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Zápis ze zasedání SKAS MFF UK dne 9. dubna 2015

Přítomni: V. Musil, M. Pšenička, J. Svoboda, T. Masařík (↓ 17:40), Z. Vytisková, V. Witzany.

Hosté: P. Kolman (↓ 17:10), P. Korcsok, J. Šejnoha (↓ 17:55).

Omluveni: L. Adam, P. Vágner.

Program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

2. Zimní termín SZZ na Bc. studiu

3. Příprava voleb

4. Různé

Zasedání bylo zahájeno 16:40. Zasedání řídil T. Masařík, od 17:40 pak Vít Musil.

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

Program zasedání a zápis z minulého zasedání byly schválen tichým souhlasem.

2. Zimní termín SZZ na Bc. studiu

Proděkan pro koncepci studia P. Kolman představil již před zasedáním studentské komoře návrh na
zrušení zimního termínu SZZ na všech bakalářských oborech s výjimkou učitelství. Podnět vzešel od
dvou předsedů státnicových komisí se zdůvodněním, že organizace těchto zkoušek představuje neúměrnou
administrativní zátěž. P. Kolman zaslal SKASu před zasedáním statistiky, jak moc je tento termín
využíván, na zasedání dodal ještě podrobnější tabulku, pro kolik studentů jsou tyto termíny využívány
jako řádné resp. opravné.

V. Musil se zeptal, co znamená ona administrativní zátěž a zda v bakalářské komisi musí být i externí
pracovník. P. Kolman odpovídá, že komise se musí najmenovat v době, kdy studenti ještě nejsou ke stát-
nicím přihlášeni, předsedové těchto komisí musejí shánět další členy, kteří musejí být posléze najmenováni
do komise a dále je nutná součinnost studijního oddělení. Externí člen v této komisi být nemusí.

Z. Vytisková shrnula negativní dopady zrušení tohoto termínu. Zmínila možný vliv na motivaci studentů
a zvýšení tlaku během zářijového termínu, kdy další opravný termín je až téměř za rok. To může, podle
Vytiskové, mít za následek zanechání studia. P. Kolman naopak vidí v zrušení motivaci více využívat
termín červnový.

V. Musil podotkl, že Červnový termín však zase vytváří tlak na brzké odevzdávání bakalářských prací,
což může mít vliv na jejich kvalitu a staví to do výhody informatiky, kteří si mohou rozložit státnice
a obhajobu do dvou termínů. Dále dodal, že i přesto, že předložená čísla nejsou až tak vysoká, jde
o nezanedbatelné množství studentů, kteří úspěšně zakončí studium, a tak je jak jak v jejich zájmu, tak
v zájmu školy, aby tuto příležitost měli.

M. Pšenička se zeptal, za by nebylo možné, aby komise pro magisterské zkoušky (které jsou ve stejném
termínu), zároveň mohla vyzkoušet i bakalanty. P. Kolman v tomto návrhu žádnou úsporu administrativy
neshledává.

Usnesení: SKAS MFF UK doporučuje zachování zimního termínu bakalářských SZZ na
všech oborech, případné zrušení by mělo být vedením oznámeno minimálně rok a půl
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předem.

Hlasování 6 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

3. Příprava voleb

Volby do SKAS MFF UK budou současně s doplňujícími volbami do AS UK. Kvůli termínu zasedání AS
UK již nelze dále čekat. Volby proběhnou ve dnech pondělí 11. a úterý 12. května. Volební komise bude
společná a musí být najmenována na příštím zasedání AS MFF UK. Pomoc s organizací voleb přislíbili
O. Pangrác a T. Roskovec.

Jelikož je mandát současných senátorů jak jednoletý, tak dvouletý, vyvstala otázka přesného vymezení
postupu při výběru náhradníků za odstoupivší senátory. Aby nedošlo k nedorozumění po volbách, Z. Vy-
tisková se připraví dotaz na zasedání AS MFF UK a dohodnutá interpretace se zde schválí.

J. Šejnoha se nabídl, že dodá leták, který bude obsahovat vybrané partie ze statutu a jednacího řádu.
Cílem je informovat kandidáty, jaké pravomoci SKAS má.

V. Musil se postará o volební stránku na webu MFF.

P. Korcsok dodá termíny, do kdy se můžou hlásit kandidáti a do kdy mají dodat své volební programy.

J. Svoboda zajistí besedu s kandidáty.

M. Pšenička vyrobí propagační volební plakát a plakát o besedě na nástěnky SKASu.

Z. Vytisková se postará o propagaci voleb a besedy na stránkách MFF a portálu Matfyz.cz.

4. Různé

Z. Vytisková informovala o tabulce ze SISu ohledně úspěšnosti zkoušky z angličtiny (vizte zápis z 108.
zasedání AS UK, bod 10). Bylo zjištěno, že v SISu jsou zjevně chybná data, Erudio bylo požádáno
k přezkoumání a podání vysvětlení.

J. Šejnoha, člen komise pro anketu, informoval o aktuálním dění. V letním semestru nedojde k žádné
změně, anketa bude papírová s možností slovních komentářů v SISu. Dodal, že pro další vývoj bude
klíčové hlasování v rámci komise. V rámci komise probíhá diskuze o přechodu na elektronický systém
ankety, který vytvořila FF UK, či o setrvání papírové formy studentské ankety.

Jednání bylo ukončeno ve 18:15.

Zapsal V. Musil.
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