Zápis ze zasedání SKAS MFF UK
konaného dne 28. února 2011 *
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

T. Jirotka, P. Lasák, M. Radecki, J. Šejnoha, J. Václavík
P. Motloch, R. Švarc, V. Kopal
L. Diblíková, J. Havlík, J. Kříž, A. Macháček, M. Nečada

Zasedání řídil předseda M. Radecki, začalo v 18:00.

Program zasedání:
0) Schválení programu
1) Schválení zápisu z minulých zasedání
2) Informace o řešení problémů s uznáváním předmětů
3) Informace z AS UK
4) Webové stránky MFF UK
5) Spolupráce se SKAS PřF UK
6) Různé

0) Schválení programu
Program byl schválen tichým souhlasem.

1) Schválení zápisů z minulých zasedání
Zápis z jednání 26.1.2011 byl schválen tichým souhlasem.

2) Informace o řešení problémů s uznáváním předmětů
M. Radecki referoval o jednání s doc. Johnem. Garant programu matematika mu sdělil, že dle
vyjádření Akreditační komise (osobně se setkal s prof. Strakošem) nelze uznávat žádné
kredity při přechodu z bakalářského na navazující magisterské studium. Avšak Akreditační
komise (AK) byla uspokojena směrnicí 7/2010.
Situace na programu matematika je velký průšvih, který byl způsoben chybou autorů
studijních plánů a posléze potvrzen jejich schválením AK. Bohužel neexistuje žádné
uspokojivé řešení. Dohoda s děkanem je sice rozumná a správná, ale nejde ji legislativně
ošetřit. Měnit velké množství PVP nebo i malé množství PP podle AK nejde.
SKAS v celém procesu navrhl již nesčetně mnoho řešení ve prospěch studentů, ale žádné
nebylo přijato.

3) Informace z AS UK
M. Radecki informoval o ustavujícím zasedání AS UK, při kterém se zástupcům MFF
podařilo obsadit čelní pozice. Předsedou AS UK byl zvolen prof. Hála, Mgr. Radecki
předsedou sociální komise, doc. Rotter předsedou ekonomické komise a M. Nečada předsedá
ediční komisi.
Během jednání se dále řešil materiál připravený prorektorem Šobrem o propagaci UK.

4) Webové stránky MFF UK
Správce webu Drbohlav se s úpravou stránek pro uchazeče příliš netrápil. Jejich tragická
podoba pravděpodobně negativně ovlivnila počet přihlášených.
Mělo by dojít ke změně kompetencí u zaměstnanců PSíK.

Zdařilá prezentace informatické sekce studuj-matfyz.cz vznikla jako samostatný projekt
nezávisle na vedení fakulty a v poměrně krátké době. To je v dosti velkém kontrastu
s procesem inovace „oficiální internetové prezentace“.

5) Spolupráce se SKAS PřF UK
Na zasedání přišli tři členové SKAS Přírodovědecké fakulty UK (PřF). Po vzájemném
představení nás informovali o své činnosti na fakultě.
Členové SKAS nás seznámili s webem jejich fakulty, který je na mnohem vyšší úrovni než
web MFF, leč i tak prý vykazuje mnoho nedostatků.
Společný nám je i boj se SISem, Erudiem atd.
Na PřF volí do senátu elektronicky (nezávislý systém na SIS), ale do univerzitního senátu jim
to neuznali. V tomto bychom měli spojit síly a elektronickou volbu prosadit.
Studentská anketa: M. Radecki nastínil známý cyklus (málo vyplněných anket -> malá reakce
-> nezájem studentů), přírodovědci potvrdili, že měli stejný problém. J. Kříž řekl, že proto
pořádají papírovou anketu, která se koná přímo na přednáškách za pomoci dobrovolníků
(nemá cenu obcházet malé přednášky do 20 lidí, přesto těch navštívených je kolem 230).
Vyplněné letáky naskenuje soukromá firma a pošle zpět data. Otázek je méně než v papírové
anketě RUK, a proto její vyplnění zabere zhruba 10 minut. Cena za organizaci a zpracování je
kolem 30 tis. Kč + stipendia pro dobrovolníky. Podařilo se zvýšit množství odpovědí až na
5000 za semestr. Díky tomu vedoucí kateder dostanou relevantní data, díky kterým mohou
připomínky probrat s vyučujícími. Z každé sekce je oceněn nejlepší pedagog. Studenti řekli,
že vedení fakulty v tomto stojí za nimi.
Kolegům jsme představili projekt Patroni.
Velká diskuze se strhla na téma propagace školy mezi středoškoláky. Jde o vnímání fakulty
veřejností, které vzniká díky dobrému marketingu. Na druhou stranu stojíme o výborné
studenty, které je dobré k fakultě vázat dlouhodobě např. prostřednictvím korespondenčních
seminářů. Tyto věci je třeba držet v rovnováze.
Něco jiného je propagace univerzity jako celku. Ta je mizerná a už se to projevu i ve
veřejném mínění, které již UK přestává považovat za elitu.
PřF připravuje dlouhodobý záměr 2012—2015, který bude senát diskutovat na svém
výjezdním zasedání.

6) Různé
Dle názoru všech přítomných členů SKAS by se mnoha zdlouhavým diskuzím v senátu
předešlo tím, kdyby jeden člen AS byl současně členem Kolegia děkana (alespoň jako
pozorovatel bez hlasovacího práva). Takto je kolegium uspořádáno i na PřF, 1.LF a mnoha
dalších fakultách, a dle vyjádření našich hostů s tím panuje oboustranná spokojenost.
Na příští zasedání SKAS pozveme garanty tří programů a budeme s nimi řešit mj. otázku tzv.
rotací učitelů.
J. Šejnoha by se chtěl zabývat kvalitou menz. Přítomní senátoři jeho aktivitu pochválili.
P. Lasák navrhl zvážit délku funkčního období SKAS a počet jeho členů. Krátké období
mluví proti dlouhodobějším aktivitám, ale zároveň přináší problémy s ukončování studia
apod. Dlouhodobá zkušenost je taková, že o kandidaturu není příliš zájem a členství zpravidla
přetrvá i nové volby. Delší volební období by ušetřilo organizaci voleb. Otázka počtu členů je
však bezpředmětná, vzhledem k tomu, že se studenti do SKAS příliš nehrnou.
Zasedání skončilo v 21:42.
Zapsal: T. Jirotka

