Zápis ze zasedání SKAS MFF UK dne 18. 6. 2012
Přítomní senátoři: Jakub Bulín (odchod 18:10), Karel Kolář, Petr Lasák, Jakub Michálek, Pavel Motloch
(příchod 16:45), Marek Vyšinka
Omluveni: Kristýna Kuncová, Tomáš Roskovec
Hosté: Tereza Bártlová, Alena Havlíčková, Michal Horký (příchod 16:55, odchod 18:00), Jan Kratochvíl
(příchod 17:05), Petr Vaškovský (příchod 16:55, odchod 18:00)
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Zasedání řídil předseda SKAS MFF UK Petr Lasák. Zasedání začalo v 16:10 a skončilo v 20:15.

0. Schválení programu zasedání
Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisů z minulých zasedání
Marek Vyšinka upozornil na nutnost číslovat verze zápisů při provádění úprav před jejich schválením.
Usnesení: SKAS MFF UK schvaluje zápis ze zasedání SKASu ze dne 18. 5. 2012 ve verzi se zapracovanými
připomínkami od Marka Vyšinky.
Hlasování 5 – 0 – 0
Schválení zápisu z 29. 5. 2012 bylo odloženo na další zasedání.
Usnesení: SKAS MFF UK schvaluje zápis ze zasedání SKASu ze dne 30. 5. 2012.
Hlasování 4 – 0 – 1

2. Seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku na Albeři
Alena Havlíčková informovala SKAS o tom, že bude provádět anketu o tom, z jakých zdrojů se nastupující
studenti o MFF UK dozvěděli a jestli znali korespondenční semináře a další akce pořádané MFF UK. SKAS
souhlasil, že v případě potřeby s anketou vypomůže.
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Petr Lasák požádal, aby si všichni členové SKASu prošli osnovu informací, které se podávají studentům v rámci
besedy SKASu a zaktualizovaly je.
Prezentaci na seznámení s funkcemi SISu a způsobem používání ze strany studenta, o kterou požádala vedoucí
studijního oddělení, si připraví Tereza Bártlová. Jakub Michálek a Jakub Bulín jsou toho názoru, že by tuto
činnost mělo udělat studijní oddělení. S tím nesouhlasili ostatní přítomní senátoři (zejména kvůli tomu, že
referentky studijního oddělení k systému nepřistupují jako studenti a znají SIS spíše ze svého pohledu).
Jakub Michálek oznámil závěr legislativní komise, že pokud student opustí areál, kde se akce koná, pak
i v případě svolení organizátora akce za studenta nemá škola odpovědnost (pokud je mu více jak 18 let).

2.1.

Patroni

V souvislosti s Albeří proběhla diskuze na téma Patronů. Závěrem diskuze bylo, že nemá smysl se letos narychlo
pouštět do resuscitace Patronů, dokud nebudeme znát přesný postoj nastupujícího vedení fakulty, které má svoje
vlastní vize o tom, jak pomáhat novým studentům. Stejně tak by bylo vhodné komunikovat se spolkem Matfyzák
a na tomto projektu spolupracovat s jeho členy.
Proběhla diskuze o tom, jak umožnit studentům alespoň se zeptat na nějaké věci spojené se studiem např.
SKASu. V současnosti se mohou studenti obracet na skas[zavináč]mff.cuni.cz, ale toho skoro nikdo nevyužívá.
Možnou variantou je založit email, který bude sloužit přímo pro neformální dotazy ke studiu a podobná témata,
který by měl někdo konkrétní na starosti nebo přímo napsat kontakt na konkrétní osobu, která by odpovídala na
nějaké věci nebo asi nejlépe vytvořit formulář na stránkách SKASu.

3. Ohlednutí za valnou hromadou spolku Matfyzák
Předseda SKASu shrnul základní body, které se na valné hromadě Matfyzák o. s. probíraly. Oznámil také, že
požádal o kooptaci do náčelnictva spolku, což je dle stanov Matfyzáka právo každého předsedy SKASu.
Alena Havlíčková pohovořila o historii spolku Matfyzák a jeho vazbami se SKASem, který vlastně stál u jeho
zrodu. Stejně tak hovořila o historii jeho částečného financování z MFF UK.

