Zápis ze zasedání SKAS dne 3. 3. 2010
Přítomni: J. Hermann, M. Chvoj, T. Jirotka, J. Lipovský, P. Motloch, M. Radecki, R. Švarc
Omluveni: J. Kvasničák
Hosté: L. Peltan
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Schválení programu
Schválení zápisu z minulého zasedání
Informace z předsednictva
Diskuze nad zavedením přijímacího řízení (kapacitní problémy)
Projekt záznamu přednášek
Podpora studentů vyjíždějících na semináře
Grafická propagace akcí SKASu
Naplánování setkání se SKASem
Informovanost studentů
Vyhodnocení setkání členů SKASu s vyučujícími
Diskuze nad personálním obsazením kolegia MFF UK
Informace ze zasedání AS UK
Různé

Schválení programu

Zasedání začalo v 18.10, řídil ho M. Radecki. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2.

Schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl po drobných úpravách schválen tichým souhlasem.

3.
4.

Informace z předsednictva,
Diskuze nad zavedením přijímacího řízení (kapacitní problémy)

Předsednictvo senátu bylo přítomno na schůzce, která se věnovala problémům spojeným
s nárůstem studentů na finanční matematice. Na FM jsou pouze dva vyučující na plný úvazek
a tři na částečný, nestíhají tedy vést bakalářské a diplomové práce. První návrh matematické
sekce, zavedení přijímacích zkoušek, nebyl kolegiem děkana přijat. Dalším návrhem bylo neotevření Bc. oboru Finanční matematika ani NMgr. oboru Finanční a pojistná matematika. S tímto
návrhem zástupci AS převážně výrazně nesouhlasili. Dalším problémem je snadná přestupnost
mezi obory, které podle prod. Anděla nelze zamezit, z toho důvodu by přijímací zkoušky pouze
na FM neměly smysl.
Přítomní diskutovali nad nejlepšími řešeními situace. Podle M. Radeckého by neotevření
oborů nebylo řešením, pouze odložením problému. M. Chvoj navrhl zadávat více diplomových
prací z praxe, provázat předměty s IES FSV a zamyslet se nad tím, jaký je cíl Bc. a NMgr.
programů.
SKAS dospěl k následujícímu návrhu.
„Zavést od roku 2011/12 přijímací zkoušky na Bc. programu matematika.
Zavést od roku 2011/12 přijímací zkoušky na NMgr. programu matematika, které by se automaticky odpouštěly absolventům Bc. oboru Obecná matematika nebo absolventům prakticky

zaměřených Bc. oborů programu Matematika, kteří absolvovali předměty Teorie míry a integrálu I a II. Od roku 2012/13 (tj. pro letošní prváky) případně požadovat také splnění předmětu
Úvod do komplexní analýzy.
Kritériem u přijímacích zkoušek na NMgr. studium by neměl byl počet studentů, ale znalosti
studenta.ÿ

6.

Podpora studentů vyjíždějících na semináře ACSA

M. Radecki seznámil ostatní s aktivitami ACSA (http://www.acsa.vutbr.cz/), v dřívějších
letech SKAS proplácel svým členům a jiným aktivním studentům kurzovné a dopravu. Na
následující kurzy se do Brna chystají dva členové SKASu a dva členové KR 17. listopadu
(studenti MFF). Po krátké debatě se SKAS shodl na následujícím usnesení.
Usnesení: SKAS souhlasí s uhrazením kurzovného i dopravy pro následující studenty: M. Vyšinka (Financování studentských aktivit), M. Dekar (Financování studentských aktivit), M. Radecki (Financování studentských aktivit a Vysokoškolská legislativa), P. Motloch (Vysokoškolská legislativa).
Hlasování: 7 – 0 – 0

7.

Grafická propagace akcí SKASu

S grafickou propagací akcí SKASu se nepokročilo, student se smyslem pro design a chutí
pomoci je vítán.

8.

Naplánování setkání se SKASem

Setkání SKASu se studenty bylo předběžně naplánováno na středu 21. dubna od 19 hodin
(případně následující čtvrtek), uskuteční se pravděpodobně na Koleji 17. listopadu. Program
bude upřesněn na dalších zasedáních.

