Zápis ze103. zasedání AS MFF ze dne 16.4.2003

Strana 1

Zápis
ze 103. zasedání Akademického senátu MFF konaného 16. dubna 2003

Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, J. Panevová, J. Pešička, Z.
Prášková, M. Rotter, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, P. Cejnar, P. Chovanec, S. Kucková,
P. Olmer
Omluveni: T. Kepka, O. Odvárko, M. Tichý
Nepřítomni: Z. Jakubková, K. Jelínek, I. Karas, P. Vilím
Hosté: J. Anděl, J. Foniok, J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 102. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
Informace o stavu mimořádného a doplňujícího studia na fakultě.
Vyhlášení voleb do studentské komory AS a jmenování předsedy volební komise.
Navržení organizátora studentské ankety.
Vyjádření studijní komise AS k návrhu zadání studentské elektronické ankety.
Různé.
Informace děkana fakulty o evropském setkání děkanů přírodovědných fakult

Zasedání řídil K. Zvára.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 101. zasedání AS:
Program 103. zasedání byl schválen tichým souhlasem.
Zápis ze 102. zasedání byl po některých formulačních úpravách schválen tichým souhlasem.
2. Informace vedení fakulty:
Děkan fakulty informoval o následujících aktuálních problémech:
a) Ekonomické záležitosti:
- Na pracoviště byly rozeslány rozpisy letošního rozpočtu. Děkan zatím neobdržel žádné námitky proti
rozdělení finančních prostředků.
- Investiční záměry na rok 2003 - aktuální zprávy o schvalovacím procesu jsou velmi znepokojivé.
Finanční prostředky nebyly zatím přiděleny, hrozí tedy časový skluz zahájení stavebních akcí
s přesahem až za období prázdnin.
- Dopisem ze dne 26. 3. t.r. požádal děkan rektora UK o vyčlenění částky 9,8 mil. Kč pro pokrytí
finančních nároků další etapy obnovy knižního fondu MFF.
- Děkan se dne 27. 3. obrátil na rektora UK s žádostí o podporu z Fondu vzdělávací politiky MŠMT část I, ukazatel F. Žádost zdůvodnil nedávno dokončenou akreditací a reakreditací MFF, podle níž
vstoupí nové studijní plány v platnost od příštího akademického roku (v souladu s Boloňskou
deklarací a konceptem tzv. Bílé knihy).
b) Studijní agenda:
- Vedení fakulty rozhodlo o způsobu přijímání uchazečů o navazující studium.
- Díky ochotě děkanů Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK se podařilo zajistit na zkouškové
období po tomto LS náhradní posluchárny. S konkrétními informacemi pracuje studijní oddělení a
rozvrhová komise.
- Děkan obdržel závěry studentské ankety provedené po uplynulém zimním semestru. Způsob
provedení ankety nepovažuje děkan za zdařilý, její výsledky nejsou reprezentativní. Vedení fakulty
nebude tentokrát reagovat na shromážděné připomínky.
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- Program na elektronické zpracování studentské ankety bude zadán firmě Erudio pro etapové
zpracování. S ohledem na nedostatek finančních prostředků v tomto roce bude připravena jen základní
verze ankety pro ověření její funkčnosti, produkt by měl být časem rozšiřitelný.
- V pátek 25. 4. se od 10.00 do 13.00 hod. uskuteční v Modré posluchárně UK v Celetné ulici seminář
"Hodnocení výuky studenty na UK - současný stav a perspektivy". Semináře se aktivně zúčastní
proděkan J. Anděl.
- Kolegium děkana schválilo návrh poplatků za studium v celoživotním vzdělávání na MFF.
- MŠMT zaslalo fakultě k vyjádření Návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ. Vedení
fakulty konstatuje, že se jedná o velmi nekvalitní materiál. MFF se připojí ke kritickému stanovisku
děkana FAV ZČU.
c) Věda a zahraniční styky, knihovna:
Knihovna:
- Díky laskavosti AV ČR dochází k sušení mražených knih a časopisů, usušené tisky zůstávají
uskladněné v Jenštejně. V minulém týdnu opustily konzervované tituly mochovské mrazírny.
- Členové vedení fakulty si prohlédli provizorní depozitář knihovny v Muzeu policie ČR.
- Ve dnech 23. - 25. dubna t.r. okolo 8.30 hod. budou do Muzea policie ČR postupně ukládány
rozsáhlé zásilky knižních darů. Děkan fakulty se obrací na SKAS se žádostí o zajištění pomoci
studentů při ukládání knih do provizorního depozitáře (15 - 20 studentů každý uvedený den). Děkan
prosí předsedkyni SKAS, aby organizační záležitosti projednala přímo s doc. J. Veselým.
