
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 29. 11. 2017
Zapsal: Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: Jana Novotná, Patrícia Schmidtová, Pavel Obdržálek, Tomáš Ma-
sařík, Emil Skříšovský, Vít Musil, Peter Korcsok, Jindřich Pikora
Omluveni: Katarína Križanová

Jednání bylo zahájeno v 16.05.

Program zasedání
0. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
1. Akreditace Bc. studia na Informatice
2. Vyjmutí bakalářské práce ze SBZ
3. Podmínky pro přijetí do doktorského studia
4. Výběrová řízení
5. Různé

0 Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

Program byl schválen tichým souhlasem. Schválení zápisu z minulého zasedání bylo odloženo na příští
zasedání, aby se k němu mohli vyjádřit všichni členové SKAS i hosté zasedání.

1 Akreditace Bc. studia na Informatice

V souvislosti s plánovaným zavedením univerzitních akreditací bakalářského studia získali členové SKAS
k nahlédnutí materiály informatické sekce. Děkujeme tímto doktoru Töpferovi za jejich zaslání. Přestože
aktuálně nemá SKAS dostatek informací (zejména důvodu chybějících sylabů předmětů, bez nichž nelze
s jistotou určit, jaká látka se bude ve kterých předmětech probírat), měli senátoři několik konkrétních
připomínek (například sjednocení „projektů“ pod ročníkový projekt, který by byl povinný v základu),
kvůli kterým by se chtěli oficiálně setkat s garanty. SKAS by ocenila, kdyby se k návrhu mohli vyjádřit
i další studenti (například z jiných oborů, než studují členové SKAS). SKAS žádá o zaslání sylabů
předmětů, aby se mohla problematikou dále zabývat. K návrhu akreditací na matematické sekci má
SKAS přístup prostřednictvím účasti na pedagogických radách sekce, návrh fyzikálního programu SKAS
zatím nebyl zaslán, žádáme tedy i o jeho zaslání.

2 Vyjmutí bakalářské práce ze SBZ

S návrhem na vyřazení bakalářské práce ze státní bakalářské zkoušky a nahrazením prací v předmětu v
běžném semestru přišla matematická sekce proto, aby bylo možné splnit bakalářskou práci dříve a tím se
ulehčilo studentům v 6. semestru. Je nutné, aby se na jednotném systému shodla celá fakulta. Současný
stav umožňuje studentům složení zkoušek v jednom termínu a odsun obhajoby práce do termínu jiného
(tedy například splnit zkoušky v letním termínu, přes prázdniny dopsat bakalářskou práci a obhájit
ji v termínu podzimním), nový systém by poskytl času na bakalářskou práci méně, protože splnění
povinných předmětů je nutnou podmínkou pro připuštění k SBZ.
Usnesení: SKAS je proti vyjmutí bakalářské práce ze státní bakalářské zkoušky.
Hlasování: 6 – 1 – 1 Usnesení bylo přijato.

3 Podmínky pro přijetí do doktorského studia

Vít Musil napsal dopis panu děkanovi. Aktuální návrh počítá s celou řadou situací, ve kterých by byla
přijímací zkouška odpuštěna – například v případě, že v žádné části SZZ nebyli klasifikováni známkou
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horší než „velmi dobře“. Na základě dopisu by se v podmínkách pro odpouštění mohl zpřísnit tento bod na
známku „výborně“. „Velmi dobré“ známky ze SZZ jsou rozhodně nedostatečné pro odpuštění přijímacích
zkoušek, zároveň by to znamenalo automatické přijímání téměř všech absolventů magisterských oborů do
studia doktorského.
Je vhodné zajistit větší informovanost studentů magisterského studia o studiu doktorském, SKAS se
pokusí zorganizovat na toto téma besedu.

4 Výběrová řízení

Byly shrnuty informace z kolegia a seznámili jsme se s dopisem doktora Hladkého.

5 Různé

Čaj s děkanem Pan děkan nás zve na děkanský čaj do své karlovské pracovny, proběhne 7. 12. 2017
od 19:00.

Stravování na MS Restaurace v podzemí na MS byla pochválena za studentské ceny. Někdy jsou však
stoly, které mají být rezervované pro studenty, obsazené. SKAS navrhuje rozeslat po informatické
sekci anketu spokojenosti. Ohledně baget do Karlína a na MS bylo komunikováno s KaM, další
komunikace bude následovat.

Natáčení přednášek M. Rokyta navrhl Algebra 2, SKAS souhlasí. Další předmět můžeme navrhnout.

DOD J. Novotná poděkovala členům za účast na DOD. Bohužel se však nepovedlo zajistit volno i na
ostatních sekcích, což snížilo počty studentů na matematických a fyzikálních stáncích. Do budoucna
by bylo vhodné zajistit volno i pro ně.

Den firem pro matematiku a informatiku Matematici si stěžují, že se nemůžou dostavit na den
firem, který se má týkat matematiky, protože se odehrává na MS. Den firem je však zčásti komerční
akce a v matematických budovách nejsou potřebné prostory, proto zřejmě akce dál zůstane na MS.
DFMI se bude opět konat na jaře.

Jednání bylo ukončeno v 18.00.
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