
Zápis ze zasedání SKAS dne 2. 6. 2010
(dosud neschválený)

Přítomni: J. Hermann, J. Lipovský, P. Motloch, M. Radecki, R. Švarc
Omluveni: T. Jirotka
Hosté: M. Chvoj, J. Šejnoha, J. Václavík

Program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. Grafická propagace akcí SKASu
4. Zprávy z předsednictva AS MFF UK
5. Zhodnocení setkání se SKASem
6. Příspěvky na semináře ACSA pro členy kolejní rady a Spolku Matfyzák
7. Přijímací zkoušky pro rok 2011/12
8. Diskuze nad dalšími předpisy
9. Delegovaní studenti do disciplinární komise

10. Zpráva vedení MFF o návštěvě vyučujících
11. Problémy s Erasmem
12. Počet senátorů za studenty v AS MFF UK
13. Přípravy na výrobu materiálů pro přijímané studenty
14. Různé

1. Schválení programu

Zasedání začalo v 18.40, 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. Grafická propagace akcí SKASu

M. Chvoj udělá plakátek na anketu. M. Chvoj předal soubory se SKASkami, výroby SKASek
se ujme J. Šejnoha.

4. Zprávy z předsednictva AS MFF UK

V pondělí 31. 5. proběhla schůzka předsednictva s panem děkanem. Diskutovalo se o mj.
složení kolegia děkana.

5. Zhodnocení setkání se SKASem

Přítomní krátce zhodnotili průběh Setkání se SKASem. Účast ovlivnilo to, že současně se
na koleji konalo představení amatérského divadelního souboru. Propagační plakátky na Setkání
měly být vyvěšeny dříve, program i občerstvení byly v pořádku.



6. Příspěvky na semináře ACSA pro členy kolejní rady a Spolku
Matfyzák

SKAS se rozhodl poporovat účast studentů na seminářích ACSA (http://www.acsa.vutbr.cz/)
a dohodl se na pravidlech udělení příspěvku. Mělo by se jednat o studenty fakulty, kteří jsou
aktivní v některé organizaci při MFF (např. SKAS, KR, Spolek Matfyzák ). Zájemce by měl
svůj záměr zúčastnit se akce sdělit SKASu před cestou. Po ní dodá příslušné účtenky.

Usnesení: SKAS souhlasí s uhrazením kurzovného i dopravy pro následující studenty: M. Dekar
(Komunikace a argumentace I), M. Štufka (Zásady úspěšného pořádání studentských akcí),
L. Lánský (Zásady úspěšného pořádání studentských akcí).

Hlasování: 5 – 0 – 0

7. Přijímací zkoušky pro rok 2011/12

Na minulém zasedání byl AS MFF seznámen s návrhem přijímacího řízení pro rok 2011/12.
S některými jeho částmi SKAS důrazně nesouhlasil a v následujích dnech intenzivně jednal
s vedením fakulty. Podařilo se mu zrušit kvóty na počet studentů přijímaných do NMgr. finanční
matematiky a navýšit kvótu pro Bc. studium FM na 140. Dále se oproti původnímu návrhu
zvýšily možnosti odpouštění přijímacích zkoušek do Bc. studia pro nadané studenty. Problém
kvót bude s prod. Štěpánem diskutován opět příští rok.

8. Diskuze nad dalšími předpisy

Na následujícim zasedání bude AS MFF projednávat změnu Opatření děkana pro organi-
zaci studia, Z Opatření pro organizaci studia byla vypuštěna věta „Studenti mají právo na
konzulaceÿ. K tomuto bodu proběhla delší diskuze. Velká část Studentské komory se přiklonila
k tomu, aby v předpisu věta zůstala např. s dovětkem „k předmětu, který vyučujeÿ.

V Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magis-
terských studijních programů je na žádosti vyhrazen pouze jeden měsíc na začátku zimního
semestru. M. Radecki s tím vyjádřil nespokojenost a doporučil proděkanovi, aby žádosti bylo
možné podávat také na počátku letního semestru.

9. Delegovaní studenti do disciplinární komise

Pan děkan navrhl po konzultaci se členy SKASu toto složení disciplinární komise:

členové:
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Skála,DrSc.
Mgr. David Kolovratník
Mgr. Lucie Surá
Mgr. Ondřej Zajíček

náhradníci:
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Alexandr Kazda
Mgr. Marek Radecki



10. Zpráva vedení MFF o návštěvě vyučujících

O návštěvě vyučujících, jejichž předměty nebyly dobře hodnoceny ve studentské anketě,
napíše SKAS vedení MFF krátkou zprávu. J. Lipovský informoval o setkání s prof. Mandlem,
jehož předmět „Účetnictví IIÿ je dlouhodobě špatně hodnocen (v jednom z minulých let byl
např. vztah vyučujího ke studentům hodnocen průměrnou známkou 4,14). Prof. Mandl se zá-
stupcem SKASu o hodnocení svého předmětu v anketě bohužel odmítl hovořit. J. Lipovský
kontaktoval letošní studenty; většina hodnotila přednášky prof. Mandla jako pomalé a nudné,
oceňovala výuku vedenou dr. Justovou.

11. Problémy s Erasmem

M. Radecki se sešel se studentkou, která v emailu popsala SKASu své zkušenosti s programem
Erasmus. Podle prorektora by UK měla získat stejnou dotaci na Erasmus jako v minulém
roce. Na rozdíl od předchozích let ale nebude podzimní termín podávání žádostí. Problém
s nedostatkem financí, který nastal minulý rok, byl vyřešen; část peněz zaplatila MFF. Dále se
diskutovala možnost udělat k programu Erasmus speciální portál či zaměstnat úředníka, který
by se o program staral. Prospěla by také možnost zadat si více škol. Studenti, kteří nyní žádají
o výjezd do států, o které je velký zájem, často nejedou nikam.

12. Počet senátorů za studenty v AS MFF UK

Diskutovalo se o možném zvýšení počtu studentů v AS MFF; jejich zastoupení je na dolní
hranici stanovené zákonem a při rezignaci některého studenta mohou nastávat problémy. Hovo-
řilo se také o možnsti prodloužit volební odbodí SKASu a o zástupci studentů v kolegiu děkana
s hlasem poradním.

13. Přípravy na výrobu materiálů pro přijímané studenty

V přípravě materiálů pro nově přijímané studenty se zatím nepokročilo. Materiály by měly
být přehledně strukturované a měly by tvořit webovou obdobu Studentské kuchařky.

14. Různé

Proběhla debata o situaci na fakultě a jejím dalším směřování.
M. Radecki uvedl, že SKASu byl stejně jako v minulých letech přidělen rozpočet 75 tis. Kč.

Doplnil, že zvykově se jeho většina poskytuje Spolku Matfyzák jako příspěvek na organizaci
Beánie a plesu. Ze zbylé části rozpočtu SKASu se financuje např. Setkání se SKASem, propagace
SKASu, apod.

T. Jirotka byl jmenován členem ediční komise.
P. Motloch se přimlouval za sladění otevírací doby studijního oddělení s termínem odevzdá-

vání bakalářských prací. Studenti, kteří odevzdají svou bakalářskou práci, se nemůžou poté
hned zapsat na studijním oddělení k Bc. zkoušce.

M. Radecki odpověděl do SKASího diskuzního fóra na návrh studentů vytvořít v MS labu
dokovací stanice pro notebooky.

Dále se hovořilo o tom, kdo se stane od října jednatelem AS.

Zasedání skončilo v 21.15.

zapsal J. Lipovský


