Zápis ze zasedání SKAS MFF UK konaného dne 26. 1. 2011
Program jednání:
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7.
8.

Schválení programu
Schválení zápisu z minulých zasedání
Zajištění organizace setkání se SKAS
Informace o řešení problémů s uznáváním předmětů
Diskuze o ediční činnosti MFF UK
Informace o nových prostorech pro M a I sekci
Webové stránky MFF UK
Diskuze o propagaci na MFF UK
Různé

0. Schválení programu
Připravený program zasedání po krátké doznal drobných změn a následně byl schválen tichým
souhlasem.

1. Schválení zápisu z minulých zasedání
Zápis ze zasedání 1. prosince 2010 byl schválen tichým souhlasem.

2. Zajištění organizace setkání se SKAS
Bylo domluveno datum, kdy se tato již tradiční akce uskuteční: úterý 3. května. Podrobnosti budou
projednány na následujících zasedáních.

3. Informace o řešení problémů s uznáváním předmětů
M. Radecki poreferoval o průběhu jednání s doc. Johnem:
•

Od příštího ak. roku bude kvóta pro zapsání bakalářské práce v oboru finanční matematika
upravena takto: 90 kreditů z povinných předmětů 1. a 2. ročníku. Toto SKAS navrhoval již
vloni, ale doc. John upřednostnil svou formulaci.

•

Stále není jasné, jak by se měl řešit problém překryvu povinných (PP) a povinně volitelných
předmětů (PVP) mezi bakalářským (Bc.) a magisterským (Mgr.) studiem. Dle SKAS by
rozumným řešením bylo převedení PVP Bc. studia na volitelné a PVP Mgr. studia na PVP
Bc. studia.

•

Dobrou zprávou pro budoucí generace je, že v nové akreditaci (kterou AS schválil na svém
lednovém zasedání) tyto problémy nebudou.

4. Diskuze o ediční činnosti MFF UK
Téma uvedl J. Václavík, který přednesl návrh předsedy AS doc. Dolejšího, aby SKAS zaujal
stanovisko ohledně tvorby skript. Ta jsou totiž určena zejména studentům, které SKAS zastupuje.
V průběhu diskuze se členové SKAS shodli, že již v blízké budoucnosti elektronické knihy téměř
vytlačí klasické tištěné, a pro studenty tedy nebude problém číst elektronická skripta. Zájemce si
vždy bude moci zajímavé kapitoly vytisknout, a tedy nepřijde ani o papírovou verzi. Navíc alespoň
v příštích letech by skripta k „velkým“ přednáškám měla být i nadále tištěna.
Přechod na elektronické vydávání skript také přináší ekonomická pozitiva (knihy se nehromadí ve
skladech apod.). Byla otevřena i otázka výše odměn za napsání výukových materiálů. Ta by se měla

projevovat i v hodnocení pracovišť atp. Psaní skript by mělo být automatickou součástí přípravy
přednášek.
Usnesení:
SKAS MFF UK vyzývá vedení fakulty k větší podpoře tvorby výukových materiálů,
adekvátní ohodnoceních autora(ů) a definování právního rámce šíření jejich tištěné
i elektronické formy.
SKAS MFF UK vyzývá vedení fakulty k publikování všech skript (výukových materiálů)
v studentům přístupné elektronické formě.
Hlasování: 6 – 0 – 0

5. Informace o nových prostorech pro M a I sekci
J. Šejnoha přítomným představil několik budov z nabídek realitních kanceláří, které jsou k prodeji
v blízkosti malostranského sídla MFF. Otevřelo se tím téma zpochybňující výstavbu nového
pavilonu v Tróji, když je možné levněji pořídit již stojící objekt. Podobné budovy se navíc dají
pořídit i v oblasti Karlína. Prostorové potřeby informatické a matematické sekce by tudíž bylo
možno řešit nákupem existujících domů. J. Šejnoha na příští jednání AS připraví krátkou prezentaci
pro ostatní senátory.

6. Webové stránky MFF UK
•

T. Jirotka informoval o vývoji svého návrhu, který prezentoval na lednovém zasedání AS.
Ten byl proděkanem Skálou předán ke zpracování p. Drbohlavovi z PsíK.

•

M. Radecki přinesl informaci, že P. Habudovi byl zrušen úvazek na vytváření bannerů na
úvodní stránku MFF. Nyní se o to údajně nikdo nestará.

•

Členové SKAS se shodli, že ve správě webu chybí definování odpovědnosti a manažerské
řízení. Fungovat by to mělo takto:
◦ Manažer webu nastavuje spolupráci s katedrami, získává informace, zadává práci;
◦ PSíK vystupuje v roli programátora, udělá, co se mu řekne;
◦ externí marketingová firma vytváří grafiku apod.

•

Dle dr. Šolcové OVVP v současné době pracuje na ryze propagačním webu.

7. Diskuze o propagaci na MFF UK
Momentálně je celá propagace MFF roztříštěna do několika odborů, kanceláří a výsledný
efekt je nejednotný a mlhavý.
• V důsledku toho nacházíme mnoho nedobrých příkladů: v LN vyšel článek, který
uchazečům o MFF nesprávně tvrdí, že absolventi mají vysokou nezaměstnanost. Nyní
neexistuje osoba, která by měla právo takový článek dementovat.
• Chybí prezentace na zahraničních univerzitách.
• Projekt Alumni MFF byl spuštěn; vyzýváme studenty bývalé i současné k registraci. Web
byl vytvořen díky grantu OVVP a měl by sloužit pro komunikaci s absolventy po vzoru
zahraničních univerzit. MFF má o své absolventy zájem i po promoci.
• V. Kopal informoval o přípravě grafického stylu UK; měl by být v první polovině roku.
Usnesení:
SKAS MFF UK vyzývá vedení fakulty ke konsolidaci propagace, prezentace a vnitřních toků
informací pod jedinou osobu se silnými pravomocemi.
Hlasování: 6 – 0 – 0
•

8. Různé
•

P. Habuda prezentoval svůj leták na Jeden den s fyzikou, který se však členům SKAS příliš
nelíbil. Přítomní kritizovali zejména nudnou hnědou barvu, okopírovanou z webu MFF.

•

M. Radecki oznámil svůj záměr kandidovat na post předsedy Sociální komise AS UK.

Zasedání skončilo v 21:14.
Zapsal T. Jirotka.

