
Zápis ze zasedání SKAS dne 24. 3. 2010

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

Program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. Naplánování setkání se SKASem
4. Projekt záznamu přednášek – výběr zařízení
5. Podpora pěveckému sboru Sebranka
6. Administrativní poplatky na MFF UK
7. Rozdělení přípravy na výrobu materiálů pro přijímané studenty
8. Vyhodnocení setkání členů SKASu s vyučujícími
9. Různé
10. Diskuze nad problémy na finanční matematice
11. Grafická propagace akcí SKASu

1. Schválení programu

Zasedání začalo v 18.51, řídil ho M. Radecki. Program zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

2. Schválení zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3. Naplánování setkání se SKASem

Setkání se uskuteční ve středu 21. dubna v 19 hodin, pravděpodobně na koleji 17. listopadu.
Hlavním cílem je M. Radecki zmínil jako možná témata: projekt patronů, vysokoškolské předpisy
a ochrana studentů z nich vyplývající, Erasmus, vyhlášení ankety a nahrávání přednášek.
Pokud budou mít ostatní organizace (KR, spolek Matfyzák, SUUK) zajímavé sdělení, mohou

na setkání také dostat prostor. J. Lipovský objedná občerstvení, M. Radecki zamluví místnost.

4. Projekt záznamu přednášek - výběr zařízení

Proběhla diskuze o tom, jakou kameru a mikrofon SKAS doporučí vedení fakulty zakoupit.
Z toho důvodu oslovili M. Radecki a R. Švarc příslušná oddělení MU a ČVUT. R. Švarc dále
uvedl, že příští semestr by se v případě souhlasu vyučujího mohla nahrávat např. přednáška
doc. Podolského Teoretická mechanika.

5. Podpora pěveckému sboru Sebranka

Usnesení: SKAS MFF UK poskytuje příspěvek sboru Sebranka ve výši 3000 Kč.

Hlasování: 5 – 0 – 0



6. Administrativní poplatky na MFF UK

P. Motloch na zasedáních AS položil dotazy týkající se výše poplatků za doklad o vyko-
naných zkouškách pro absolventy fakulty. Současné poplatky neodpovídají nákladům, proto se
P. Motloch chce pokusit o jejich redukci. Přítomní členové SKASu ho v tomto úsilí podpořili.
R. Švarc uvedl, že některé univerzity vyžadují dokonce originál diplomu, nelze tedy v těchto
případech použít kopii dodatku k diplomu, jak navrhuje vedení fakulty.

Usnesení: SKAS MFF UK pověřuje P. Motlocha, aby konzultoval výši úhrad od studentů a
absolventů s prod. Skálou.

Hlasování: 5 – 0 – 0

7. Rozdělení přípravy na výrobu materiálů pro přijímané stu-
denty

Debatovalo se o napsání článku (článků) na web SKASu, který by usnadnil prvákům i ostat-
ním studentům orientaci v tématech týkajících se studia. Šlo by o jakýsi doplněk ke Studentské
kuchařce vydávané na Albeři.
Témata byla rozdělena takto:

J. Hermann: karolinka, studium
J. Lipovský: stipendia, poplatky, SIS, struktura fakulty a UK
J. Kvasničák: laby (a mapky), patroni, budovy
M. Radecki: koleje, MHD, Praha, knihovna, motivace.

8. Vyhodnocení setkání členů SKASu s vyučujícími

M. Radecki a J. Lipovský se setkali s doc. Hurtem. Vyučující se snaží umisťovat výukové
materiály na svou internetovou stránku a během přednášky vyhrazuje studentům čas na otázky.
Předmět Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky označil jako náročný, neboť
vyžaduje asi 200 hodin samostatné přípravy přípravy; tuto přípravu však studenti podceňují.
Zástupci SKASu s doc. Hurtem debatovali také o některých problémech na finanční matematice.

9. Různé

Na příštím zasedání AS MFF je třeba vyhlásit volby do studentské komory (přibližně na
první polovinu května). J. Lipovský se pokusí najít předsedu volební komise.
M. Radecki upozornil na to, že fakultní praxe je, že po uzavření studia a přihlášení ke státní

závěrečné zkoušce si nelze zapisovat předměty. To způsobuje problémy např. těm studentům,
kteří SZZ nesloží v zářijovém termínu a v následujících měsících si nemohou zapisovat předměty,
přestože jsou formálně studenty. M. Radecki uvedl, že názor kancléře UK je takový, že po
uzavření studia si předměty zapisovat lze.
Další debata se týkala týdenní mezery mezi semestrem a zkouškovým obdobím nebo způ-

sobu, jak zvýšit počet studentů, kteří vyplňují anketu „otravovacím okénkemÿ při zápisu do
dalšího semestru.

10. Diskuze nad problémy na finanční matematice

M. Chvoj požádá prof. Cipru o informace, týkající se řešení problémů na finanční matematice
a o přizvání zástupců SKASu k těmto jednáním.



11. Grafická propagace akcí SKASu

M. Chvoj se pokusí kontaktovat osobu, která by zajistila zhotovení přibližně 4 plakátů
(např. anketa, patroni, setkání se SKASem). J. Kvasničák navrhl, aby byla vyhlášena soutěž
pro studenty, kteří by vytvořili plakát na jedno z uvažovaných témat.

Zasedání skončilo v 21.00.

zapsal J. Lipovský


