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Přítomni: Foniok, Karas (od 21.25), Kucková, Olmer, Tichý

Nepřítomni: Fiřt, Chovanec

Program:

1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání
2. Informace z předsednictva
3. Pokladní záležitosti
4. Vedlejší obor
5. Různé

Zasedání začalo ve 21.10.
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Program zasedání a zápisy ze 49. a (mimořádného) 50. zasedání byly schváleny tichým
souhlasem bez připomínek.
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Hlavními body jednání předsednictva AS byly podle informace kol. Olmera stav re-
konstrukce malostranské budovy, vedlejší obor, rozpočet fakulty na příští rok a pojem
„akademický pracovníkÿ.
Podle sdělení tajemníka na předsednictvu AS vyžaduje kvestor UK rozpočet fakulty
do konce tohoto roku, což lze těžko brát vážně. Tajemník bude pátrat po vysvětlení.
Pojem „akademický pracovníkÿ je definován v zákoně o VŠ nejasně, volební komise
si neví rady, které vědecké pracovníky má považovat za „podílející se na pedagogické
činnostiÿ a tedy za členy akademické obce.
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Letos nedochází k rychlé snaze o vyčerpání rozpočtu, jak tomu bývalo v minulých
letech, neboť nezanedbatelná část rozpočtu byla vyhrazena spolku Matfyzák.
Bude potřeba zajistit možnost využívat salonek menzy pro zasedání SKAS i v příš-
tím kalendářním roce.
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Byly diskutovány výsledky ankety, se kterými seznámila přítomné kol. Kucková. Jeví
se, že mnozí studenti nevědí, v čem spočívá podstata povinných vedlejších oborů;
někteří se zřejmě domnívají, že po jejich případném zrušení si nebudou vůbec moci
zapisovat fyzikální přednášky, jiní zase nepostřehli, že nějaká povinnost zapisovat si
fyzikální přednášky pro ně existuje.
Dále bylo diskutováno předložené stanovisko vedení fakulty, které se jeví jako ne-
dostatečné, zejména proto, že vůbec neobsahuje vyhodnocení míry splnění očekávání,
jak bylo požadováno.



Z diskuse bylo patrné, že ve SKAS existuje vůle navrhnout vedení fakulty zrušení
povinnosti vedlejších oborů, neboť patrně nejsou takovým přínosem, s jakým se po-
čítalo při jejich zavádění. SKAS dospěla k názoru, že klady zrušení vedlejších oborů
převažují nad zápory.

Usnesení: SKAS se seznámila s materiálem „K hodnocení průběhu výuky vedlejších
oborů na MFFÿ. SKAS konstatuje, že předložený dokument neobsahuje vyhodnocení
míry splnění očekávání. SKAS na zasedání AS podá návrh na zrušení vedlejšího oboru.

Hlasování: 5–0–0

Usnesení: SKAS pověřuje kol. Tichého a kol. Kuckovou, aby zařídili dodání koláčů
vedlejších oborů na zasedání AS.

Hlasování: 4–0–1
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Kol. Foniok koupí chleby, veky a rohlíky potřebné k zajištění neformální části zasedání
AS.
Nábytek do studovny na koleji bude dodán v lednu 2002.
Kol. Tichý upozornil na zlepšení situace s fixy na tabule v menze – lze je vyzvednout
na vrátnici.
Kol. Foniok informoval o proběhlém jednání s vedoucí OVVP dr. Havlíčkovou o pro-
pagačních tričkách a přípravě plesu.

Zasedání skončilo ve 23.32.
zapsal Jan Foniok


