Zápis ze zasedání SKAS dne 5. 10. 2010
Přítomní senátoři: Tereza Bártlová, Jakub Bulín, Kristýna Kuncová, Marek Radecki, Tomáš
Roskovec, Jiří Šejnoha, Marek Vyšinka
Hosté: Petr Lasák
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba předsedy a místopředsedy
Volba pokladníka
Schválení zápisu
Rozdělení funkcí
Akce „Mácháčÿ
Problémy na I2
Inventarizační komise
Různé

Schůze svolána na středu 5.října, začátek 17:29, konec 21:57. Schůzi předsedá Marek Radecki,
po volbě nového předsedy Jiří Šejnoha.

1.

Volba předsedy a místopředsedy

Marek Radecki představil systém volby předsedy, a promluvil o významu funkce. Volit
bude sedm přítomných senátorů, náhradník za rezignujícího Pavla Motlocha Jakub Michálek se
neúčastní schůze ani volby, protože formality kolem rezignace nejsou vyřízeny. Marek Radecki
navrhl Jiřího Šejnohu, který kandidaturu přijal. Jakub Bulín navrhl Kristýnu Kuncovou, která
odmítla. Marek Vyšinka pak navrhl Jakuba Bulína, který přijal. Jakub Bulín pak ještě navrhl
Tomáše Roskovce, který rovněž odmítl. Jiří Šejnoha kandidoval pod číslem 1 a Jakub Bulín
pod 2. Za skrutátory byli určeni Marek Radecki a Petr Lasák.
Po představení kandidátů a odpovídání na otázky se přešlo k volbě. Volba proběhla ve dvou
kolech, v prvním kole bylo zapotřebí 6 hlasů, v druhém 5. V obou kolech vydáno i odevzdáno
7 hlasů, všechny platné. Jiří Šejnoha dostal v obou kolech 5 hlasů, Jakub Bulín dostal v obou
kolech 2 hlasy, a Jiří Šejnoha byl tedy v druhém kole zvolen novým předsedou. Po gratulacích
mu Marek Radecki předal funkci a s ní i předsedání schůze.
Jiří Šejnoha využil možnosti navrhnout místopředsedu a navrhl Marka Radeckého a Jakuba
Bulína. Marek Radecki kandidaturu odmítl a Jakub Bulín zůstal jediným kandidátem. Vydáno
a odevzdáno 7 lístků, z toho jeden odevzdaný neplatný. Jakub Bulín byl zvolen v tajné volbě
místopředsedou v poměru 5 – 1 – 1.
Zvolen 5 – 1 – 1

2.

Volba pokladníka

Po krátké diskuzi navrhuje Jiří Šejnoha na pozici pokladníka Tomáše Roskovce. Na návrh
Marka Vyšinky se hlasuje tajně, vydáno i odevzdáno 7 lístků, všechny platné, a jediný navržený
je zvolen v poměru 7 – 0 – 0.
Zvolen 7 – 0 – 0

3.

Schválení zápisu

Na minulém zasedání se nesešel dostatečný počet členů SKASu, zápis z 4. 5. bude schválen
dodatečně.

4.

Rozdělení funkcí

Jakub Bulín se přihlásil o nástěnky, správu facebooku a o PR. Marek Radecki navrhuje
bývalého senátora Petra Lasáka na roli webmastera.
Proběhla diskuze a shrnutí vnitřních kanálů SKASu, pomoc při řešení problémů slíbil Petr
Lasák. Po loňském vzoru nebyl určen centrální „odpovídačÿ na studentské dotazy, odpovídat
mají všichni senátoři, kteří budou obeznámeni s problematikou konkrétních dotazů. Kristýna
Kuncová byla jmenována novou správkyní Skasek, ostatní jí budou s tvorbou Skasek pomáhat.

5.

Akce „Mácháčÿ

Do oﬁciálních obálek pro nastupující prváky posílaných ze studijního oddělení byl přidán
leták na akci ”Mácháč”, kterou nepořádá fakulta, ani o akci na fakultě nic není známo. Několik
studentů se přihlásilo a zaplatilo zálohu před zjištěním, že akci nepořádá fakulta a nemůže
tedy ručit za program ani za podané informace. Organizátoři ani informace o akci nevzbuzují
v členech SKAS důvěru, spíše naopak. Pořadatelé akce odmítají peníze vrátit a SKAS se pokouší
těmto studentům vyjednat náhradu, ať už od organizátorů, nebo v horším případě od fakulty.
Z diskuze SKASu vyplynul tento postup:
• Zjistit právní stav věci vlastními silami, ale požádat také vedení fakulty o právní stanovisko.
• Zjistit info o průběhu akce od účastníků.
• Zjistit info o organizátorech akce a pokusit se o jednání.
• Koordinovat postup s vedením, které se k vymáhání peněz na pořadatelích také zavázalo.
• Zajistit informovanost akademické obce o situaci a jejím vývoji.
• V celé záležitosti se pokusit udržet dobré jméno fakulty a slušný přístup k studentům, ke
kterému se naše fakulta hlásí.