- Informace o knihovně MFF UK za rok 2002 je vystavena na síťové stránce knihovny, 7. května t.r.
bude předložena k projednání vědecké radě MFF.
- Proděkani V. Souček a A. Kučera jednají o rozdělení knižního fondu mezi matematickou a
informatickou sekci. Na podzim bude dokončena informatická knihovna v budově na Malé Straně.
- Připravuje se děkovné setkání s německými dárci (DMV, Springer-Verlag), pravděpodobně na pátek
23. 5. t.r.
- Na univerzitní síťové stránce jsou uveřejněny výsledky soutěže GA UK.
- MFF podala tři tzv. doktorandské granty, jeden za každou sekci. Jejich řešiteli jsou V. Matolín, J.
Štěpán a A. Kučera.
- Iniciativní výzva náměstka ministryně doc. J. Koláře k vyjádření prvních zkušeností s aplikací
zákona o výzkumu byla fakultě zaslána cestou předsedy AS UK. Stanovisko fakulty připravuje
proděkan J. Plášek.
- Byla vydána brožura o vědě a zahraničních stycích MFF za rok 2002.
d) Provoz a rozvoj:
- Bufet v Tróji je uvedeno do provozu od 1. dubna t.r., odezva strávníků je prozatím příznivá.
- V blízké budoucnosti bude vybavován interiér stravovacího zařízení v budově na Malostranském
nám., prod. B. Sedlák jedná o provozovateli.
- Knižní stánek paní Jurkové v Troji převezme od 1. května vedoucí reprostřediska. Stánek bude
sloužit jako prodejna vydavatelství Matfyzpress. (Paní Jurková se rozhodla k 1. 5. provoz stánku
ukončit.)
- Prod. B. Sedlák stále jedná s Mrs. Lidou Urbanek o zřízení Laboratoře Karla Urbánka. smlouva je
momentálně připravena v upravené verzi po připomínkách paní L. Urbanek a je dána k posouzení
právnímu oddělení RUK.
- Na schůzce s vedoucími fyzikálních pracovišť se sídlem na Karlově, kterou svolali proděkan B.
Sedlák a tajemník, byly dohodnuty zadávací podmínky pro zabezpečení budov Ke Karlovu 3 a 5.
e) Personální a mzdová agenda:
- V úterý 15. 4. t.r. bylo zveřejněno výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF (včetně míst
mladých odborných asistentů) a na obsazení míst vedoucích pracovišť (týká se převážně fyzikální
sekce - AÚ UK, ÚČJF, ÚTF, KDF a KEVF, dále informatické sekce - KAM). Senát byl požádán o
delegování svých zástupců do jednotlivých komisí.
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f) Různé:
- Děkan se zúčastnil Setkání děkanů evropských přírodovědeckých fakult v Turíně, v Itálii.
- Přírodovědecká fakulta UPJŠ v Košicích si připomněla 40 let své existence. Slavnostního zasedání
v Košicích se za vedení fakulty zúčastnil proděkan B. Sedlák, který při této příležitosti předal
děkanovi prof. Alexandrovi Fehérovi pamětní medaili MFF.
- Dne 14. 4. t.r. předal děkan RNDr. Jaroslavu Foltovi, CSc. pamětní medaili MFF při příležitosti jeho
70. narozenin.
- Výroční zpráva MFF za rok 2002 je k připomínkám (T: do 18. 4.) vystavena na adrese
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/obecne/vz2002.pdf.
V rozpravě připomněl I. Barvík výzvu náměstka MŠMT (viz bod c) informace). Děkan navrhl, aby
vedení fakulty a AS vypracovaly společné stanovisko (T: 25. 4.)
AS přijal tichým souhlasem pověření I. Barvíka k vypracování stanoviska AS v koordinaci s vedením
fakulty.
S. Kucková žádala o vysvětlení, jakým způsobem je rozhodováno o promíjení přijímací zkoušky na
navazující magisterské studium. Proděkan J. Anděl odpověděl, že se tak děje na základě
individuálního posouzení podle doporučení sekcí. Cílem je umožnit prostupnost studia. Zkouška je
zpravidla vyžadována tam, kde navazující studijní program je v disproporci s dosavadním programem.
S. Kucková byla s odpovědí spokojena.
Na dotaz S. Kuckové proděkan J. Anděl sdělil, že na fakultu se letos hlásí 2134 uchazeči, z toho 304
cizinci převážně ze Slovenské republiky. Loni se hlásili 2154 uchazeči, z toho 422 cizinci.
3. Informace o stavu mimořádného a doplňujícího studia na fakultě:
Proděkan J. Anděl komentoval přehled počtu studentů celoživotního vzdělávání a návrh poplatků za
studium. Tento přehled a návrh měli členové AS předem k dispozici na síťové stránce AS. J. Anděl
konstatoval, že názory na výši poplatků nejsou ve vedení fakulty jednotné.
Počty studentů v rámci celoživotního studia na MFF k 20. 3. 2003
Doplňující studium
Rozšiřující studium
Univerzita třetího věku
Mimořádné studium pro cizí uchazeče
Mimořádné studium pro studenty MFF, kteří takto
plní studijní povinnosti

