
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 15. 11. 2017
Zapsal: Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: Jana Novotná, Patrícia Schmidtová, Pavel Obdržálek, Jindřich Pikora, Emil
Skříšovský, Peter Korcsok (od 17.33)
Omluveni: Katarína Križanová, Tomáš Masařík, Vít Musil
Hosté: Mirko Rokyta, Martin Vlach (od 16.13 do 17.23), Luboš Veverka (od 16.13 do 17.23), Vladislav
Kuboň (od 17.25)

Jednání bylo zahájeno v 16.02.

Program zasedání
0. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
1. Propagace
2. Doktorské přijímací řízení
3. Různé

0 Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhla-
sem. Opravený a doplněný zápis z 23. 5. 2017 byl schválen všemi přítomnými.

1 Propagace

Propagační komise Aktuálně má komise cca 20 členů. Nově bude za SKAS navržena Zuzana Drázdová,
která sice není členkou SKAS, ale to nevadí – do komise bude navržena jako zástupkyně studentů.
SKAS by ráda obnovila činnost této komise, zejména ve smyslu častějších setkání; Martin Vlach
slíbil, že první schůzka propagační komise bude v druhé půlce ledna.

Semináře Jelikož se SKAS dozvěděla, že některé semináře a soutěže mají aktuálně problém s komuni-
kací s propagačním oddělením, přetlumočili jsme jejich žádost o zlepšení komunikace. Propagační
oddělení již plánuje schůzku se semináři a také nového zaměstnance, který by dostal mj. semináře na
starost. Byli jsme ujištěni, že propagační oddělení si uvědomuje důležitost seminářů. Zároveň bere
semináře rovnocenně (není nutné porovnávat kdo má víc řešitelů, kdo přivedl více studentů,. . . ), to
samozřejmě platí i pro soutěže, tábory apod.

Hromadná korespondence Cílem je snížit objem hromadné korespondence a nahradit ji jinou formou
propagace. Případná potřebná hromadná korespondence seminářů se bude řešit.

Hybernská 4 FF dostala Hybernskou do pronájmu, má tam vzniknout projekt „Open city“. Začaly
se tam pořádat koncerty, vznikla kavárna, kino,. . . Klubu Alumni bylo nabídnuto, aby se spojil
s takovými kluby na jiných fakultách a společně se složili na kancelář + případné administrativní
pracovníky – tím se všem sníží náklady a zjednoduší se tak agenda. Budou navíc mít i zajištěné
místo pro setkávání. Pokud by měl někdo nápad, jakým způsobem zapojit fakultu do projektu,
nápady jsou vítané.

Veletrhy Cílem SKAS je vysílat na veletrhy studenty (nejen ze SKASu) za všechny sekce tak, aby byla
nabídka studia co nejlépe pokryta. Ušetří se tak práce vyslaným osobám a navenek působení fakulty
na veletrhu (protože o to více otázek budeme schopni zodpovědět). Návrh také je oddělit stánek
tak, aby se dala lépe zdůraznit i informatická sekce, která nemá své místo v názvu (a fakulta je
tedy zájemci o informatiku přehlížena).

Propagační materiály z hlediska zjednodušení administrativních požadavků by bylo pro propagační
oddělení nejjednodušší vysoutěžit firmu, která bude propagační předměty dodávat. Cílem však není
zahrnout celou fakultu, ale jen propagační oddělení – ostatní oddělení by tak mohla nakupovat i
odjinud. Na sestavení požadavků by se měly podílet semináře.
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Ediční činnost fakulty Fakulta málo vydává odborné publikace, bylo by vhodné navrhnout další díla
vhodná k vydání. Aktuálně se pracuje na skriptech k lineární algebře M. Hladíka.

2 Doktorské přijímací řízení

Členové SKAS v minulosti navrhli, jak by mělo vypadat doktorské přijímací řízení. Vedení fakulty tento
návrh zapracovalo do současné podoby, které se některým členům nelíbí pro přílišnou benevolenci při
odpouštění zkoušek. Byl prezentován názor člena SKAS Víta Musila, který je jedním z autorů původního
návrhu. Ten hrubě nesouhlasí s odpuštěním přijímacích zkoušky. S jeho návrhem na nucenou přijímací
zkoušku však proděkan Kuboň spíše nesouhlasil. Výše stipendia z doktorského studia je aktuálně tak
malá, takže je velice pravděpodobné, že ti, kteří by přijímací zkouškou neprošli se ke studiu ani nepřihlásí,
protože je odměna málo motivující. Existuje možnost prosazení jarního termínu přijímacího řízení, kdy
sice na takového studenta nedostane fakulta půl roku peníze od univerzity, může však být po tuto dobu
placen z (již přidělených a rozběhlých) grantů a navázat tak studium na zimní termín magisterských
státnic.

3 Různé

DOD Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 23. 11. v budově na Malostranském náměstí.
Za SKAS tam může být Jindřich Pikora, Patrícia Schmidtová, Emil Skříšovský (11–13), Pavel
Obdržálek, Jana Novotná a Tomáš Masařík – detailní domluva proběhne e-mailem.

Nástěnka v Troji Je třeba pořídit novou nástěnku v Troji. Za úkol si to bere Pavel Obdržálek.

Bakalářky ve státnicích V nové akreditaci by prý bakalářská práce byla splnitelná v průběhu studia
v předmětu Vypracování bakalářské práce. tímto by studenti získali možnost 6 pokusů na obhájení
práce. Toto řešení ale nedovoluje splnění státnic a teprve poté obhájení práce (kde od první zkoušky
do obhájení jsou maximálně celkem 2 roky). Pedagogická rada o tomto problému neuvažovala,
k problematice se vrátí a projedná ji znovu.

Složení komisí SKAS bude navrhovat do komisí tyto členy:

Studijní komise Emil Skříšovský, Jindřich Pikora a Patrícia Schmidtová
Ekonomická komise Patrícia Schmidtová
Legislativní komise Pavel Obdržálek a Patrícia Schmidtová
Propagační komise Zuzana Drázdová
Rada starších Spolku Matfyzák Emil Skříšovský

Jednání bylo ukončeno v 17.58.
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