
Zápis ze zasedání SKAS dne 6. 10. 2010
(dosud neschválený)

Přítomni: T. Jirotka, V. Kopal, P. Lasák, P. Motloch, M. Radecki, J. Šejnoha, R. Švarc,
J. Václavík
Hosté: Z. Němeček, J. Lipovský, V. Stroganov, A. Hencz, V. Peksa, D. Einšpigel, P. Piták,
A. Eštóková, M. Šebek, J. Blechta, V. Orava, P. Bulušek, O. Liška, M. Lacina, A. Falýnková,
K. Kacz, E. Vorošová, T. Bártlová, L. Slavíková, M. Tichá, V. Veselá, K. Kadlec, L. Šerý,
L. Štěpánek, P. Koupý, D. Fašrugová, O. Tichý, H. Hilbert
Program:

1. Schválení programu
2. Volba předsedy a místopředsedy
3. Volba pokladníka
4. Schválení zápisu z minulého zasedání
5. Projekt Patroni
6. První úvahy o vyhodnocení Ceny za anketu
7. Porada o plánech SKASu a jejich rozdělení mezi jednotlivce
8. Inventarizační komise
9. Podpora propojení matfyzácké wiki a fóra
10. Diskuze nad směrnicí děkana 7/2010 o uznávání předmětů
11. Různé

1. Schválení programu

Zasedání začalo v 17.30, řídil ho M. Radecki. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Volba předsedy a místopředsedy

P. Motloch navrhl kandidáta na předsedu M. Radeckého, který kandidaturu přijal. Jiný kandidát
nebyl navržen. Pro zvolení kandidáta v prvním kole je zapotřebí 6 hlasů pro. Pro kandidáta M.
Radeckého bylo odevzdáno 7 platných hlasovacích lístků, 1 lístek byl neplatný. M. Radecki byl
zvolen předsedou SKAS v prvním kole.
M. Radecki do funkce místopředsedy navrhl T. Jirotku. Ten kandidaturu přijal. Žádný

jiný kandidát nebyl navržen. Kandidát je zvolen, získá-li alespoň tři pětiny hlasů všech členů
studentské komory. T. Jirotka byl zvolen místopředsedou SKAS ve veřejném hlasování.

Hlasování: 7 – 0 – 1

3. Volba pokladníka

Na funkci pokladníka byl navržen J. Václavík, který kandidaturu přijal. Pro zvolení kandidáta
je potřeba pěti hlasů pro. J. Václavík byl zvolen pokladníkem SKAS.

Hlasování: 7 – 0 – 1

4. Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

5. Projekt Patroni

Tento bod programu byl odložen na příští zasedání.



6. První úvahy o vyhodnocení Ceny za anketu

Tento bod programu byl odložen na příští zasedání.

7. Porada o plánech SKASu a jejich rozdělení mezi jednotlivce

Tento bod programu byl odložen na příští zasedání.

8. Inventarizační komise

Předsedou inventarizační komise se stal M. Radecki a členem V. Kopal.
Hlasování: 6 – 0 – 1

9. Podpora propojení matfyzácké wiki a fóra

P. Lasák seznámil členy SKAS s existencí těchto projektů. Oba dnes běží na serverech fakulty
a poskytují cenné informace pro studenty. Požádal SKAS o prezentaci obou webů. SKAS s jeho
návrhem vyjádřil souhlas.

