
Zápis ze zasedání SKAS MFF UK dne 4. dubna 2018
Přítomni: P. Schmidtová, P. Obdržálek, V. Musil, E. Skříšovský, J. Pikora, P. Korcsok, K.
Križanová (od 19.00)
Hosté: M. Rokyta (do 19.00)
Omluveni: J. Novotná

Zasedání bylo zahájeno v 18.07. Zasedání řídila P. Schmidtová.
Program zasedání

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

2. SKASky

3. Volby do SKAS

4. Nevhodné chování učitelů vůči studentkám

5. Různé

1 Schválení programu a zápisu z minulého zasedání.
Program byl schválen tichým souhlasem v této představené podobě.
Zápis z minulého zasedání bude ještě dopracován, bude ke předložen ke schválení na příštím
zasedání.

2 SKASky
SKAS by ráda opět informovala studenty prostřednictvím SKASek. Rozeslány budou 19. dubna,
rozesláním SKASek studentům byl pověřen P. Korcsok.
Rádi bychom studenty informovali o následujících tématech: o SFG, volbách do SKAS, automatu
na bagety na Malé Straně, možnosti zrušení zápisu předmětů, SVOČ a pojištění a navýšení
stipendia doktorandů.
Každé z těchto témat si někdo vezme na starosti a zodpovědně jej sepíše. Další témata, pokud
by někoho napadla, budou doplněna.

3 Volby do SKAS
Proběhnou volby do SKAS, 5 senátorům končí jejich mandát.
SKAS se jednomyslně shodla, že by ráda uspořádala elektronické volby – elektronické volby již
byly úspěšně bez technických potíží odzkoušeny při volbách na PF UK a systém bude odsud
SKASu poskytnut. Při elektronických volbách do SKAS bude v každé budově fakulty přítomen
počítač, na kterém budou studenti volit.
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Termín voleb do SKAS bude navržen předsedovi AS MFF UK Z. Drozdovi na 14. a 15. května
(tedy na 2 dny). Bude se volit 5 nových senátorů do SKAS – končí mandát J. Novotné, V.
Musilovi, E. Skříšovskému, P. Obdržálkovi a J. Pikorovi. Nově zvoleným senátorům začne funkční
období 1. června.
Dále SKAS navrhuje, aby předsedou volební komise byl určen P. Korcsok.

4 Nevhodné chování učitelů vůči studentkám
Ke SKAS se dostal podnět od studentky fakulty o nevhodném chování vyučujícího vůči ní.
SKAS je touto informací velmi znepokojena a vnímá jí jako závažný problém.
Vzhledem k tomu, že daná studentka není s řešením této situace plně spokojena a vnímá jej
jako nedostatečné, SKAS žádá pana děkana, zdali by si nenalezl čas a nesvolil k schůzce s danou
studentkou (příp. i se zástupkyní ze SKASu), na které jí osvětlí zvolený způsob řešení.
Dále bylo diskutováno jaké mají studentky možnosti v případě, že se s podobným problémem
setkají. Z diskuse vzešlo doporučení SKASu, že pokud se setkají s nevhodným chováním ze
strany vyučujících, aby se obrátily na studijního proděkana F. Chmelíka a řešily tento problém
s ním. SKAS by ráda ujistila, že touto cestou se podobné situace řeší v anonymitě.

5 Různé
• Matematika pro fyziky III (bod projednáván 18.35 – 18.45). Řada studentů si

stěžovala na vyučujícího předmětu Matematika pro fyziky III R. Černého a vyjádřila
hrubou nespokojenost s výukou tohoto předmětu, což se promítlo i do velmi znepokojivého
hodnocení ve studentské anketě. Proděkan M. Rokyta potvrzuje, že o tomto problému ví,
s pedagogem jej probral, a vzhledem k hodnocení i dalším ohlasům se s ním dohodl, že v
příštím akademickém roce nebude tento předmět vyučovat.
Dále bylo diskutováno, zdali by měli vyučovat pedagogové, kteří takto špatná hodnocení
ve studentské anketě získávají pravidelně.

• Matfyz Boost. Do projektu Matfyz Boost dorazily dvě žádosti. SKASu nepřijde vhodné,
aby obě žádosti byly schváleny – ani jedna z nich není v souladu s myšlenkou a posláním
Matfyz Boostu. Jedna z akcí není novým nápadem (které má primárně Matfyz Boost
podporovat) a druhá není určena otevřené společnosti. SKASu přijde, že by finanční
prostředky propagačního oddělení byly lépe využitelné, např. na podporu korespondenčních
seminářů atp.
Vzhledem k nízkému počtu žádostí za poslední roky by se měl Matfyz Boost lépe propagovat
a měla by se zrevidovat pravidla, aby byla jasnější pro potenciální žadatele.

Jednání bylo ukončeno 19:58
Zapsal E. Skříšovský.

2


	Schválení programu a zápisu z minulého zasedání.
	SKASky
	Volby do SKAS
	Nevhodné chování ucitelu vuci studentkám
	Ruzné

