
Zápis ze zasedání SKAS dne 8. 10. 2008

Přítomni: A. Kazda, D. Kolovratník, Z. Kvíčalová, J. Lipovský, M. Radecki,
L. Surá, O. Zajíček

Omluven: P. Lapin
Hosté: M. Vyšinka

Program:

0. Schválení programu
1. Volba předsedy a místopředsedy
2. Volba pokladníka
3. Schválení zápisu
4. Navržení členů do disciplinární komise
5. Cena za anketu
6. Různé

0. Schválení programu

Zasedání začalo v 18.10, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen
tichým souhlasem.

1. Volba předsedy a místopředsedy

Volba předsedy probíhá tajně, v prvním kole je třeba 6 hlasů, ve druhém 5 hlasů.
Skrutátory byli určeni M. Radecki a L. Surá. Jediným navrženým kandidátem byl
D. Kolovratník, který kandidaturu přijal. V prvním kole získal D. Kolovratník
7 platných hlasů a byl zvolen předsedou SKASu.
Volba místopředsedy a pokladníka probíhá veřejně, ke zvolení kandidáta je třeba

5 hlasů. Jako místopředsedu navrhl D. Kolovratník J. Lipovského.
Hlasování: 6 – 0 – 1

2. Volba pokladníka

D. Kolovratník navrhl na funkci pokladníka L. Surou.
Hlasování: 6 – 0 – 1

3. Schválení zápisu

Zápis z minulého zasedání byl po drobných změnách schválen tichým souhlasem.

4. Navržení členů do disciplinární komise

SKAS doporučil do disciplinární komise fakulty tyto studentské zástupce:

Členové: D. Kolovratník, L. Surá, O. Zajíček.
Náhradníci: Z. Kvíčalová, A. Kazda.

Hlasování: 7 – 0 – 0



5. Cena za anketu

L. Surá upozornila, že se anketa uzavírá až koncem zápisu, ne už koncem před-
chozího akademického roku. Vyplnění podepsaných připomínek ve studentské anketě
bude i letos odměněno Cenou za anketu, nově se udělí také cena za připomínku k ang-
ličtině. Bohužel stále mnoho studentů anketu nevyplňuje. A. Kazda navrhl, aby byla
u každého předmětu v SISu možnost odkliknutí na anketu k tomutu předmětu, kon-
krétně na slovní komentáře k němu. D. Kolovratník tuto připomínku napíše správě
SISu.

6. Různé

D. Kolovratník představil činnost jednotlivých komisí AS a vyzval nové členy
SKASu, aby si rozmysleli, ve které komisi chtějí být.
L. Surá upozornila na značné rozdíly při prezentaci Bc. práce na jednotlivých

oborech. Zatímco na fyzice je standardem prezentace za použití projektoru, na infor-
matice většinou prezentace prací neprobíhají. Pro ostatní obory může být inspirací
také schůzka studentů třetího ročníku s předsedou komise pro SZZ J. Podolským,
která probíhá na začátku akademického roku a studenti se na ní dozví základní
informace o SZZ, úpravě Bc. práce, apod.
V pondělí 13. 10. proběhne od 12.20 v posluchárně M1 přednáška o dárcovství

kostní dřeně, na nástěnkách SKASu byly vyvěšeny letáčky.
D. Kolovratník připravil pro program Informatika vzory vyplňování indexu, které

mají pomoci studentům prvního ročníku při zápisu na Albeři. Jejich modifikací pro
ostatní programy byli pověřeni A. Kazda a Z. Kvíčalová.
M. Radecki referoval o semináři zástupců studentské samosprávy ve Varšavě.
Debatovalo se o poskytnutí příspěvku na soustředění pěveckého sboru Sebranka.

Zasedání skončilo v 20.15

zapsal J. Lipovský