F
M
I
U

14
15
65
125
9
10
30
3

.
Návrh poplatků za studium v celoživotním vzdělávání na MFF
Doplňující studium
Rozšiřující studium
Kurzy Univerzity třetího věku
Mimořádné studium

1 000,- Kč za rok
1 000,- Kč za rok
200,- Kč za kurz
1 000,- Kč za semestr

Děkan může tyto poplatky snížit, případně prominout v případech hodných zvláštního zřetele.
V rozpravě tlumočila S. Kucková stanovisko SKAS k navrhované výši poplatků za mimořádné
studium. Podle SKAS poplatky neřeší situaci, v níž jsou zvýhodněni studenti, kteří se vlastní vinou
dostali do mimořádného studia. Na tyto studenty nezískává fakulta státní dotaci a poplatek nekryje
náklady s tímto studiem spojené. SKAS navrhuje stanovit poplatek za kredit (zapsaný předmět) ve
výši odpovídající dotaci na řádného studenta, podle odhadu asi 750,- Kč za kredit. V další rozpravě
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byly diskutovány různé aspekty tohoto návrhu, zejména nemožnost rozlišit cizí a vlastní studenty
mimořádného studia. Na závěr rozpravy bylo formulováno usnesení a také alternativní návrh usnesení
iniciovaný SKAS.
Usnesení:
AS přijal informaci proděkana J. Anděla o stavu mimořádného a doplňujícího studia na fakultě.
Hlasování: 16 – 0 – 1
Alternativní usnesení:
AS žádá vedení fakulty, aby po další diskusi v AS přehodnotilo návrh poplatků za mimořádné
studium.
Hlasování: 3 – 7 – 7
Usnesení nebylo přijato.
4. Vyhlášení voleb do studentské komory AS a jmenování předsedy volební komise:
S Kucková seznámila s výsledkem jednání studentské komory AS a přednesla návrh usnesení.
Usnesení:
Akademický senát MFF vyhlašuje volby do studentské komory AS MFF na úterý 13. 5. 2003
a jmenuje předsedkyní volební komise Terezu Bisovou. Termín pro případné opakování voleb je
stanoven na 20. 5. 2003. Jmenováním zástupců studentů do volební komise pověřuje AS studenskou
komoru AS.
Hlasování: 17 – 0 – 0
5. Navržení organizátora studentské ankety:
S. Kucková seznámila s návrhem SKAS.
Usnesení:
AS navrhuje studenta Petera Franeka jako organizátora studentské ankety pro letní semestr
akademického roku 2002/2003.
Hlasování: 16 – 0 – 1
6. Vyjádření studijní komise AS k návrhu zadání studentské elektronické ankety:
J. Veselý komentoval některé části zprávy o diskusi studijní komise AS k Návrhu zadání studentské
elektronické ankety. Návrh viz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/pub/anketa01.pdf i zprávu viz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/pub/anketa-shr.pdf měli členové senátu předem k dispozici
k prostudování. V rozpravě byly kromě upozornění na nedostatky formálního rázu diskutovány
problémy utajení, případně zpřístupnění údajů z ankety na různé úrovni. Podle názoru členů SKAS by
elektronická forma ankety měla umožnit získat alespoň ty údaje, které dovoluje její dnešní forma.
