Zápis ze zasedání SKASu dne 1. 10. 2009
Přítomni: J. Hermann, M. Chvoj, T. Jirotka, J. Kvasničák, J. Lipovský, P. Motloch, M. Radecki,
R. Švarc
Hosté: L. Surá, M. Vyšinka, O. Zajíček
Program:
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0.

Schválení programu
Volba předsedy a místopředsedy
Volba pokladníka
Schválení zápisu z minulého zasedání
Informace z předsednictva
Plánování setkání s patrony
První úvahy o vyhodnocení Ceny za anketu
Porada o plánech SKASu a jejich rozdělení mezi jednotlivce
Různé

Schválení programu

Zasedání začalo v 18.30. Program zasedání, navržený bývalým předsedou D. Kolovratníkem,
byl schválen tichým souhlasem.

1.

Volba předsedy a místopředsedy

Volba předsedy probíhá tajně, v prvním kole je třeba 6 hlasů, ve druhém 5 hlasů.
Na funkci předsedy byli navrženi M. Radecki (kandidaturu přijal) a J. Kvasničák (kandidaturu
nepřijal). Skrutátory byli určeni J. Kvasničák a R. Švarc. Vydáno bylo 8 hlasovacích lístků, pro
M. Radeckého bylo odevzdáno 7 platných hlasů, 1 hlas byl neplatný. M. Radecki byl zvolen
předsedou SKASu a ujal se řízení zasedání.
Volba místopředsedy a pokladníka probíhá zpravidla veřejně, ke zvolení kandidáta je třeba
5 hlasů. M. Radecki navrhl jako místopředsedu J. Kvasničáka (ten kandidaturu přijal).
Hlasování: 7 – 0 – 1

2.

Volba pokladníka
M. Radecki navrhl na funkci pokladníka J. Hermanna (ten kandidaturu přijal).
Hlasování: 7 – 0 – 1

3.

Schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

4.

Informace z předsednictva

M. Radecki seznámil ostatní s informacemi z předsednictva senátu. Na předsednictvu padl návrh
uspořádat diskuzní večery zaměřené na určité téma. Na žádost ekonomické komise se na webových
stránkách fakulty objeví formulář, do kterého by mohli zaměstnanci i studenti vyplňovat závady;
po vyplnění se odešle email správě budov. Padl návrh zřídit „fakultní newsÿ – zprávy o tom, co se
fakultě povedlo; příkladem může být systém kodex, pomocí který usnadňuje cvičícím opravování

úkolů z programování. Na informatice je jedno z cvičení z programování obtížnější – je určeno
spíše pro ty studenty, kteří by se na zbylých cvičeních nudili. Děkan na následujícím zasedání AS
pravděpodobně podá více informací o změnách pravidel pro přiznávání GAUKů. Předsednictvo
žádá ostatní členy akademické obce o podněty, kterými by se senát mohl zabývat. Dále se na
předsednictvu diskutovaly dotazy ohledně zapisování cvičení v SISu, padl návrh připravit dodatek
ke Studentské kuchařce, který by práci se SISem popisoval. Obdobně by mohl vzniknout text, který
by např. doktorandům radil, jak vyplnit cestovní příkaz, kupovat věci, apod. AS bude schvalovat
rozhodnutí předsednictva o podpoře současného rektora V. Hampla v kandidatuře na nové období.
Z programu V. Hampla je pro studenty např. zajímavý důraz na zvýšení doktorandských stipendií.
SKAS navrhl rozšířit komise AS o tyto zástupce:
• studijní komise: R. Švarc, T. Jirotka, M. Vyšinka,
• ekonomická komise: M. Chvoj, P. Motloch,
• legislativní komise: M. Vyšinka.

5.

Plánování setkání s patrony

Projekt patronů se rozběhl. Prváci byli na Albeři instruováni, do systému se jich zatím přihlásilo
málo, patronů je přihlášeno přibližně 100. Pro studenty každého programu se v týdnu od 12. 10.
uskuteční jedno setkání s patrony, konkrétní termíny vyberou T. Jirotka a J. Kvasničák.

6.

První úvahy o vyhodnocení Ceny za anketu

Podle Spolku Matfyzák se Beánie uskuteční ve čtvrtek 22. října. Tradičně na ní SKAS vyhlásí
nejlepší vyučující podle Studentské ankety. Bohužel v tomto termínu ještě nebude uzavřena anketa
za letní semestr. Pokud se podaří získat již odeslané podepsané připomínky k výuce, proběhne na
Beánii také vyhlášení Ceny za anketu. J. Kvasničák v souvislosti s tím osloví prod. Skálu.
S vyučujícími, kteří byli v anketě špatně hodnoceni, případně vedoucími jejich pracovišť, se
sejdou zástupci SKASu. I na základě výsledků ankety proběhla změna vyučujícího předmětu Výroková a predikátová logika. Fyzikální část SKASu se sejde, aby konzultovala náměty na možnou
úpravu fyzikálních praktik.

7.

Porada o plánech SKASu a jejich rozdělení mezi jednotlivce

J. Hermann, R. Švarc chtějí pomáhat s přípravou Studentské kuchařky.
M. Chvoj se bude snažit o zviditelnění SKASu. Změní se grafická podoba SKASek, v Karlíně
by mohla vzniknout nástěnka věnující se etiketě oblékání a chování.
Další diskuze se věnovala videozáznamu přednášek. R. Švarc se pokusí oslovit některé vyučující,
jejichž přednášky by mohly být nahrávány. P. Motloch zjistí zkušenosti z jiných vysokých škol.
Potřebné vybavení by měl mít doc. Lustig, lze využít studentského projektu např. na didaktice.
Další dlouhodobé záměry SKASu a jiné problémy studentů by mohly být shrnuty neoficiálním
textem např. na wiki.matfyz.cz. Projektu se ujmou O. Zajíček a J. Lipovský.

8.

Různé

M. Vyšinka upozornil, že poslední karolinka pro doktorské studium je z roku 2002. Vedení
fakulty na některém z minulých zasedání AS oznamovalo, že se plánuje její aktualizace. SKAS
zjistí, jak aktualizace pokračuje.
J. Hermann upozornil, že některé předměty povinné pro daný program nejsou v SISu jako
povinné vyznačeny. Bude kontaktován správce SISu.
Zasedání skončilo v 21.12.
zapsal J. Lipovský