9.

Informovanost studentů

Pro zvýšení informovanosti studentů bude zaslán do konference skas-l email se souhrnem
toho nejdůležitějšího, hlavně upozornění na konec elektronického zápisu. Do konference budou
předtím přihlášeni všichni studenti, budou mít však možnost snadného odhlášení. Podrobnější
informace budou ve SKASkách.

10.

Vyhodnocení setkání členů SKASu s vyučujícími

M. Radecki se setkal s doc. Fähnrichem – vyučující studentskou anketu čte, neví ale, jak
svou přednášku vylepšit.
P. Motloch se ptal spolužáků na přednášku Úvod do kvantové mechaniky prof. Skály, hodnocení jsou rozdílná, vadí např. nezajímavost výkladu. Dále referoval o schůzce s vedoucím
Praktik II dr. Matasem, který byl velmi vstřícný. Se zveřejňováním studijních textů jsou problémy, neboť k nim fakulta nemá autorská práva. Vedení praktik se nebrání obměnění úloh, tak
aby byly zajímavější, nápady jsou vítány. Plánuje zavést seznamovací hodinu v prvním týdnu
semestru, během které by se studenti seznámili se základy měření nutnými v Praktikách II.
Členové SKASu se zabývali přednáškou Fyzika IV; s doc. Javorským se ji pokusí konzultovat
P. Motloch. Padly návrhy na snížení hodinové dotace přednášky, vytvoření skript (doplnění slidů
textem), podrobnější, více matematický, popis problémů.

J. Kvasničák se setkal s dr. Ledvinkou; vyučující se o hodnocení své přednášky zajímá,
plánuje dokonce umožnit na svých stránkách studentům dávat anonymní připomínky. Nebrání
se nápadům na vylepšení své přednášky.

11.

Diskuze nad personálním obsazením kolegia MFF UK

Diskutovalo se o změnách ve složení kolegia děkana. Diskutovala se i myšlenka zastoupení
studenta v kolegiu. Řešily se problémy matematické sekce.

12.

Informace ze zasedání AS UK

M. Radecki informoval o dění v AS UK. V říjnu byl zvolen staronový rektor, AS UK nyní
schválil jeho kolegium. Prof. Bednář už jako studijní prorektor nepokračuje, prorektorem pro
investiční výstavbu se stal prof. Tichý. Na jeho místo proděkana MFF pro rozvoj tak nastoupí
doc. Svoboda.
VŠ dostanou přidáno 800 mil Kč, normativ na studenta přesto poklesne. Změní se rozdělování financí na vědu a výzkum, sníží se financování výzkumných záměrů a naroste význam
„kafemlejnkuÿ. UK se rozhodla dofinancovat pro letošní rok výzkumné záměry do 95 %.

13.

Projekt záznamu přednášek

Je pořizován záznam přednášky dr. Ledvinky Klasická elektrodynamika. Používá se kamera
zapůjčená ÚFALem, na jehož webu jsou záznamy některých přednášek a seminářů z minulých
semestrů. ÚFAL také hledá studenta, který by nahrávání jeho akcí chtěl dlouhodoběji zajišťovat.
Videa z Klasické elektrodynamiky jsou uloženy na serveru Atrey. Pořízené video má dostatečnou kvalitu, aby aby přednáška byla pochopitelná; jediným problémem je chybějící externí
(nejlépe klopový) mikrofon. Zpracování videa se podařilo zautomatizovat, R. Švarc také poděkoval J. Eliáškovi za pomoc.

14.

Různé

SKAS obdržel brožurku „Sexuální obtěžování na VŠÿ, kterou vydala Katedra genderových
studií FHS; elektronická verze je na
http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/metodika_pro______vyucujici_FINAL.pdf.
Na příštím zasedání se SKAS hodlá zabývat změnami Studentské kuchařky a obdobnými
texty, které by pomáhaly studentům.
P. Motloch nastínil otázku nepřiměřených poplatků za potvrzení za úhrady za výpisy zkoušek pro absolventy; tuto otázku předloží na zasedání AS prod. Skálovi.
SKASky sepíše J. Hermann.
Zasedání skončilo v 21.02.
zapsal J. Lipovský

