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Zápis
ze 101. zasedání Akademického senátu MFF konaného 19. února 2003

Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová,
J. Pešička, Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, J. Veselý, K. Zvára, P. Olmer, P. Cejnar, P. Chovanec,
Z. Jakubková, K. Jelínek, I. Karas, S. Kucková, P. Vilím
Omluveni: T. Kepka, K. Zimmermann
Hosté: J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, J. Plášek
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 100. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
První čtení nového Studijního a zkušebního řádu MFF.
Závěrka hospodaření fakulty za rok 2002.
Stav studentské ankety na fakultě.
Různé.

Zasedání řídil P. Olmer.
K. Zvára předal K. Jelínkovi osvědčení o zvolení do Studentské komory AS
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 100. zasedání AS:
Program 101. zasedání byl schválen tichým souhlasem.
K zápisu ze 100. zasedání AS nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis byl schválen tichým
souhlasem.
2. Informace vedení fakulty:
a) Ekonomické záležitosti:
- Závěrku hospodaření za rok 2002 projednalo vedení fakulty, ekonomická komise senátu a nyní se
předkládá ke schválení plénu akademického senátu.
- Investiční záměry na odstranění povodňových škod, na něž byly přiděleny finance pro rok 2002,
byly beze zbytku vyčerpány (celkem více než 46 mil. Kč).
- Jsou zpracovány investiční záměry na rok 2003 – pro další etapu odstraňování povodňových škod.
- Bylo vyhodnoceno penzijní připojištění zaměstnanců za uplynulé dva roky. Setkalo se s kladným
ohlasem, zvyšování příspěvku MFF zatím nepřichází v úvahu z finančních důvodů.
- Probíhá příprava rozpočtu MFF na rok 2003. MŠMT uplatňuje nový vzorec přidělování prostředků
na specifický výzkum.
- Bude třeba ponechat v rozpočtu fakulty dostatečnou rezervu pro případ, kdyby nebyly poskytnuty
prostředky na podané investiční záměry.
- Vedení fakulty se na základě opakovaného podnětu prod. V. Součka zabývalo možností přerozdělení
fakultního rozpočtu mezi sekce podle jiné metodiky, než podle které dostává rozpočet fakulta. Řešení
bylo prozatím odloženo.
b) Studijní agenda:
- Vedení fakulty konstatuje, že Den otevřených dveří dne 4. 12. 2002 proběhl úspěšně.
- Návrh Studijního a zkušebního řádu projednalo vedení fakulty, studijní a legislativní komise senátu.
Prod. J. Anděl materiál předloží plénu senátu. Příprava návrhu byla velmi pracná, vyžádala si mnohá
jednání, byla projednána řada verzí dokumentu.
- Prorektorka J. Svobodová se angažuje v oblasti distančního vzdělávání, plánuje se zřízení centra pro
tento druh vzdělávání při RUK. MFF zatím obtížně hledá způsob hlubšího zapojení do těchto aktivit.
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- Zpráva o přijímacím řízení na MFF v r. 2002 je umístěna na síťové adrese:
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr0203.pdf
- Byly zpracovány přehledy pedagogické vytíženosti za zimní semestr.
- Vedení fakulty konstatuje, že realizace studentské ankety se setkává s problémy. Student Sýkora
pověřený anketou sdělil dr. Hlubinkovi, že anketa proběhla jen pro malý počet přednášek. O průběhu
zpracování ankety nejsou dostatečné informace. Vedení fakulty vidí budoucnost ankety v
elektronickém provedení. Pro LS by bylo žádoucí ponechat dosavadní systém.
- Úspěchy studentů fakulty:
i) 12. prosince 2002 byla na Univerzitě Karlově předána Bolzanova cena. Univerzita udílí tuto cenu
svým studentům za odborné a vědecké práce. Mezi 14 oceněnými byli dva studenti z MFF UK - Mgr.
Jan Vybíral (obor matematika) a Mgr. Daniel Král (obor informatika).
ii) 13. prosince 2002 přijala ministryně školství Petra Buzková čtyři desítky úspěšných českých
studentů, kteří reprezentovali ČR na mezinárodních soutěžích. Byl mezi nimi také student prvního
ročníku MFF Josef Cibulka, který získal bronzovou medaili na 8. Středoevropské olympiádě
v informatice, konané v srpnu 2001 v Maďarsku.
c) Věda a zahraniční styky, knihovna:
- Po mnoha jednáních o novém umístění knihovny v Karlíně byla přijata varianta "jednopodlažní".
Projektanti obdrželi podklady pro zpracování projektu. Náhradní prostory na zkouškové období po
letním semestru budou zajištěny jak uvnitř fakulty, tak ve spolupráci s Přírodovědeckou a 1. lékařskou
fakultou UK.
