
Zápis ze zasedání SKAS MFF UK ze dne 21. 12. 2016

Zapsal: Jindřich Pikora
Přítomní členové SKAS: Josef Svoboda, Jan Musílek, Tomáš Masařík, Milan Pšenička, Vít 
Musil, Jana Novotná, Petr Korcsok, Jindřich Pikora
Omluveni: –
Hosté: Jiří Šejnoha, Vladislav Kuboň (odchod 17:40), Karel Kolář (příchod 16:50)

Zasedání bylo zahájeno v 16:30.

Program zasedání:
1. Fakultní předpisy
2. Přijímací řízení doktorandů
3. Tělesná výchova a sportovci
4. Focení na promocích
5. Bagety a fontány v budovách MFF
6. Skasky
7. Různé

Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Fakultní předpisy

Byly sděleny informace, jak postupuje schvalování předpisů.
SKAS byl seznámen s tím, že podle nového Studijního a zkušebního řádu Univerzity nebude 
nově možné uznat ke kontrole kredity získané po konci zkouškového období. Jan Musílek 
řekl, že řešení navržené rektorátemje vypisovat studentům, kterých se to týká, individuální 
studijní plán. Jinak by výsledky zkoušky ze zimního semestru šlo započítat až do kontroly 
studia na konci letního semestru. Proběhla diskuze o zkouškovém období a o možných 
řešeních.
Tomáš Masařík připomněl předpis pro lhůtu zveřejnění výsledku zkoušky. Je však možno 
stanovit jinak fakultním předpisem.

2. Přijímací řízení doktorandů

Byl podán návrh na změnu podmínek pro přijímací řízení do doktorských studijních 
programů. Proběhla diskuze o doktorském studiu. SKAS podporuje verzi přiloženého 
dokumentu. Dokument byl předán Vladislavu Kuboňovi.



3. Tělesná výchova a sportovci

Vít Musil se ptal, jak na fakultě funguje osvobození od povinnosti splnit předmět tělesná 
výchova. Následně byl seznámen s tím, že existuje možnost podat žádost, která je na 
webových stránkách KTV.

Žádost o osvobození mohou podávat studenti, kteří jsou reprezentanty nebo se účastní 
celostátních soutěží v příslušném sportu. Studenti trénují denně popř. vícefázově. Dále se 
student zavazuje reprezentovat univerzitu na sportovních přeborech vysokých škol. Konečné 
rozhodnutí vydává vedoucí KTV.

Vít Musil vznesl dotaz proč nebývají vypisovány tělocviky na pátek. Josef Svoboda navrhl, 
aby se Vít Musil dotázal KTV, proč tomu tak je.

4. Focení na promocích

Proběhla diskuze nad stížností stůdentů na kvalitu a cenu fotek na imatrikulacích a 
promocích. Peter Korcsok vysvětlil, jak to je se smlouvami. Jan Musílek s ohledem na jednání
Sociální komise AS UK konstatoval, že cena fotografií je srovnatelná s cenami na jiných VŠ. 
Za hlavní problém považuje kvalitu fotografií (mj. špatnou práci se světlem) a nevyhovující 
webové rozhraní pro jejich výběr.

Usnesení:
SKAS MFF UK vyjadřuje nespokojenost s kvalitou služeb firmy Fotoreal zajištující focení na
imatrikulacích a promocích. A žádá sociální komisi AS UK, aby se tématem zabývala.

hlasování:  8 – 0 – 0

5. Bagety a fontány v budovách MFF

Josef Svoboda oznámil, že psal tajemníkovi ohledně možnosti mít fontány na pitnou (a také 
perlivou) vodu v budovách MFF. Není však známo, jak se věc vyřešila na zasedání kolegia 
děkana.
Josef Svoboda informoval, že je problém s vyprodanými bagetami v prodejních automatech.
Peter Korcsok řekl, že existuje možnost automatu na bagety na peníze z ISICu. Senátoři se
dohodli, že vznesou ohledně automatu otázku na zasedání AS MFF UK.

6. Skasky

Josef Svoboda vznesl dotaz, zda by SKAS měl nadále vydávat SKASky. Dochází k diskuzi 
nad možnými tématy. Nakonec se dochází k závěru, že další SKASky by měly být časem 
vytvořeny.



7. Různé

1. Josef Svoboda přednesl zprávu, že by si studenti v budovách na Malé Straně a na 
Karlově přáli nějakou místnost, kde by si v klidu mohli odpočinout. Proběhla diskuze, 
kde by mohla taková místnost být. Bylo dohodnuto, že se situace bude řešit.

2. Byl prezentován problém ohledně emailových adres, které jsou fakultou přiděleny 
(stejný email pro dvě osoby se stejným jménem). Vladislav Kuboň informoval, že to 
má být pouze první kontaktní adresa a že pro odpověď má být použit jiný email. 
Někteří přítomní nejsou spokojeni s aktuálním používáním emailových adres, které 
jsou jim přiděleny.

3. Proběhla diskuze o volbě členů do vědecké rady MFF.

Zasedání bylo ukončeno v 18:05.


