
Zápis ze zasedání SKAS dne 11. 11. 2009

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

Omluveni: J. Kvasničák
Hosté: P. Brom, Z. Hrbáčková

Program:

0. Schválení programu
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Projednání udělení příspěvku pěveckému sboru MFF Sebranka
3. Představení a projednání udělení příspěvku spolku Matfyzák
4. Projednání změny stanov Hudebního klubu na koleji 17. listopadu
5. Pokud proběhne před SKASem předsednictvo, informace z předsednictva
6. Zhodnocení setkání s Patrony
7. Zhodnocení Ceny za anketu
8. Projednání podpory prohlášení iniciativy „Inventura demokracieÿ
9. Zhodnocení úkolů z předchozího zasedaní SKASu
10. Různé

0. Schválení programu

Zasedání začalo v 19.08, řídil ho M. Radecki. Program zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

1. Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Projednání udělení příspěvku pěveckému sboru MFF Se-
branka

Z. Hrbáčková požádala o příspěvek 3 500 Kč pěveckému sboru Sebranka na soustředění
v Roudnici nad Labem. Seznámila členy SKASu s detailnějším rozpočtem soustředění.
Pozvala všechny přítomné na koncert Sebranky, který se koná ve středu 9. prosince v 19 ho-

din v refektáři budovy MFF na MS. Poprvé se na koncertě budou prodávat CD. Z. Hrbáčková
souhlasila s uvedením loga SKASu na pozvánkách na koncert.

3. Představení a projednání udělení příspěvku spolku Matfyzák

P. Brom představil aktivity spolku Matfyzák, jehož je náčelníkem. Požádal SKAS o finanční
podporu na ples a další akce pořádané spolkem. Pronájem prostoru Abaton, ve kterém se koná
Beánie, byl letos zvýšen z 15 tisíc Kč na 22 tisíc. Celkový rozpočet plesu je přibližně 300 tisíc
Kč, vstupné pokryje pronájem Žofína, z příspěvků sponzorů se hradí hudba. Ples se uskuteční
4. března 2010.
Členové SKASu po kratší poradě přijali tato usnesení.

Usnesení: SKAS MFF UK poskytuje příspěvek sboru Sebranka ve výši 3500 Kč.

Hlasování: 7 – 0 – 0



Usnesení: SKAS MFF UK poskytuje příspěvek spolku Matfyzák ve výši 40 000 Kč a vyzývá
jej, aby zlepšil komunikaci se sponzory.

Hlasování: 7 – 0 – 0

4. Projednání změny stanov Hudebního klubu na koleji 17. lis-
topadu

M. Radecki shrnul důvody, proč je SKAS žádán o souhlas se změnou stanov. Podle platných
stavov Hudebního klubu musí s jejich změnou souhlasit KR 17. listopadu a SKAS MFF UK.
Z nových stanov je už tento bod vypuštěn. KR 17. listopadu již se změnou vyjádřila souhlas.

Usnesení: SKAS MFF UK schvaluje změnu stanov Hudebního klubu VŠK 17. listopadu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

5. Zhodnocení setkání s Patrony

Bod byl přesunut na další zasedání, aby se jeho projednávání mohl zúčastnit i J. Kvasničák.

Hlasování: 7 – 0 – 0

6. Zhodnocení Ceny za anketu

Bod byl přesunut na další zasedání.

Hlasování: 7 – 0 – 0

7. Projednání podpory prohlášení iniciativy „Inventura demo-
kracieÿ

Iniciativa Inventura demokracie vytvořila v několika pracovních dílnách studentské prohlá-
šení k 20. výročí sametové revoluce (jeho text viz na www.inventurademokracie.cz) a požádala
studentské organizace o jeho podporu.

Usnesení: SKAS MFF UK podporuje prohlášení iniciativy Inventura demokracie ke 20. výročí
sametové revoluce

Hlasování: 7 – 0 – 0

8. Zhodnocení úkolů z předchozího zasedaní SKASu

Debatovalo se o nahrávání přednášek. R. Švarc oslovil několik zaměstnanců ÚTF, kteří
vyučují předměty v Bc. studiu; všichni s nahráváním souhlasili. P. Motloch zjistil, jak nahrávání
probíhá na jiných školách; na ČVUT jsou přednášky přístupné na webu všem, MU je má
přístupné pouze pro studenty.
Padl návrh, celý systém vyzkoušet tento semestr na jedné z přednášek J. Podolského, příští

semestr pak nahrávat Klasickou elektrodynamiku (T. Ledvinka). Nahráváno by bylo video z celé
přednášky, v určitých chvílích by se pořídila fotografie tabule. Zvuk by byl nahráván pomocí
mikrofonu na oděvu vyučujícího.
T. Jirotka informoval, že skripta pro výuku odborné angličtiny se inovují. SKAS vyjádřil

ochotu s obnovou skript pomoci.



9. Různé

Termín dalšího zasedání byl určen na čtvrtek 10. 12. v 17.30.
T. Jirotka informoval o schůzce s vedoucí nakladatelství Matfyzpress, která se týkala mož-

nosti zpřístupnit více skript na webových stránkách. Matfyzpress proti zveřejnění skript nic
nemá, vše však musí schválit také ediční komise. SKAS MFF UK žádá děkana fakulty o jme-
nování T. Jirotky do ediční komise.
Z podnětu dr. Urbana vzniká matematický česko-anglický slovník

(https://astra.karlin.mff.cuni.cz/caacslovnik).
Debatovalo se o spolupráci se spolkem Matfyzák na změnách Studentské kuchařky.
M. Chvoj předložil návrhy nového vzhledu SKASek.
Další debata se týkala iniciativy Pro vzdělanost, výzkumu názorů akademických pracov-

níků provedeného MŠMT a reformy terciárního vzdělávání obecně. Projednávala se také možná
spolupráce fakulty s určitými firmami.

Zasedání skončilo v 21.50.

zapsal J. Lipovský