Diskutovaly se rovněž formy pobídek k aktivní účasti studentů na anketě, aby byla zajištěna její reálná
vypovídací hodnota. J. Veselý na závěr rozpravy předložil návrh usnesení.
Usnesení:
Akademický senát MFF se seznámil s dosavadním stavem příprav digitálního sběru údajů pro
hodnocení výuky učitelů MFF studenty. AS doporučuje vedení MFF, aby tuto přípravu vedlo dle
možností tak, aby bylo možno vytvořený systém použít ke sběru dat již v průběhu příštího
akademického roku.
Hlasování: 14 – 0 – 2
7. Různé:
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K. Zvára připomněl termín k podávání připomínek k Výroční zprávě MFF. Shromáždění akademické
obce je navrženo na stejný den jako zasedání AS, tj. na středu 21. 5. 2003.
K. Zvára seznámil s vypsanými konkurzy na obsazení pracovních míst na MFF a na obsazení míst
vedoucích pracovníků. Navržení členové senátu se výběrového řízení zúčastní bez práva hlasovacího.
Usnesení:
Akademicky senát deleguje do výběrových komisí tyto členy ZKAS:
Karel Zvára, CSc. - místa mladých odborných asistentů
Oldřich Bílek - pracovní místa a vedoucí pracovišť ve fyzikální sekci
Karel Zimmermann - pracovní místa v informatické sekci a vedoucí KAM
Zuzana Prášková - pracovní místa v matematické sekci
Miloš Rotter - lektoři anglického jazyka v KJP
Hlasování: 16 – 0 – 0
I. Barvík upozornil na zveřejnění projektu “Rozvoj veřejných vysokých škol – finanční podmínky a
předpoklady”, který je k dispozici na síťové stránce http://www.rektori.cz/. Podmínky financování VŠ
na rok 2004 se mají na VŠ projednat do 15. srpna t.r. Vyzval k prostudování materiálu a k posouzení
jeho vlivu na budoucí hospodaření fakulty.
J. Veselý upozornil na materiál KUK “Příprava koncepce v oblasti ubytování a stravování”, který je
dispozici na síťové stránce http://www.cuni.cz/cuni/koncepce.html .
M. Rotter se pochvalně vyjádřil o představení muzikálu Šumař na střeše, který studenti fakulty
v několika reprízách předvedli v prostorách menzy v Troji. Ocenil zejména mimořádné organizační
úsilí vedoucích početného realizačního kolektivu. Umělecké ztvárnění i tlumočené humanitní poselství
nachází mezi studenty početnou a příznivou odezvu. Doporučil senátorům shlédnutí posledních dvou
představení 24. a 27. 4. 2003.
8. Informace děkana o Evropském setkání děkanů přírodovědeckých fakult:
Děkan informoval o své účasti na 11. kongresu EADS ( European Association of Deans of Science),
který se konal 3. – 5. dubna 2003 v Turíně, v Itálii a který byl věnován společným problémům výuky
přírodních věd na evropských vysokých školách "TOWARDS A COMMON EUROPEAN
TEACHING FRAMEWORK FOR SCIENCE”.
Příští zasedání senátu se bude konat 21. 5. 2003.
Zapsal: M. Rotter.
Kontrolovali: O. Bílek, .S. Kucková a K. Zvára.

