Zápis ze zasedání SKAS MFF UK
konaného dne 1. prosince 2010
Přítomní: T. Jirotka, V. Kopal, P. Lasák, M. Radecki, J. Šejnoha, R. Švarc, J. Václavík
Omluveni: P. Motloch
Hosté: L. Láska, J. Lipovský
Zasedání, které řídil předseda M. Radecki, začalo v 17:50.

0) schválení programu
Oproti avizovanému programu došlo k drobným změnám. Byl přidán bod 7; původní bod 7 byl
přesunut na bod 8. Bod 2 byl přesunut na místo 4, původní body 3 a 4 přesunuty o místo dopředu.
Takto upravený program byl schválen tichým souhlasem.

1) schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis dosud nebyl vyhotoven, V. Kopal jej dodá do soboty 4. prosince.

2) příspěvek sboru Sebranka a spolku Matfyzák
V předchozích letech SKAS poskytl finanční pomoc sboru Sebranka ve výši 3 a 5 tisíc korun. Letos
již byla poskytnuta částka 3000 Kč na podzimní činnost. Nyní sbor požádal SKAS o příspěvek na
soustředění. M. Radecki navrhl výši daru v hodnotě 5000 Kč. Zbylé peníze z rozpočtu budou
vyčleněny na podporu propagační činnosti fakulty pro spolek Matfyzák. Spolek každoročně
organizuje reprezentační ples fakulty a jiné akce pro studenty.

Návrh usnesení:
SKAS MFF UK přispěje sboru Sebranka na zimní soustředění částkou 5000 Kč a spolku Matfyzák
částkou do výše zůstatku na účtu SKAS pro rok 2010.
Hlasování: 6 – 0 – 0

3) rozpočet SKASu a doúčtování v kalendářním roce 2010
M. Radecki informoval o termínu vyúčtování za rok 2010, který je stanoven na 10. prosince. Dle
předchozího bodu budou zbylé prostředky vyčleněny na podporu spolku Matfyzák.

4) vyhlášení ankety na Beánii
Beánie se zúčastnili čtyři členové SKAS. Vybrali jsme 12 nejhodnotnějších připomínek ve
studentské anketě za letní semestr 2010. Jména vybraných a vylosovaných studentů jsou na webu.
Tito studenti získali věcné dary.

5) diskuze nad změnou výuky na MFF (rotace vyučujících)
J. Šejnoha uvedl situaci při výuce na MFF. Učitelé by se měli po roce střídat ve výuce předmětů.
Tyto návrhy však nemají obecně podporu vedení fakulty. V řadě případů se tak již dnes úspěšně
postupuje. Zmíněný senátor požádal P. Kolmana a A. Kučeru o nové akreditační plány na
informatice. Povzdechl si, že stále chybí hlubší koncepce výuky a pouze se přešlapuje na místě s jen
minimálními pokroky.
M. Radecki navrhl pověřit vedení fakulty, aby se těmito otázkami důsledně zabývalo. SKAS sám o
sobě nemá žádnou jinou možnost, jak věc ovlivnit. Faktem však je, že v současné době vedení
s těmito problémy nic nečiní, pomíjíme-li různá více či méně špatná ad-hoc řešení.

Návrh usnesení:
SKAS MFF UK vyzývá vedení fakulty a jednotlivých sekcí, aby se zamyslelo nad změnou systému
přidělování vyučujících k povinným předmětům všech typů studia na MFF.
Hlasování: 6 – 0 – 0

6) otázky pro děkana na stránkách SKASu
Vzhledem k neutěšené situaci zejména na matematické sekci se SKAS zabýval otázkou volby
nového děkana. Zvážil některé otázky, které současné vedení neřeší.
M. Radecki navrhl dát seznam těchto témat na internetovou stránku SKASu.
•

student v kolegiu děkana – běžné na některých jiných školách, zlepšení komunikace

•

představit své proděkany před volbou

•

aktivně řešit problémy na sekcích a zabývat se připomínkami ze strany senátorů

•

jazyková příprava studentů

•

rok přechodných opatření – pozvolné úpravy studijních plánů, nikoli skokové změny jako
letos na začátku akademického roku, studovat za podmínek, za kterých student nastoupil

•

zajistit jednoznačnou interpretaci příkazů děkana směrem k podřízeným

•

předem konzultovat některé kroky a otevřeně o nich diskutovat na jednání senátu

•

studijní předpisy jako vnitřní předpis fakulty

•

zvýšit dopady ankety

•

rozhýbání zkostnatělé fakulty

•

kompletně změnit web fakulty

•

propagace vně fakulty

•

propagace uvnitř fakulty

•

zvýšení prospěchového stipendia

•

odměna studentům za publikační a propagační činnost

7) web fakulty
Web fakulty je v žalostném stavu již několik let. Není jasné, kdo za web vlastně odpovídá. OVVP,
které by mělo mít logicky tuto stránku na starosti, to není a nemá bohužel ani žádný vliv na její
podobu.
SKAS se pozastavuje nad stavem správy webu. Na fakultě existuje několik různých oddělení, které
se zabývají správou webu. Přitom by tato činnost mohla být outsourcována. Mělo by proběhnout
řádné výběrové řízení na vytvoření nového webu. Dále by měla jeho správa připadnout pod OVVP,
a jeho rozpočet by měl být příslušně rozšířen.
Obecně chybí marketing, který by fakultu zpřístupnil širší veřejnosti a zájemcům o studium.

8) různé
M. Radecki informoval o proběhlé inventuře a volbách do AS UK.
Po roce jsme opět byli rektorátem požádáni o pomoc s pořádáním studentské ankety ve vybraných

předmětech. Přípravy proběhnou v následujících dnech pomocí emailové konference.
Zasedání skončilo v 20:23.
Zapsal T. Jirotka.

