Zápis ze zasedání SKAS MFF UK dne 17. ledna 2018
Přítomni: P. Schmidtová, P. Obdržálek, V. Musil, E. Skříšovský, J. Pikora, P. Korcsok,
T. Masařík, J. Novotná (poslední dva zmínění přítomni prostřednictvím videokonference)
Hosté: proděkani M. Rokyta a V. Kuboň
Omluveni:
Zasedání bylo zahájeno v 16:40. Zasedání řídila P. Schmidtová.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Psaní zápisů
3. Akreditace bakalářských programů
4. Různé
Program byl schválen tichým souhlasem.
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Schválení zápisů z předchozího zasedání.

Zápisy z předchozích zasedání byly schváleny.
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Psaní zápisů

Část senátorů SKAS MFF UK vyjadřuje nespokojenost s podobou zápisů z předchozích zasedání
tohoto akademického roku. Proběhla proto krátká diskuse o tom, co by mělo býti obsahem
zápisu, a jak by měl zápis ze zasedání vypadat.
Vít Musil připomněl některé své připomínky, které měl opakovaně k předchozím zápisům
před jejich schválením. Vícekrát se mu zdál zápis býti poměrně stručný, nedostatečně shrnující
zásadní body. Taktéž by měl být psán s přihlédnutím k tomu, aby byl srozumitelný pro nečleny
SKAS (zejména pro studenty, kteří by si jej chtěli přečíst, kteří nemají interní informace).
Přítomní senátoři se shodli, že by zápisy měly být psány více formálně a měly by obsahovat
zejména ty podstatné věci. Taktéž by mohly býti psány i více podrobně – je vhodnější delší a
více-vysvětlující zápis, než kratší a strohý.
Též bylo připomenuto, že zápis ze zasedání by měl být zasílání k přípomínkám i hostům, kteří
se daného zasedání účastnili.
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Akreditace bakalářských programů

Vzhledem k přípravě nových institucionálních akreditací bakalářských studijních programů
na MFF UK se SKAS MFF UK zajímá o průběh příprav akreditací.
Slova se ujal proděkan pro koncepci studia Vladislav Kuboň a informuje senátory SKAS MFF
UK o průběhu těchto příprav. Pozitivní informací je, že příprava na všech sekcích postupuje, a
je pravděpodobné, že akreditace budou hotové dostatečně včas před projednávání na plénu AS
MFF UK dne 28. února. Nicméně bohužel je příprava akreditací bržděna technickými problémy –
příslušné moduly v SIS, do kterých se nové akreditované programy zadávají, nejsou zprovozněny.
Dále byla z rektorátu nabídnuta pomoc při dolaďování akreditací – paní Klabalová z Odboru
pro studium a záležitosti studentů RUK, která má na rektorátu agendu akreditací na starosti,
nabízí, že pomůže koordinátorům příprav akreditací, ještě než budou tyto vyplněny v SISu.
Současně začínají návštěvy Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) na sekce
MFF. Zatím proběhla první na fyzikální sekci, s velmi dobrým výsledkem.
Proděkan pro matematickou sekci Mirko Rokyta dodává, že kolegium matematické sekce
s garantem připravovaného programu P. Kaplickým po konzultacích s paní Klabalovou jednomyslně rozhodlo, že rozvětvení Obecné matematiky bude realizováno pomocí zaměření a
prerekvizit, jako tomu bylo doposud, nikoliv pomocí specializací, které nová institucionální
akreditace umožňuje. K tomuto bylo přistoupeno, protože není jasné, zda by bylo možné změnit
vnitřní předpis fakulty, tak aby si studenti mohli zvolit specializaci až na konci třetího ročníku
studia. Navíc budou akreditovány na matematické sekci čtyři programy oproti plánovaným třem.
Vít Musil se dále ptá na studijní komisi AS MFF UK, zda již připravované akreditace
projednává a zda se schází. Emil Skříšovský odpovídá, že nikoliv – aktuálně se zatím pouze
někteří členové SKAS (a současně členové studijní komise) účastní setkání s koordinátory, kteří
akreditace připravují. Na těchto setkáních mohou sdělit své připomínky, což se mu zdá zatím
dostatečné. Proděkan V. Kuboň dodává, že zatím nejsou ani kompletní materiály a akreditované
programy se mění každý týden.
Jana Novotná, která na tato setkání na informatické sekci chodí, informovala a shrnula,
jak tato setkání proběhla. Pochvaluje si komunikaci a přístup na informatice – většina jejích
připomínek byla vzata v potaz a i zapracována. Taktéž Emil Skříšovský se účastní pedagogických
rad na matematické sekci, kde se akreditace matematických programů připravují. Tyto se konají
nepravidelně, ale alespoň dvakrát do měsíce.
Vít Musil navrhuje, aby se tyto informace shrnuly na pozdějším zasedání AS MFF UK.
Současně připomíná usnesení AS MFF UK ze dne 29. listopadu 2017 (AS MFF UK vyzývá
koordinátory oblastí vzdělávání, aby připravované návrhy akreditací byly včas projednávány se
Studijní komisí AS MFF UK) a debatu, jež mu předcházela. Dodává, zdali mělo toto usnesení
smysl, když se studijní komise neschází. Jana Novotná předpokládá, že ano, jinak by ani debata
na informatické sekci nebyla iniciována.
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Patricia Schmidtová shrnula informace ze setkání s doc. Valentovou, která připravuje akreditaci
studijního programu Obecná fyzika. Toto první (a zatím jediné) setkání proběhlo v prosinci a byly
na něm přítomny spolu se zástupkyní SKAS za fyziku K. Križanovou. Tlumočí některé návrhy
K. Križanové ohledně navrhovaných akreditací, některé byly vzaty v potaz (ohledně navýšení
možnosti programovacích předmětů), i některé odsouhlasené nebyly (fyzika v třetím ročníku).
Bohužel komunikace mezi SKAS a doc. Valentovou neprobíhá optimálně – doc. Valentová na
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některé emaily K. Križanové neodpovídá. V. Kuboň doporučuje obrátit se na proděkana pro
fyzikální sekci V. Baumruka.
Jindřich Pikora se ptá, zdali jsou nějaké novější informace k připravované akreditaci na
informatické sekci, než ty, které byly zaslány SKAS doc. Topferem na počátku ledna. Jana
Novotná odpovídá, že novější studijní plány nemá. Dále ještě informuje o předmětu Diskrétní
a Spojitá optimalizace, který některé specializace zařadily do povinně volitelných předmětů,
aniž by v povinně volitelných nebo povinných předmětech měly zařazen předmět Lineární
programování, který je základním úvodem do optimalizací. Formální prerekvizitu však kvůli
studentům zavádět nechce. Tomáš Masařík dodává, že takto se uměle zvyšuje počet povinně
volitelných předmětů, což není vhodné. V. Kuboň dodává, že toto by se mělo diskutovat
s garantem příslušné specializace.
Mirko Rokyta a V. Kuboň současně dodávají, že předměty z magisterského studia by neměly
být na povinně volitelné úrovni duplicitně na bakalářském studiu, jak některé informatické
specializace mají navrženo. SKAS s tímto souhlasí.