10. Diskuze nad směrnicí děkana 7/2010 o uznávání předmětů

Děkan MFF Prof. Zdeněk Němeček nejprve členy SKAS seznámil s genezí celého problému.
Jeho historie sahá do doby, kdy se rozdělovalo magisterské studium na bakalářské a navazu-
jící magisterské. Předpokládalo se, že se na navazující studium na naši fakultu budou hrnout
studenti z jiných škol, ale tato vize se nenaplnila. Pro tyto nově příchozí studenty měly být
ve studijních plánech zařazeny i některé předměty z bakalářského studia, aby se „sjednotily“
znalosti obou skupin. Tím vznikly duplicity povinně volitelných předmětů. (Tentýž předmět se
stal povinně volitelným pro bakalářský i navazující obor.) Plány však takto byly akreditovány
a dokonce prošly i pozdější reakreditací. Problém se týká především matematiky, jejíž garant
doc. John byl několikrát vyzýván ke změně, ale ve věci se nijak neangažoval.
Akreditační komise koncem léta poslala fakultě dopis, ve kterém doporučila omezení praxe

převodu kreditů; jinak hrozila až ztráta akreditace! Následně byla přijata nedobrá směrnice
č. 7/2010. Díky ní jsme v situaci, že aktivní studenti, kteří si v bakalářském studiu zapsali
přednášky z navazujícího, si tyto kredity nemohou nechat uznat, ani když byly nad rámec
jejich povinností. Hrozí tak vznik nežádoucí praxe, že si studenti budou dané předměty místo
uznávání zapisovat znovu a s vyučujícím se „nějak domluví“. Pan děkan rovněž zdůraznil, že
(jiné) řešení je třeba najít rychle, neboť odpověď akreditační komisi je třeba v pátek odeslat.
Se členy SKAS se následně děkan dohodl na změně v tomto smyslu: budou uznány kredity

za absolvované povinně volitelné předměty, které jsou nad rámec 180 a zároveň limitu povinně
volitelných kreditů daného oboru. Jinými slovy se uzná jen to, bez čeho by student i tak mohl
jít k bakalářské závěrečné zkoušce.
Ze strany přítomných studentů bylo vzneseno mnoho doplňujících dotazů. Týkaly se např.

neuznání předmětů hodnocených známkou „dobře“. Členové SKAS se shodli s děkanem, že tato
klauzule je správná, ale její platnost by měla být pozdržena, aby s ní studenti mohli kalkulovat
a případně si známku opravit.
Rovněž byl citován paragraf: „Pokud posluchač absolvoval některé z povinných předmětů

navazujícího magisterského studia během bakalářského studia a má jejich absolvování uznáno,
musí doplnit kredity na požadovaný počet absolvováním zbývajících povinných předmětů a po-
vinně volitelných předmětů (blok C). Požadovaný počet kreditů vznikne ze 120 (podmínka ke
SZZ) odečtením počtu kreditů za volitelné předměty, stanoveného v doporučeném průběhu stu-
dia a počtu kreditů za předměty Diplomová práce I – III.“, který se letos objevil ve studijních



plánech matematiky. Prof. Němeček navrhl interpretaci, která umožnuje, aby bylo možné kre-
dity nahrazovat absolvováním libovolného povinně volitelného předmětu na daném programu.
Toto sdělí panu proděkanovi Prof. Skálovi a garantu doc. Johnovi.
V další diskuzi též padlo, že v požadavcích k SZZ nemusí být jen látka povinných předmětů,

ale i např. volitelných. To však není problém, protože je jen na studentovi, jak se danou pro-
blematiku naučí. Připouští se samostudium, absolvování různých souvisejících přednášek apod.
Je však jasné, že tato témata by neměla být těžištěm SZZ. Předně by se měla zkoušet témata
z povinných a povinně volitelných předmětů.

11. Různé

Členové SKAS se domluvili na svém kandidátovi na funkci jednatele AS MFF, kterým se stal
T. Jirotka. T. Jirotka bude rovněž vyhotovovat zápisy z jednání SKAS.
V. Kopal se nabídl jako nový správce emailové konference a spolu s J. Šejnohou a J. Her-

mannem se bude starat i o web SKAS a stránku na Facebooku.
J. Šejnoha byl pověřen výrobou SKASek, včetně tisku, který zařídí na svém pracovišti.

Zasedání skončilo v 20:27.

zapsal T. Jirotka