4. Diskuze o akci Seznamovák UK
Proběhla dlouhá diskuze ohledně akce Seznamovák UK (akce „Mácháč“) s jeho pořadateli (Michal Horký, Petr
Vaškovský).
Všichni ostatní přítomní vytkli pořadatelům leták s nedostatečnými informacemi (chyběly zde informace
o pořadateli, zodpovědné osobě, dalších osobních kontaktech…), na první pohled se leták tváří, že jde o akci
pořádanou UK či MFF UK, i když pořadatelé nám oznámili, že akci pořádá Studenti studentům o. s., které za
tímto účelem zhruba před rokem založili. Další závadou bylo, že informovali o tom, že se na této akci dozvědí
účastníci o studiu apod., i když sami, potom, co se dozvěděli, že MFF UK má Albeř, tuto část programu pro
studenty MFF UK prakticky vypustili. Za případné dotazy o studiu na MFF UK má být na akci zodpovědná
pouze jedna osoba a to Karolína Rezková. Také formulace „je nutné poslat zálohu do“ v případě, že se to
rozesílá společně s rozhodnutím o přijetí, přišla senátorům přehnaně silná.
Michal Horký, který vystupoval v roli pořadatele jako student FTVS, se jím stal až právě v akademickém roce
2011/12 (což byla jedna z podezřelých okolností, kdy se jeho osoba nedala v SISu vyhledat jako student, i když
se za něj v rámci pořádání akce vydával). Další podezřelou skutečností, na kterou upozornil Jakub Bulín, bylo,
že existuje Seznamovák o. s., které organizuje podobné akce pro školy ve třech různých městech (ZČU, VŠ
Báňská, VŠCHT) a že minimálně jedna osoba z tohoto sdružení je stíhána za zpronevěru. Pořadatelé se ohradili,
že s tímto sdružením nemají nic společného. Jakub Bulín upozornil na to, že vrácení peněz účastníkům, kteří se
z akce odhlásili, trvalo nadměrně dlouho. Pořadatelé se ohradili, že to bylo pouze v jednotkách případů. Jakub
Bulín také upozornil na to, že jiný seznamovák, který měl prakticky stejný leták (kromě čísla účtu a emailové
adresy), probíhal na stejném místě ve stejnou dobu. Pořadatelé nás informovali o tom, že ten druhý seznamovák
pořádali jejich známí a že s nimi spolupracovali a například při některých hrách soupeřily družstva z jednoho
seznamováku s druhým.
Na připomínku o tom, že se jistě jedná o výdělečnou akci, pořadatelé prohlásili, že jsou občanské sdružení a tedy
nezisková organizace.
Petr Lasák a Marek Vyšinka upozornili pořadatele na to, že by měli komunikovat se Studentskou unií a ideálně
se nechat jí zaštítit, pokud chtějí akci pořádat a šířit i na další fakulty.
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Po odchodu pořadatelů se víceméně všichni přítomní (kromě Jakuba Bulína) shodli na tom, že s největší
pravděpodobností nejde o podvodníky, ale o naivní studenty, kteří mají vizi, ale nehodlají se zaobírat
technickými a úřednickými věcmi, které jsou pro pořádání takové akce potřebné.

5. Finance SKASu
Alena Havlíčková informovala o současné situaci rozpočtu OVVP, ve kterém jí na její akce chybí zhruba
1 milion korun, což se řeší příslibem současného děkana, Zdeňka Němečka, který dofinancovává některé věci
z rozpočtu na letošní oslavy 60 let MFF UK a částečně přímo z rozpočtu děkanátu. Proto, pokud by se současné
finance, které spolek Matfyzák dostává od SKASu, přesunuly do rozpočtu OVVP, pak by jí tyto peníze na
spolek nezbyly, protože ona jako vedoucí Oddělení pro vnější vztahy a propagaci by musela upřednostnit akce
pro vnější propagaci před akcemi pro studenty MFF UK. Spolek Matfyzák tyto finance používá na pořádání
plesu, případně dalších aktivit jako Beánie, které jsou právě vnímané jako akce studentů pro studenty.

6. Celková koncepce a propagace SKASu
V současné době jsou tři hlavní cesty, které SKAS používá pro sdělování informací, a to nástěnky, webové
stránky a emailová konference. Členové SKASu se shodli, že hodlají v těchto cestách informování studentů
pokračovat.

6.1.

Web

Staré stránky SKASu jsou ve stavu, že se nedají opravit, nové jsou částečně připravené už půl roku a měly by se
v nejbližší době spustit. Nejzazší termín spuštění nových stránek je 1. 8. 2012. První post na stránkách by mělo
být uvítání s formulářem, kde mohou návštěvníci vyplnit, co jim na novém webu oproti starému chybí. Petr
Lasák požádal, aby si všichni členové SKASu prohlédli stránky a zjistili, co je potřeba upravit.
Karel Kolář měl připomínku, že pokud chceme studenty informovat o termínech různých událostí, pak je asi
nejrozumnější způsob používat googlekalendáře a ty implementovat do webu. Petr Lasák se zavázal to provést.
Petr Lasák se zavázal k přidání formuláře na web tzv. „elektronického Patrona“.
Pavel Motloch navrhl, aby info o svolání SKASu dával předseda. Petr Lasák upozornil na to, že je potřeba
připravit šablonu na web, do které by se to zadávalo. Pavel Motloch se nabídl, že ji připraví.
Jakub Michálek zaktualizuje informace o prospěchových stipendiích.
Pavel Motloch se zeptal na možnost mít vnitřní sekci na webu pro senátory. Petr Lasák se pokusí co nejdříve
vytvořit vnitřní sekci.

