výuky, atd. Tuto anketu by měl mít plně v kompetenci SKAS MFF UK, kvůli
zachování důvěrnosti. PS požádala členy SKAS MFF UK o spolupráci s vytvořením a následným vyhodnocením ankety. Pomoc přislíbili Jan Hrabovský, Adéla Jalovcová, Vojtěch Švandelík, Jan Václavek
a František Zajíc.
FZ navrhnul uspořádání podobné ankety i na začátku LS, aby se podchytily případné problémy s
výukou včas.
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SKASky

JH konstatoval, že nevidí jako žádoucí v této době rozesílat SKASky z důvodu velké emailové zatíženosti
všech studentů. PS považuje za důležité, aby studenti prvního ročníku byli upozorněni na nutnost získat
12 kreditů do konce zkouškového období. Doc. Kulich konstatoval, že toto není třeba studentům explicitně
uvádět z důvodu nastavení SISu.
MB bude sdílet důležité a zajímavé informace pro studenty na sociálních sítích SKAS MFF UK.
VŠ navrhl, aby se více informovalo o výstupech ze zasedání AS MFF UK. MB bude po každém
zasedání na sociální sítě umisťovat pro studenty důležité informace.
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Různé

PS informovala, že část fakultního webu MFF UK obsahující informace pro studenty dostane garanta.
Bude jím studijní proděkan doc. Kulich. PS nabídla pomoc SKAS při rekonstrukci webu. Doc. Kulich
nastínil plán úpravy webu a požádal SKAS o sepsání inspirací a chybějících informací na současném
webu. Cílem je, aby všechny důležité informace studenti našli na jednom místě. PS založí a zašle sdílený
dokument.
AJ otevřela otázku požadavků vyučujících při distančních zkouškách a požádala, aby byla sepsána
kriteria, co mohou vyučující od studentů vyžadovat. Doc. Kulich požádal o shovívavost vůči vyučujícím,
kteří se ocitli v nelehké situaci. V současné době nepovažuje za reálné sepsat taková kritéria, protože je
situace hodně různorodá a vždy by měla hrát roli spíše individuální domluva.
PS seznámila členy SKAS MFF UK s tím, že někteří vyučující nutí studenty ze zahraničí, aby se
zúčastnili prezenčních zkoušek. Doc. Kulich konstatoval, že toto je v rozporu s pokyny, které vyučující
dostali. PS se otázala na správný postup řešení problému s distančním zkoušením. Tento zní: nejprve by
měl být problém řešen s garantem programu či vedoucím pracoviště zajištujícím výuku daného předmětu,
následně se lze obrátit na studijního proděkana. SKAS MFF UK může hrát úlohu prostředníka.
AF okomentoval situaci ohledně sporu s prof. Matolínem. Rozhodl se prosazovat, aby jeho vyjádření
zůstalo součástí zápisu ze zasedání AS MFF UK a nehodlá se omlouvat za veřejná fakta či veřejná
vyjádření ostatních.

Jednání bylo ukončeno v 17:57.
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