
Zápis ze zasedání SKAS dne 19. 3. 2008

Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, M. Vy-
šinka, O. Zajíček

Omluveni: J. Trnka

Program:

0. Schválení programu

1. Přivítání Marka Vyšinky, nově nastupujícího senátora za SKAS

2. Informace o plánech AS MFF

3. Informace ze zasedání studijní komise

4. Diskuze o tělesné výchově

5. Různé

0. Schválení programu

Zasedání začalo v 16.40, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen
tichým souhlasem.

1. Přivítání Marka Vyšinky, nově nastupujícího sená-
tora za SKAS

D. Kolovratník přivítal M. Vyšinku, který nahradil odstupujícího J. Ebra, a před-
stavil ostatní členy SKASu.

2. Schválení zápisu

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3. Informace o plánech AS MFF

J. Lipovský referoval o neoficiální schůzce předsednictva AS MFF a o programu
následujícího zasedání AS. Na něm budou vyhlášeny volby do SKASu, studentská
komora proto musí nalézt předsedu volební komise.

4. Informace ze zasedání studijní komise

D. Kolovratník shrnul schůzku studijní komise, která proběhla 18. 3. Na schůzce
proběhla diskuze o změně studijních plánů programu Informatika a zřízení nového
bakalářského programu Aplikovaná fyzika. Diskutovalo se také o tom, že není vhodné
absolventům tohoto programu promíjet přijímací zkoušku na NMgr. studium. Stu-
dijní komise se bavila také o tom, na jaké studenty se má MFF zaměřit.
V následné debatě L. Surá upozornila, že na některých katedrách existuje semi-

nář, který se věnuje obhajobě bakalářské nebo diplomové práce. Bylo by dobré, aby
probíhal pro všechny studenty Bc. studia.



5. Diskuze o tělesné výchově

Z iniciativy dr. Krtouše proběhla také na studijní komisi debata o tom, zda má být
tělesná výchova zařazena mezi povinné předměty, která pokračovala i na zasedání
SKAS. Vzhledem k velmi rozdílným názorům nevyústila v žádný jednoznačný závěr.
V diskuzi se velká většina členů přikláněla k zachování jeho povinnosti v prvním
ročníku. Padl návrh snížit povinnost na 2 – 3 semestry, přičemž ostatní semestry by
byly nadále zařazeny v doporučeném průběhu studia.

6. Různé

Další setkání studentů se SKAS se plánuje přibližně na duben, kdy by měly být
známy výsledky studentské ankety za zimní semestr. Bude spojeno s vyhlášením
ceny za studentskou anketu.
M. Radecki se zeptal, podle jakých kritérií bude po zrušení přijímacích zkoušek

přidělována kolej studentům, kteří nastupují do 1. ročníku Bc. studia.
M. Radecki informoval o snaze sjednotit studentské spolky jednotlivých fakult

UK do Studentské unie a o postoji některých členů AS UK ke změnám připravova-
ným v souvislosti s vydáním Bílé knihy terciálního vzdělávání.
Studijní oddělení informuje, že na rok 2008 byla pro studenty zakoupena licence

programu Mathematica 6.0.1, instalační CD jsou v knihovnách MFF k zapůjčení na
dva dny.

Zasedání skončilo v 18.55.

zapsal J. Lipovský


