
Zápis ze zasedání SKAS dne 10. 12. 2009

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

Program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. Zhodnocení setkání s Patrony
4. Zhodnocení cen za anketu
5. Vyjádření k výkladu Stipendijního řádu MFF UK
6. Informace o připravovaném projektu záznamu přednášek
7. Informace z AS UK
8. Projednání podpory prohlášení předsednictva AS MFF UK ze dne 9. 12. 2009
9. Různé

0. Schválení programu

Zasedání začalo v 17.55, řídil ho M. Radecki. Program zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

1. Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Zhodnocení setkání s Patrony

Krátce byl zhodnocen úspěch projektu patronů. Podle J. Kvasničáka zůstává počet zare-
gistrovaných patronů i prváků přibližně stejný (v každém oboru přibližně 20 prváků a 30 až
40 patronů). SKAS se rozhodl pozvat některé z letošních prváků na následující zasedání, které
se uskuteční ve čtvrtek 7. 1. 2010 v 18.00 na Koleji 17. listopadu. Příští rok proběhne ještě
větší propagace projektu na Albeři, padl návrh dát každému prvákovi e-mail na patrona již na
úvodním soustředění.

3. Zhodnocení cen za anketu

Debatovalo se o tom, jakou formu bude mít v příštím semestru Cena za anketu. Padl návrh
nejdříve vylosovat držitele bonboniér, pozvat je na vyhlášení a z ních vylosovat výherce večeře.
J. Lipovský připraví seznam nejhůře hodnocených pedagogů v anketě v minulých letech.

Vybraní členové SKASu budou nejkřiklavější případy konzultovat s vedoucími kateder, případně
garanty programů. Dalším návrhem bylo zvýšit účast v anketě upozorněním studentů, kteří
anketu nevyplnili a chtějí si zapsat předměty z nového semestru. U problémových přednášek by
mohl pomoci papírový dotazník.

4. Vyjádření k výkladu Stipendijního řádu MFF UK

Po kratší debatě byly přijaty hlavní myšlenky vyjádření SKASu, vlastní text usnesení byl
později odsouhlasen e-mailem.



Usnesení: Stipendijní řád UK i Pravidla pro přiznávání stipendií uvádějí, že počet studentů,
kteří obdrží stipendium, musí být alespoň 10 %. Hodnotu procenta P stanovuje děkan. Z to-
hoto pohledu Pravidlům pro přiznávání stipendií neodporuje ani jedna z uvažovaných aplikací
předpisu. Při uplatnění P = 10 % myšlence předpisu samozřejmě odpovídá verze bez osekávání
nebo zaokrouhlování vypočteného průměru; oseknutí za druhým či třetím desetinným místem
však může jen efektivně zvýšit procento P (např. na 10,1).
Protože stanovení procenta P je v pravomoci děkana, domníváme se, že i rozhodnutí o této

konkrétní aplikaci předpisu také náleží exekutivě. Protože ani současný stav uplatnění předpisu
s jeho zněním není podle našeho názoru v rozporu, Studentská komora by jej ráda zachovala.

Hlasování: 6 – 0 – 0

M. Radecki informoval o další nejasnosti v interpretaci Pravidel pro přiznávání stipendií,
která se vyskytla při rozhodování o žádostech o poskytnutí stipendia. Není zřejmé, jak hodnotit
případ, kdy student z předmětu složí zkoušku, nezíská však zápočet. Nabízejí se dvě možné
interpretace:

• předmět se studentovi nebude započítávat do studijního průměru
• zkouška se do studijního průměru započítá, student bude znevýhodněn pouze tím, že
nezíská příslušný počet kreditů

SKAS se shodl na tom, že každá z možností má nevýhody, podporuje však v příštích letech
postupovat druhým způsobem.

5. Informace o připravovaném projektu záznamu přednášek

Technické řešení projektu bylo odloženo na následující zasedání, kdy bude přítomný R. Švarc.

6. Informace z AS UK

M. Radecki seznámil přítomné s informacemi z univerzitního akademického senátu.
Žádosti o GAUK byly podány na celé UK za 4 miliardy, rozděluje se desetina.
Rozpočet VŠ se sníží; miliarda, kterou sliboval pan premiér, se nenašla. Normativ na stu-

denta klesne o 8,5 %.
V mnoha západoevropských zemích dochází ke studentským protestům, které částečně sou-

visí s implementací Boloňského procesu.
Dochází ke kontrolám doktorského studia, na MFF už kontrola skončila.

7. Projednání podpory prohlášení předsednictva AS MFF UK
ze dne 9. 12. 2009

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace z 13. 11. bylo z RIVu vyřazeno značné
množství výsledků. Důvod byl pouze administrativní (např. popis výsledku musí mít alespoň
64 znaků a nesmí se shodovat s jeho názvem), kritéria pro vyřazování výsledků byla změněna až
po uzavření vkládání výsledků do RIV, bez možnosti opravy údajů. U fakulty se vyřazení týkalo
asi poloviny všech článků, proto by opatření mělo na rozpočet fakulty vliv v řádu stamiliónů.
Předsednictvo AS MFF UK proto přijalo prohlášení (viz

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/riv2009.htm), ve kterém proti rozhodnutí RVVI dů-
razně protestuje a obrací se na Radu vysokých škol. Důrazná usnesení v této věci kromě před-
sednictva RVŠ přijalo také Plénum ČKR a AS UK. RVVI poté 11. 12. své rozhodnutí změnila.

Usnesení: SKAS MFF UK podporuje prohlášení předsednictva AS MFF UK ze dne 9. 12.
2009.

Hlasování: 6 – 0 – 0



8. Různé

M. Chvoj připravil logo SKASu, dále se pokusí vytvořit SKASky a v budoucnu plakáty
propagující studentskou anketu, volby do SKASu či projekt patronů.
Dále se debatovalo o nástěnce v Karlíně, dlouhodobém záměru fakulty nebo o otvíracích

hodinách studijního oddělení.

Zasedání skončilo v 20.18.

zapsal J. Lipovský