Různé
• Studlist. Pavel Obdržálek informuje, že studenti (a ani členové SKAS) neví o studlistu –
což je elektronická nástěnka studijního oddělení fakulty.
Proběhla krátká diskuse, zdali je vhodné přidat všechny nastupivší studenty automaticky,
se zařazením by totiž nemuseli souhlasit – měla by být alespoň možnost odhlášení odběru
jednoduchým odkliknutím.
P. Korcsok navrhuje, zdali by zasílání těchto zpráv nemohlo být realizováno pomocí
SIS. Současně navrhuje, zdali by v SISu nemělo být nastavení zasílání zpráv povoleno
automaticky.
V. Musil dodává, že by bylo vhodné obsah zasílaných zpráv přizpůsobit alespoň dle druhu
studia (bakalářské, magisterské, doktorské), aby zasílané informace byly relevantní a nebyly
vnímán jako spam.
• SKASky. Měly by býti rozeslány nové SKASKy – ujmou se toho P. Korcsok a P. Schmidtová. Jednou ze zpráv, které je nutno rozeslat, jsou nové studijní předpisy, které upravují
studentům 1. ročníků Bc. studia podmínky pro postup do dalšího úseku studia – nově jsou
započítávány pouze kredity získané ve zkouškovém období. Jazykově zůstanou SKASky
v dosavadní podobě – část příspěvků česky, část slovensky.
• Informativní setkání k doktorátu. V návaznosti na jedno z minulých zasedání SKAS
v tomto akademickém roce, kde byly diskutovány podmínky přijímacího řízení studentů do
PhD studia, plánuje SKAS uspořádat informativní besedu, kde by studenti PhD. programů
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doktorské studium představili. V. Musil je ochoten na tomto setkání promluvit i oslovit
další kolegy, a požádat je, zdali by se nezúčastnili.
• Anglická menu na MS. SKAS přišel podnět, zdali by nabídka zlevněných studentských
jídel na Malé Straně mohla být psána i v anglickém jazyce pro anglicky studující studenty.
SKAS se k tomuto vyjádřila kladně.
Jednání bylo ukončeno 18:04
Zapsal E. Skříšovský.
Upravil Pavel Obdržálek
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