Zápis ze zasedání SKAS dne 16. 4. 2008
Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, M. Vyšinka
Omluveni: J. Trnka, O. Zajíček
Hosté: M. Štufka
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Schválení programu

Zasedání začalo v 16.40, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen
tichým souhlasem.

1.

Schválení zápisu
Zápis z minulého zasedání byl po drobné změně schválen tichým souhlasem.

2.

Volební komise

D. Kolovratník popsal přítomnému členu volební komise M. Štufkovi úkony, které
budou předcházet volbám do SKAS. Studijní oddělení dodá seznam oprávněných
voličů, předseda volební komise vylepí letáky propagující volby. Je stále nedostatek
členů volební komise, zájemci se mohou hlásit V. Zajacovi (zajav@seznam.cz).

3.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník informoval o schůzce předsednictva. Výzkumné záměry budou
v roce 2010 zkráceny o 30 %, tyto prostředky budou částečně přerozděleny podle
nových kritérií. Chystá se přesunutí Bc. promocí do refektáře na MS. Na příštím
zasedání se bude AS MFF vyjadřovat ke změně Řádu imatrikulací a promocí a změně
Řádu menzy, zabývat se bude také depurací vnitřních předpisů fakulty.

4.

Příprava losování ceny za anketu

Ve středu 30. dubna v 18.20 proběhne mimořádné zasedání SKASu, na kterém
bude vylosována Cena za anketu. Všichni, kteří přispěli do ankety podepsanou připomínkou k výuce, budou na losování pozváni emailem.

5.

Vyhodnocení Ceny za anketu

Proběhla diskuze o úspěchu akce motivující studenty vyplňovat anketu. Oproti
minulému akademickému roku se zvýšil počet číselně hodnocených předmětů, výrazně vzrostl počet připomínek. D. Kolovratník vyjádřil spokojenost s rychlostí zveřejnění ankety a odpovědí na obecná témata. Drobnou chybou je, že nebyl uskutečněn návrh SKASu, aby u podepsaných připomínek bylo také jméno autora odpovědi.
Všichni členové SKAS mají za úkol vytipovat připomínky, na něž jsou odpovědi nedostatečné.
Při následné diskuzi padl již dříve zmíněný návrh, aby přibližně s roční periodou
navštěvovali zasedání AS MFF zástupci nejdůležitějších oddělení děkanátu a představili svá pracoviště. Vzhledem k několika připomínkám ve studentské anketě SKAS
navrhuje pozvat na některé z příštích zasedání zástupce Správy budov.

6.

Různé

L. Surá a M. Radecki referovali o udělování čestných doktorátů na rozšířeném
jednání vědecké rady UK. M. Radecki dále informoval o konferenci Historie, současný stav a perspektivy univerzit. Připravovaný vysokoškolský zákon pravděpodobně omezí roli akademických senátů, zvláště jejich studentských komor. Zvýší se
vliv správních rad, ve kterých zasednou také zástupci soukromého sektoru.
Byla vyhodnocena akce SKAS dává krev, zúčastnilo se jí přibližně deset studentů.
Diskuze o povinnosti tělesné výchově byla po dohodě doc. Krtouše a dr. Stehna
odložena.
Na stránkách http://www.cuni.cz/UK-1322.html jsou zveřejněny výsledky projektů hodnocených Grantovou agenturou UK.
M. Radecki navrhl, aby byly vytvořeny podmínky k nahrávání videozáznamu
z některých přednášek, a ozvučení přednáškového sálu.
SKAS plánuje uspořádat výlet na Říp, zváni jsou i ostatní studenti. Termín bude
později upřesněn.
M. Vyšinka informoval o akci světla nad magistrálou na koleji 17. listopadu, která
proběhne 21. 4. a má podpořit výměnu obyčejných žárovek na koleji za úsporné
zářivky.
L. Surá navrhla, aby SKAS požádal vedení fakulty o prodloužení úředních hodin
studijního oddělení. Nezvyšovalo by se tím zatížení studijních referentek, agenda,
kterou vykonávají mimo současné hodiny, by byla pouze více rozdělena.
M. Radecki pozval přítomné na koncert sboru Sebranka, který se uskuteční v polovině května.
Zasedání skončilo v 19.50.
zapsal J. Lipovský

