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Přítomni: Olmer, Karas, Kucková (později), Jelínek, Jakubková, Vilím, Cejnar, Cho-
vanec

Program:

1. Schválení programu a zápisů z minulých zasedání
2. Finanční situace
3. Informace z předsednictva
4. Studentská anketa
5. Stipendia a peníze za výuku
6. Studijní a zkušební řád
7. Web SKAS
8. Různé

Zasedání začalo v 16:45.
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Žádný sepsaný neschválený zápis nebyl k dispozici.
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Finanční záležitosti nejsou žádné.
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Kolega Olmer krátce referoval o dění na předsednictvu AS:
Byla zveřejněna první verze dlouhodobého záměru fakulty, ke které je možné po-
dávat připomínky.
Předsednictvo AS uvažuje zavedení placené funkce tajemníka senátu. Tajemník
senátu by nebyl členem AS, ale účastnil se zasedání AS a psal zápisy. Tuto funkci by
mohl zastávat i student.
Fakulta bude podporovat distanční studium a hledá mezi zaměstnanci zájemce,
kteří by takovou formu výuky realizovali.
Kolega Olmer oznámil své rozhodnutí rezignovat na příštím zasedání SKAS na svou
funkci předsedy SKAS. Důvodem je jeho odjezd na dlouhou dobu do ciziny. Takto
bude moci předat zkušenosti svému nástupci ještě před odjezdem.
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Podle informací kol. Olmera studentská anketa tento semestr proběhla pouze pro ně-
kolik přednášek. Hlavním problémem bylo nalézt dobrovolníky, kteří donesou anketu
na přednášky. Obyčejně se dobrovolníci hledají telefonováním studentům na koleji,
jenže díky povodním telefony nefungovaly. Vlastní přepisování dat z anketních lístků
do počítače pracné není.



Do budoucna zřejmě bude nutné změnit organizaci ankety. Diskutovala se elek-
tronická forma ankety, která by případně by mohla být i povinná (ale přesto stále
anonymní). SKAS se shodl, že problémy s anketou by vyřešilo, kdyby anketní lístky
na přednášku donesl přednášející a odtud by je pak on, případně některý student,
odnesl vyplněné v zapečetěné obálce. Doplňkem by pak mohla být elektronická forma
ankety.
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Stipendia a peníze za výuku se nezměnily minimálně od roku 1998. Bylo by proto
dobré je navýšit alespoň o inflaci. Student, který vyučuje, dostává peníze formou
platu. Je tedy v zaměstnaneckém poměru vzhledem k fakultě, odměna je mu zdaněna
a ještě musí podepisovat daňové formuláře (což komplikuje život hlavně účetnímu
oddělení). SKAS proto hodlá prosazovat placení výuky formou stipendií, které se
nedaní a jsou méně administrativně náročné.
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Proděkan Anděl sice nepřijal verzi SKAS studijního a zkušebního řádu za svou, ale
v podstatě byly zapracovány všechny změny navržené SKAS. SKAS se chystá na AS
podpořit změnu navrhovanou kol. Topferem za informatickou sekci, aby se student
mohl zvlášť přihlásit k obhajobě diplomové práce a zvlášť k ústní části státní zkoušky.
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Nové stránky SKAS vytvořené kol. Vilímem a Cejnarem byly schváleny členy SKAS
a stávají se oficiálními stránkami SKAS. Diskutovalo se o změně serveru, na kterém
se stránky nacházejí. Prozatím se ale změna nechystá.
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Na studijním oddělení bývá příliš velký hluk a není pak slyšet studijní referentku.
SKAS navrhuje pořídit na studijním oddělení „mluvítkaÿ.

Zasedání skončilo v 17:50.
zapsali Zdeňka Jakubková, Petr Vilím