- V Tróji byla dokončena rekonstrukce knihovny. Pracoviště byla informována e-mailem o otevření
knihovny k 10. 2. t.r.
- K zajištění sušení zmražených knih a časopisů probíhají jednání jak s Akademií věd ČR (sušička v
Jenštejně), tak s firmou p. Bittnera (sušička v Blansku), tuto záležitost má na starosti prod. J. Plášek.
- Dary stále přibývají (knihy i finance). Bilance finančních darů k 1. 2. 2003:
knihovna:
2324102 Kč
ostatní:
551006 Kč.
- Úspěšně proběhly oponentury výzkumných center a projektů FRVŠ, byly odevzdány závěrečné
zprávy o řešení grantů GA ČR.
- Výzkumné záměry budou prodlouženy do r. 2004.
- Byli nominováni zástupci fakulty do oborových komisí GA AV ČR a zástupci fakulty do odborných
komisí pro hodnocení výzkumných záměrů.
- Vedení fakulty upozorňuje na vyhlášení nového typu grantů – doktorandských grantů (GA ČR).
- Bylo vyhlášeno nové kolo podávání návrhů na granty FRVŠ.
- Probíhá průzkum zájmu o zapojení do 6. rámcového plánu EU.
- Fakulta předložila UK návrh typů projektů financovaných prostřednictvím strukturních fondů EU
(cíl 3) - oblast vzdělávání (učitelé SŠ a VŠ), transfer nových vědeckých poznatků.
- Šestá Strouhalovská přednáška se konala 8. ledna 2003.
d) Provoz a rozvoj:
- Dne 14. ledna 2003 zdárně proběhla kolaudace první etapy rekonstrukce malostranské budovy, při
této příležitosti se uskutečnilo slavnostní setkání
- Zástupci vedení MFF (prod. B. Sedlák, prod. Z. Němeček) jednají s FJFI ČVUT o změně dislokace
pracovišť této fakulty v Troji s využitím prostorů tzv. Těžkých laboratoří.
- Probíhají práce na zprovoznění bufetu v Troji.
e) Personální a mzdová agenda:
- Proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF, výsledky jsou uveřejněny na úřední
desce.
Viz: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20030102.htm
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Místo ředitele ÚFAL bylo obsazeno po projednání ve vědecké radě jmenováním dr. Jana Hajiče, Dr.
do této funkce (od 1. února t.r.). Bylo přijato pět mladých odborných asistentů (3 do fyzikální sekce,
po jednom do sekce matematické a sekce informatické). Na KDM byl přijat do funkce odborného
asistenta kol. Z. Šír, posuzován byl analogicky jako v kategorii mladých odborných asistentů..
- Personální oddělení vypracovalo přehledy o mzdách vyplacených v r. 2002.
- Došlo ke zpronevěře ve vydavatelství Matfyzpress, řeší se se všemi důsledky pracovně-právními a
trestními.
- Vedení fakulty projednalo návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
f) Různé:
- Vedení fakulty připravilo návrh dlouhodobého záměru MFF, byl dán k připomínkám členům
akademické obce, akademickému senátu a vědecké radě fakulty. K 19. 2. došly připomínky od 4
členů akademické obce.
- MFF se zapojí do celostátní soutěže SVOČ 2003, za vedení fakulty má účast na starosti prod. V.
Souček.
- Rektor jmenoval nové prorektory Univerzity Karlovy:
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. (zahraniční styky), doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. (vnější vztahy) a
doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (rozvoj).
- Úřad průmyslového vlastnictví vydal fakultě osvědčení o zápisu znaku MFF UK jako ochranné
známky. Osvědčení je uloženo na sekretariátě děkana.
- Dne 6. 2. t.r. se uskutečnil Den s fyzikou.
- Přípravuje se brožura o vědě a zahraničních stycích MFF za r. 2002 (proběhla autorizace údajů), k
21. 2. bude uzavřen sběr podkladů pro Výroční zprávu MFF za rok 2002.
Rozprava po přednesené zprávě vedení fakulty se týkala výhledu rozpočtu fakulty na rok 2003. Ačkoli
nárůst rozpočtu UK činí 6,1 %, podle předběžných zpráv bude nárůst rozpočtu MFF činit pouze 0,8 %
v porovnání s rokem 2002. Příčinou jsou změněná kritéria přídělu prostředků na specifický výzkum,
která jsou pro MFF nevýhodná. Podle vyjádření děkana není naděje na dosažení konsensu k jejich
změně. O. Bílek se dotázal na stav záchrany zmražených knih poškozených povodní. První vysoušení
proběhla úspěšně, probíhá třídění knih k přednostní sanaci.
