Zápis ze zasedání Grémia ze dne 04. 12. 2001
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti KaM ve Voršilské. Začalo v 15:00h a skončilo v
19:25h.
Př ítomni s hlasovacím právem: J. Zásměta (17. listopad), I. Raiminius (Arnošta z Pardubic),
Hájek (Budeč), J. Kalusová (Heyrovského), T. Petružela (Kajetánka), L. Bohucký (Na Větrníku), V.
Laxa (Šafránkův pavilon), J. Štern (Švehlova), V. Filip (Sociální komise ASUK), hosté: L.
Tajchner (Heyrovského), R. Skyba (Sociální komise ASUK).
1. Program zasedání
a. Byl schválen program zasedání v tomto znění: 1. Program zasedání, 2. Kritéria
ubytování, 3. Různé (801).
2. Kritéria ubytování
a. Bylo předloženo 7 variant (AG) různých kombinací časové dostupnosti, studijních
výsledků a losování. Mezi návrhy byla kromě kombinací jak varianta samotné
časové dostupnosti ("A") tak varianta maximálního vlivu studijních výsledků ("B").
Schválen následující postup projednávání (621). Každý přítomný na lísteček napsal
nejvýše 4 varianty, které se mu zdály nejlepší a ohodnotil je body 1 až 4, každý počet
maximálně jednou, více bodů znamená větší preferenci. Lístečky se daly dohromady
a společně proběhlo sčítání bodů, ze kterého vzešlo pořadí preferencí jednotlivých
systémů. Dále se hlasovalo o každém systému zvlášť, a to v pořadí od systému s
nejnižším počtem bodů po systém s nejvyšším počtem bodů. Výsledkem hlasování
měl být systém či systémy, které se dále rozpracují. Hlasování o variantách: "D"
neschválena (171), "B" neschválena (090), "C" neschválena (090), "E"
neschválena (261), "F" neschválena (261), "A" neschválena (243), "G"
schválena (810). Schválena byla tedy varianta "G", která kombinuje upravenou
shora omezenou časovou dostupnost a studijní výsledky.
3. Debata nad systémem "G". Základní data jsou: 6090 bodů časové dostupnosti
(vycházejících z přepočtu dle loňských zásad) se lineárně převádí na 6090 celkových bodů,
90250 bodů č.d. se převádí na 90120 celkových bodů podle exponenciální křivky  tj. s
postupně klesající "hodnotou" jednoho bodu časové dostupnosti. Body za studijní výsledky
může obdržet pouze 2025% nejlepších (nejlepší prospěchový průměr za dosavadní studium
srovnávaný vždy ve skupině jednoho studijního programu a ročníku zvlášť), každý takový
žadatel obdrží 030 bodů k celkovému počtu bodů. Co se týče poměru maximálních
dosažitelných počtů bodů, je maximum za časovou dostupnost 120b a maximum za studium
30b.
4. Navržena změna poměru maximálních hranic  zvýšením nebo snížením maximálního počtu
bodů za studium. Neschváleno zvýšení počtu bodů za studium (351), neschváleno rovněž
snížení počtu bodů za studium (324).
5. Schváleno, že body za studium obdrží 20%25% nejlepších  ne více a ne méně (621) a
dále schváleno, že tyto body obdrží konkrétně 20% nejlepších (630).
6. Jednání o parametrech křivky převodu časové dostupnosti. K dispozici byl po názornost
počítač se simulací chování křivky dle zadaných parametrů. Hlasovány postupně 3 návrhy

ve formátu: [spodní hranice:hranice linearity:maximální hranice] časové dostupnosti, ze
které se počítají celkové body. Neschválena varianta [6080120] (360), dále neschválena
varianta [6090150] (414) a schválena varianta [6090250] (522).
7. V Plzni vynásobit hranici linearity (90), nejvyšší hranici (250) a max. počet bodů za studium
(30) dle poměru nejnižších počtů bodů, které v Praze a v Plzni stačily pro získání některé
koleje (702). V Hradci je třeba též zaručit, aby kritéria někomu zbytečně nebránila v
ubytování na koleji (např. způsob užití dolní hranice 60 bodů č.d. apod.).
8. Upravený systém "G" byl schválen (603).
9. I. Raiminius navrhnul princip tržněnákladového kolejného, tj. zvýšení kolejného na
některých kolejích až na úroveň současných podnájmů a jiné využití státní dotace (přímé
rozdělení, opravy kolejí apod.). Návrhem se bude zabývat pracovní skupina pro směřování
kolejí a menz, která hlavně zjistí možnosti jiného využití státní dotace než ke krytí
provozních nákladů kolejí.
10. Pro žádost o ubytování na rok pobytu na koleji, který hodnotou převyšuje standardní dobu
studijního programu, který žadatel studuje, použít vždy penalizaci ve stejné výši, jako je
bonus (schválený minule); kdo si bonus v průběhu studia nepoužije, automaticky jej získá
tento rok a penalizaci tak neutralizuje (603).
11. Pracovní skupina pro kritéria upřesní výjimky pro Brandýs.
12. Všechna dosud schválená kritéria budou předána na rektorát.
13. Různé
a. V tomto bodě nepadly žádné návrhy, dotazy či připomínky.

