Zápis ze zasedání SKAS dne 27. 11. 2013
Přítomní senátoři: Karel Kolář, Jiří Šejnoha, Tomáš Roskovec, Ondřej Procházka, Vojtěch
Tůma, Tomáš Masařík, Zuzana Vytisková (od 17:00)
Omluveni: Petr Vágner
Hosté: Jan Kratochvíl, Mirko Rokyta, Cyril Brom (od 16:45)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Schválení programu
Schválení zápisu z minulých zasedání
Postoj SKASu k akreditacím
Postoj SKASu ke stipendiím za propagační činnost
Postoj SKASu k nové organizaci studia
Finance SKAS
Akce pořádané SKASem
Různé

Schválení programu
Schválen tichým souhlasem.

2.

Schválení zápisu z minulých zasedání
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3.

Postoj SKASu k akreditacím

JS připomněl postup projednávání minulé matematické akreditace, především to, že SKAS
byl předkladatelem akreditace pozván k jednání. TR namítl, že si průběh předkládání matematické akreditace pamatuje výrazně jinak, než jak ho v současné době JŠ prezentuje, a opět se
dotázal na příklady konkrétních změn, které měl tehdy prý SKAS v akreditaci prosadit.
Informatická akreditace
VT informoval o průběhu jednání studijní komise a sdělil své připomínky, především nedostatečnou účast senátorů potenciálně způsobenou technickými problémy s emailovou konferencí studijní komise. Otázky k akreditaci byly prof. Bartákem zodpovězeny.
VT vyjádřil přání, aby se konala beseda o NMgr. oborech studijního programu Informatika
pro studenty Bc. studia.
JS navrhnul ocenění vstřícného přístupu předkladatele informatické akreditace k jednání.
Senátoři s tímto návrhem souhlasí.
Fyzikální akreditace
OP upozornil na změnu povinně volitelných předmětů na oboru Astronomie a astrofyzika
a vyjádřil pochybnost, že akreditace byla řádně prodiskutována. Byl připomenut dosavadní
odlišný přístup SKASu k informatické a fyzikální akreditaci. SKAS deklaroval snahu připravit
v blízké budoucnosti otázky na fyzikální akreditaci. J. Kratochvíl řekl, že vypracování a zodpovězení otázek na akreditace má význam i po projednání akreditace v Senátu.
Byla diskutována výuka některých předmětů v anglickém jazyce.

JS citoval Statut MFF a zeptal se, zda je akreditace dokument zásadního významu. Dle JS:
pokud ano, pak by Senát měl akreditaci zveřejnit akademické obci.

Usnesení: SKAS se domnívá, že žádost o akreditace je dokumentem zásadního významu dle
Statutu MFF UK čl. 6 odst. 2.
Hlasování: 5–0–1

4.

Postoj SKASu ke stipendiím za propagační činnost

TM informoval, že studenti mají různé názory na to, kterou variantu pro odměňování zvolit.
Proděkan M. Vlach (dle J. Kratochvíla) si myslí, že by měly existovat dvě sazby pro odměňování
definované dle vykonávané činnosti.
ZV navrhuje dvě sazby: 90/110 Kč, protože 80 Kč je částka, která by mohla mnoho lidí,
kteří pomáhají pro peníze, odradit, aby tyto činnosti vykonávali. C. Brom řekl, že studenti,
kteří dostali pouze 90 Kč, s touto částkou měli problém.
C. Brom si myslí, že studenti by měli být placeni podle daných pravidel nezávisle na akci.
Někteří senátoři mají názor, že by mělo být zavedeno více sazeb pro odměňování. Pro jednoznačné rozhodnutí by bylo třeba vědět, které činnosti budou odměňovány vyšší, resp. nižší
sazbou.
TM chce zastoupení studentů v propagační komisi (až bude její činnost obnovena). J. Kratochvíl řekl, že proděkan M. Vlach připravuje návrh na změnu složení komise.

5.

Postoj SKASu k nové organizaci studia na MFF

SKASu se líbí způsob přijímacího řízení na doktorské studijní programy. Diskutoval se také
nový vnitřní studijní předpis.
M. Rokyta zmínil otázku, kdo přijímá studentskou práci k obhajobě.
ZV zmínila čl. 8 odst. 2 projednávaného předpisu a jeho rozpor s aktuální praxí.
JS zmínil nutnost vypracovat přechodná pravidla, pokud se vytvářejí nové studijní plány.

6.

Finance SKASu

TR přednesl stručné informace o současném stavu rozpočtu a svou představu pro další finanční
výdaje.

Usnesení: Semináře ASCA Vysokoškolská legislativa a Akademické senáty bude SKAS proplácet studentským senátorům MFF UK, v ostatních případech bude rozhodovat individuálně.
Hlasování: 7–0–0
Tímto usnesením se ruší předchozí usnesení upravující podmínky, za kterých SKAS proplácí
senátorům účastnické poplatky za semináře.
TR by rád, aby nadále studentské aktivity podporoval jiný orgán MFF a zároveň byl snížen
rozpočet SKASu.

7.

Akce pořádané SKASem

Setkání se studenty se odkládá.
6k61: TR připomněl, že během posledních měsíců poslal Jiřímu Šejnohovi postupně tři
maily, kde se dotazoval, zda akce proběhne a v jaké fázi je příprava, a nedostal na ně dosud
žádnou odpověď. TR vyjádřil názor, že o přípravě akcí zaštítěných SKAS by měl být celý SKAS
informován, což se podle něj v tomto případě neděje, a požádal JŠ o vysvětlení. JŠ odpověděl,
že nechce jednat za zády SKASu.

8.

Různé

J. Kratochvíl informoval, že pro nahrávání přednášek byla jako styčná osoba vybrána doc.
Zdena Lustigová.
zapsal Ondřej Procházka