J. Veselý vyzval ke spolupráci při zajištění právní pomoci v otázkách autorských práv v souvislosti
s obnovou knihovních fondů
3. První čtení Studijního a zkušebního řádu MFF
Proděkan J. Anděl stručně uvedl důvodovou zprávu k předkládanému řádu, kterou měli členové senátu
předem k dispozici. Příprava řádu je důsledkem akreditace fakulty pro třístupňové studium. Studijní
komise AS i legislativní komise AS doporučují postoupit řád do druhého čtení. Zápisy z jednání
komisí budou umístěny na síťové stránce senátu. Budou zde zveřejněny i odpovědi proděkana na
otázky legislativní komise. P. Olmer seznámil členy AS s dopisem P. Töpfera, který tlumočil názor
informatické sekce. Návrh na liberálnější přístup, který by studentům umožňoval přihlásit se
k jednotlivým částem státní závěrečné zkoušky zvlášť, nezískal v rozsáhlé rozpravě u členů senátu
potřebnou podporu.
Bylo přistoupeno k hlasování o postoupení předloženého návrhu řádu.
Hlasování: 22 – 0 – 0
Návrh Studijního a zkušebního řádu byl postoupen do druhého čtení. Pozměňovací návrhy musí být
adresovány předsedovi legislativní komise AS do 4. 3. 2003 a budou zveřejňovány na síťové stránce
senátu.
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4. Závěrka hospodaření fakulty za rok 2002
Tajemník fakulty vysvětlil finanční situaci fakulty v souvislosti se sanací povodňových škod a objasnil
význam jednotlivých položek závěrky. M. Tichý stručně seznámil členy senátu s jednáním
ekonomické komise a přednesl návrh usnesení. Diskuse k závěrce se týkala dopadu úspory mzdových
prostředků v roce 2002 do rozpočtu mezd na rok 2003. Děkan ubezpečil členy senátu, že nedojde ke
krácení mzdových prostředků v připravovaném rozpočtu na rok 2003.
Usnesení: Senát MFF UK schvaluje závěrku hospodaření MFF UK tak, jak byla vedením fakulty
předložena.
Hlasování: 22 – 0 – 0
Usnesení: Senát vysoce hodnotí úsilí vedení fakulty o rozpočtové zvládnutí situace vzniklé po
povodních v létě 2002. Senát oceňuje úsilí tajemníka a hospodářského oddělení MFF, které vedlo
k vyčerpání všech účelových prostředků (investičních záměrů) tak, jak byly naplánovány, do konce
účetního období roku 2002.
Hlasování: 22 – 0 – 0
5. Stav studentské ankety na fakultě
P. Olmer seznámil se současným stavem studentské ankety. Na základě rozhovoru s organizátory
ankety konstatoval, že hlavní potíže působí časově náročné roznášení anketních lístků na přednášky a
jejich sběr. V situaci, kdy v důsledku povodně nefungovaly telefony a byl k dispozici jen malý počet
dobrovolníků, se nepodařilo lístky distribuovat na všechny přednášky. Přepis lístků a zpracování
ankety již probíhá bez problémů. P. Olmer vyjádřil jménem SKAS obavu, že zavedení elektronické
formy ankety povede k výraznému poklesu počtu respondentů a oslabení vypovídací hodnoty ankety,
bude-li např. vázána na uzavření semestru. SKAS navrhuje, aby se distribuce a sběr anketních lístků
prováděly prostřednictvím kateder a příslušných přednášejících. Děkan přislíbil, že se tímto návrhem
bude vedení fakulty zabývat.
Prod. J. Anděl se obává, že ne všichni přednášející budou ochotni se anketě věnovat a obětovat část
své přednášky. Proděkan je připraven zadat a financovat tvorbu programu elektronické formy ankety.
K. Zvára pohovořil o vývoji ankety a zkušenosti s ní v době, kdy se podílel na její organizaci. Návrh
na její převedení do elektronické formy podal již před časem. Doporučuje využít zkušeností fakult,
kde je elektronická anketa již zavedena a systematicky se její přípravou zabývat. Jako rychlé opatření
doporučil zajistit transport lístků na vybrané přednášky prostřednictvím vyučujících.
Následná diskuse se týkala poslání a účelu ankety a jejich vývoji, z nichž by měla vyplynout forma
jejího zajištění. K otázce ankety nebylo přijato žádné usnesení, AS se k této problematice bude vracet.
6. Různé:
K. Zvára referoval o činnosti předsednictva mezi zasedáními pléna senátu.
Příští schůze AS se bude konat 19. 3. 2003. Legislativní a studijní komise se sejdou 5. 3. 2003
k přípravě Studijního a zkušebního řádu do druhého čtení.

Zapsal: M.Rotter
Kontroloval: K. Zvára

