
Zápis ze zasedání SKAS dne 7. 1. 2010

Přítomni: J. Hermann, M. Chvoj, T. Jirotka, J. Kvasničák, J. Lipovský, P. Motloch,
M. Radecki, R. Švarc

Hosté: J. Fischer, V. Kaluža, M. Koutný, K. Kuncová, L. Píš, J. Raszyk, J. Soukup,
T. Zábojníková

Program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. Setkání s patrony, patronovanými i studenty
4. Číselné zhodnocení studentské ankety
5. Organizace projektu záznamu přednášek
6. Informace ze schůzky pro vnější hodnocení Akreditační komise MŠMT
7. Různé

1. Schválení programu

Zasedání začalo v 18.08, řídil ho M. Radecki. Program zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

2. Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3. Setkání s patrony, patronovanými i studenty

Proběhla bohatá debata o úspěších a neúspěších projektu, ve které se vyjádřili jak současní
patroni, tak patronovaní.
J. Kvasničák shrnul závěry diskuze. Při přednášce SKASu na Albeři se bude propagovat

projekt patronů, prváci přímo na Albeři dostanou jméno svého patrona a kontakt na něj (při
přidělování může hrát např. roli bydliště patrona). Patron své studenty pozve na setkání prváků,
patronů a SKASu, které by se mohlo uskutečnit na začátku zimního semestru nebo těsně před
ním.

4. Číselné zhodnocení studentské ankety

K. Kuncová upozornila na chybu v modulu studentská anketa v SISu. Desetiprocentní hra-
nice počtu studentů, kteří daný předmět hodnotili, se vypočítává ze špatného základu – berou
se v úvahu všichni studenti, kteří měli daný předmět zapsaný, ne ti, kteří chodili k danému
pedagogovi. Problém už s vedením konzultovali někteří vyučující.
J. Lipovský seznámil ostatní s předměty, které měli v několika posledních letech špatné

hodnocení celkové kvality výuky. Členové SKASu si rozdělili konzultace s vybranými vyučujícími
(či jejich nadřízenými):

• J. Lipovský, M. Radecki: prof. Mandl, prof. Hurt
• M. Radecki: doc. Fähnrich
• J. Kvasničák: dr. Ledvinka
• P. Motloch: zeptá se spolužáků na hodnocení přednášek doc. Javorského a prof. Skály
• P. Motloch, R. Švarc: Praktika II (dr. Matas)
• T. Jirotka: dr. Kryl



5. Organizace projektu záznamu přednášek

R. Švarc informoval o projektu záznamu přednášek. Podařilo se zajistit kameru a stativ,
je třeba vyzkoušet mikrofon. V posledním týdnu semestru se pravděpodobně zkušebně nahraje
přednáška J. Podolského.

6. Informace ze schůzky pro vnější hodnocení Akreditační ko-
mise MŠMT

M. Radecki informoval o setkání s grémiem pro vnější hodnocení Akreditační komise. Jednání
bylo přínosné, členové grémia byli velmi otevření názorům studentů. Byl vysloven názor, že
studenti by se měli více zapojit do činnosti AK.

7. Různé

K. Kuncová upozornila, že informace o minimálním počtu kreditů na
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/os/ může být zavádějící. Získání minimálního po-
čtu kreditů k postupu do dalšího ročníku nestačí, část těchto kreditů musí být za povinné nebo
povinně volitelné předměty. Studijní oddělení na to upozorní J. Lipovský.
J. Kvasničák sepíše návrh nových SKASek.
Diskutovalo se také o zhotovení plakátů propagujících projekt patronů a anketu.

Zasedání skončilo v 20.54.

zapsal J. Lipovský


