Zápis ze zasedání SKAS dne 21. 5. 2008
Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, J. Trnka, M. Vyšinka, O. Zajíček
Omluveni: L. Surá
Hosté: P. Brom, J. Lalinský, P. Lapin, Z. Kvíčalová, V. Zíma
Program:
0.
1.
2.
3.

0.

Schválení programu
Kontrola zápisu
Informace z předsednictva
Různé

Schválení programu

Zasedání začalo v 16.50, řídil ho D. Kolovratník. Přivítal nově zvolené členy SKAS
i ostatní kandidáty ve volbách. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení zápisu
Zápisy z minulých dvou zasedání byly schváleny tichým souhlasem.

2.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník seznámil přítomné se schůzkou předsednictva, jejíž hlavní náplní
byl průběh volby děkana. Ostatní členové informovali o průběhu neformální schůzky
AS.

3.

Různé

D. Kolovratník, M. Vyšinka a M. Radecki informovali o diskuzi s ministrem školství o Bílé knize terciálního vzdělávání (dokumentu pro přípravu nového VŠ zákona).
Snížily by se pravomoci AS a zvýšily pravomoci správní rady univerzity, která má
být jmenována ze třetiny MŠMT, ze třetiny krajem a firmami a ze třetiny akademickou obcí. Správní rada by se měla např. výrazně podílet na volbě rektora. MŠMT
přesto tvrdí, že k omezení samosprávy nedojde. Školné nebude zavedeno nyní, vývoj
k němu však spěje. Navrhuje se zvýšit věkovou hranici 26 let pro statut studenta.
M. Vyšinka navrhl, aby si SKAS prošel Bílou knihu a snažil se najít zajímavé věci,
které by se u nás mohly aplikovat už nyní.
J. Fischer informoval o návrhu studentů zřídit koutek klidu v trojském areálu
Mohla by v něm být křesla, rostliny by jej opticky oddělovaly od ostatního prostředí.
Využít by se mohla např. bývalá prodejna skript.
M. Vyšinka informoval o schůzce s prod. Skálou, na které se řešilo, podle jakých
studijních plánů se studuje. Výsledkem schůzky bylo, že v praxi platí aktuální studijní plány, v případě problémů lze situaci konzultovat se studijními proděkany. Padl
návrh dávat časté otázky studentů na web SKASu, odpovědi by se konzultovaly se
studijním oddělením.
M. Vyšinka upozornil na to, že kontrola splnění povinností před státní zkouškou
v SISu nemá pro studenty informační hodnotu: do kontroly jsou totiž brány pouze

předměty již dříve zkontrolované na studijním oddělení. M. Vyšinka kontaktuje prod.
Skálu a správce Zakouřila.
D. Kolovratník vyzval nově zvolené členy SKAS, aby nastínili své cíle. P. Lapin navrhl zavést prodej baget na MS. KaM ale nejsou ochotny prodej zajišťovat,
v případě zajištění fakultou by musely být splněny hygienické normy. Novou informací bylo, že na na Jižním městě fungoval prodej baget z automatu, P. Lapin tuto
informaci ověří.
Z. Kvíčalová uvedla jako problém pedagogické schopnosti některých zaměstnanců. Fungují semináře o tom, jak správně přednášet, určené jak pro studenty,
tak i pedagogy. SKAS by měl tyto kurzy více propagovat. Dále se diskutovalo o propagaci studentské ankety, vypracování letáčku byla pověřena L. Surá.
M. Radecki informoval, že se KaM budou oddělovat od univerzity. Cílem je
zvýšení flexibility KaM a jejich ředitele. Na kontrole se budou podílet i studenti
prostřednictvím Studentské unie (své zástupce v ní má spolek Matfyzák), ve správní
radě budou pravděpodobně dva studenti. P. Brom sdělil, že spolek Matfyzák má ve
Studentské unii spolu se Studentskou radou FF dobrou pozici. Vyzval přítomné ke
vstupu do spolku Matfyzák, spolek má totiž málo mladých aktivních členů.
M. Vyšinka upozornil na aktivity centra studentských aktivit ASCA. Diskutovalo
se také o výuce angličtiny; současný kurz se nedostatečně věnuje odborným pojmům.
Otevřela se také otázka základních fyzikálních praktik, padly návrhy vypracovávat
méně protokolů, které by ale byly rozsáhlejší, pracovat ve dvojici, možnost opravit si
více protokolů. Upozorňovalo se také na to, že jednotliví vyučující hodnotí protokoly
velmi rozdílně.
Zasedání skončilo v 19.35.
zapsal J. Lipovský