6.

Problémy na I2

Petr Lasák referuje o situaci na I2, kde došlo ke změnám studijního plánu, které znamenaly
odebrání 1 povinného a 6 povinně volitelných a přidání jiných 2 povinných a 12 povinně volitelných předmětů. SKAS nesouhlasí se změnami, které byly provedeny až po podání přihlášek
a rád by umožnil studentům pokračovat podle plánů platných v době podání přihlášek, tedy
i uznat si zkoušky a kredity uznatelné v době podání přihlášek.
Petr Lasák jednal se starým i novým garantem pro navazující magisterské obory informatiky,
oba z různých důvodů nesouhlasí a nepřejí si přechodné období ani směrnici, která by studentům
umožnila uznat předměty podle starých plánů. Oba garanti se shodli, že student se hlásí na
obor, který se výměnou předmětů nezmění, navíc v době nástupu do studia již byly známy
nové plány. Na dotaz, zdali je prof. Barták ochoten uznat i s kredity předměty za předměty,
které byli loni PV a nyní vypadly (6), řekl, cituji: „Nadstudování předmětů je sázka do loterie
a studenti nastupují do nového studia, ve kterém se budou uznávat ty předměty, za kterých oni
nastupují. Osobně bych takovéto výjimky (pozn. přechodné období a uznávání podle starých
plánů) nepovoloval, nicméně pokud to prod. Skála povolí, tak byť přes své přesvědčení, to budu
uznávat.ÿ
SKAS bude dále jednat s prod. Skálou o umožnění uznávání podle plánů platných v době
podání přihlášek.
Odebírání poředmětů ze seznamu povinně volitelných a povinných se týkalo především předmětů přednášených externisty. SKAS dále nesouhlasí se systémovým odebráním předmětů učených externisty ze studijních plánů. Mnohé z těchto pracovníků považuje za odborníky zvyšující
svým působením úroveň výuky.
SKAS by rád zabránil výrazným změnám v plánech s okamžitou platností, pokud by byly
změny oznámeny alespoň s ročním předstihem, tak by na ně studenti mohli reagovat. Student

by měl mít v podání přihlášky jistotu, jak bude studium probíhat, pokud se plány mají změnit,
je třeba ho o tom předem informovat. Na tento problém již SKAS v minulých letech poukazoval.

7.

Inventarizační komise

SKAS jednohlasně jmenuje do Inventarizační komise předsedu Jiřího Šejnohu a Marka Vyšinku.
Zvoleni 7 – 0 – 0

8.

Různé

Žádosti o proplacení ACSA
Na návrh Marka Radeckého a Jiřího Šejnohy se SKAS usnesl: Semináře ACSA bude SKAS
proplácet studentským senátorům MFF UK, v ostatních případech bude rozhodovat individuálně.
Usnesení odhlasováno 7 – 0 – 0
Na základě předchozího proběhla diskuze o proplacení semináře Martinu Cetkovskému. Návrh na proplacení nebyl přijat v poměru hlasů 3 – 2 – 2, důvodem je, že peníze by měly být
použity na konkrétní aktivity sloužící studentům a na podporu současných členů studentských
organizací.
Neschváleno v poměru 3 – 2 – 2
Fórum
Petr Lasák požádal o příspěvek na zaplacení domény matfyz.info a hostingu pipni.cz,
kde řadu let funguje fórum pro studenty MFF. Na návrh Jiřího Šejnohy vydal senát usnesení:
Příspěvek na fórum do výše 2000 Kč bude poskytnut pod podmínkou, že fórum bude fungovat
po celý akademický rok 2011–2012.
Usnesení bylo schváleno v poměru hlasů 7 – 0 – 0
SKAS by rád fórum zatraktivnil a rozšířil jeho používání i na matematické a fyzikální sekci,
na informatické sekci funguje dobře.
Různé
Mimorozpočtové prostředky byly předány novému předsedovi.
Jiří Šejnoha upozornil na možnost připravit instituciální akreditaci, čímž by naše fakulta
získala výjimečnou pozici vzoru. Především by mohl SKAS přispět se systémem samohodnocení,
který má být důležitou součástí.
Jiří Šejnoha navrhl oslovit graﬁka a zatraktivnit materiály SKASu, web i plakáty. Návrh se
setkal s podporou a Jiří Šejnoha bude za tímto účelem graﬁka shánět.
Diskuze o patronech, ceně za anketu a zhodnocení Albeře se odkládá na příští schůzi.
Tereza Bártlová poreferovala o dění na matematické sekci. Docent Rokyta ve spolupráci se
senátorkami Terezou Bártlovou a Kristýnou Kuncovou uspořádal setkání s mladými cvičícími
za účelem zlepšení kvality cvičení. Nový garant docent Kulich připravuje webové stránky, kde
by přehledně shromáždil potřebné informace o studiu na matematické sekci, včetně odkazů na
současné směrnice. SKAS obě aktivity vítá a doufá v úspěšné pokračování obou projektů.
zapsal Tomáš Roskovec
upravil Jiří Lipovský