6.2.

Ostatní

Diskutovali jsme zvýšení účasti studentů na zasedáních. Dospěli jsme k tomu, že je potřeba alespoň včas
informovat studenty o konání SKASu a to i na nástěnkách.
Proběhla debata o tom, jestli vytvářet seznamy emailových adres a pak na ně posílat informace různého druhu.
Nejspíše se vytvoří v rámci nového webu nějaký formulář, s jehož pomocí se bude moci účastník do takovéto
konference přihlásit.
Alena Havlíčková upozornila na to, že by bylo vhodné kontaktovat Karolínu Šolcovou z Kariérního
a poradenského centra, která by tam mohla posílat různé nabídky na semináře, exkurze atd.
SKAS se shodl, že SKASky by měly být heslovité informace, které se zveřejní relativně rychle SKASu a ASu
(cca do týdne po ASu) s tím, že budou jak na nástěnkách, tak elektronicky dostupné.

7. Různé
7.1.

ProgMa

ProgMa byla vyhodnocena, podpořeno bylo dle http://ksvi.mff.cuni.cz/progma/ 7 projektů částkou 72 tis. Kč.
Zatím na této stránce ovšem nejsou zveřejněny konkrétní projekty.
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7.2.

Zveřejňování pokladů AS MFF UK

Marek Vyšinka poznamenal, že 1. LF UK zveřejňuje všechny informace.
Petr Lasák apeloval na senátory, aby všichni napsali emailem svůj názor na zveřejňování jednotlivých typů
dokumentů, ať je jakýkoliv, vedení AS MFF UK.

7.3.

Stipendia

Usnesení: SKAS MFF UK žádá AS MFF UK, aby požádal děkana MFF UK o zvýšení stipendií za vynikající
studijní výsledky na částku 2100,- Kč/měsíc.
Hlasování 5 – 0 – 0
Petr Lasák se zavázal k přípravě žádosti vztahující se k tomuto zvýšení.

7.4.

Legislativní komise

Jednání LK proběhlo, ale nebyla usnášeníschopná. Jakub Michálek SKAS informoval o tématech, která se
probírala.

7.5.

Proplácení tisku

Tereza Bártlová SKAS informovala o absurdní situaci s vydáváním potvrzení za zaplacení tisku v případě, že
chce nechat tisk materiálů na nástěnku proplatit. Situace by byla značně jednodušší, pokud by měla služba v labu
stvrzenky, které by sama mohla vydat.

7.6.

Studentská anketa

Budoucí děkan, prof. Jan Kratochvíl informoval SKAS o tom, že sice již dostal nějaký výpis z ankety z loňského
roku v SISu, ale vzhledem k tomu, že se zde vyskytují předměty, kde odpovídalo více jak 100% zapsaných
studentů, tak bude požadoval vysvětlení těchto údajů.
Alena Havlíčková upozornila na to, že se ještě nachází krabice s papírovými anketami na vrátnici Ke Karlovu 3.
Petr Lasák se zavázal k tomu, že obvolá všechny vrátnice a zjistí, jestli tento problém nenastal u většího počtu
vrátnic a napraví to.

7.7.

Složení vědecké rady

Jan Kratochvíl informoval SKAS o tom, že zatím v diskuzi o složení vědecké rady není moc reakcí a že větší
část z nich je o tom, že by se VR mohla častěji věnovat diskuzi o směřování MFF UK do budoucna a aktuálním
problémům, kterým se věnuje v současnosti pouze sporadicky.

7.8.

Rukověť matfyzáka

Jan Kratochvíl informoval o iniciativě Petra Kolmana, která směřuje k vytvoření „rukověti matfyzáka“. O tomto
tématu již propukla emailová diskuze, kde bylo diskutováno propojení s „kuchařkou“ a s fóry a dalšími věcmi,
které by mohly pomoci jak nastupujícím, tak dále studujícím na MFF UK.

7.9.

Jmenování proděkanů

Jan Kratochvíl informoval SKAS o připraveném návrhu na jmenování proděkanů.

7.10. Možnost stáží středoškoláků
Alena Havlíčková upozornila na občasný zájem, který projeví iniciativní středoškoláci, kteří mají zájem se
podívat na to, jak to na MFF chodí. Letos měla jednu zájemkyni, která takovou „prohlídku“ absolvovala. Je
otázkou, zdali nevytvořit podmínky pro tyto zájemce a veřejně organizovaně nabízet tuto možnost.

zapsal Karel Kolář
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