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Zápis
ze 105. zasedání Akademického senátu MFF konaného 18. června 2003

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

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 104. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
Vyhlášení výsledků voleb do studentské komory AS.
Volba členů komisí AS.
Návrh Stipendijního řádu MFF (včetně důvodové zprávy) – předběžná diskuse.
Termíny zasedání AS v ZS 2003/2004.
Projednání smlouvy UK s Pražskou energetikou a.s. o zřízení věcného břemene v areálu Troja.
Různé.

Zasedání řídil O. Bílek..
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 104. zasedání AS:
Program 105. zasedání byl schválen tichým souhlasem.
Zápis ze 104. zasedání byl po drobných úpravách schválen tichým souhlasem.
2. Informace vedení fakulty:
Děkan fakulty informoval členy o následujících aktuálních problémech:
a -Ekonomické záležitosti
- Tři popovodňové investiční záměry na rok 2003 byly zaregistrovány, o dvou z nich má fakulta
písemný doklad, na třetí investiční záměr má doklad RUK. Jedná se o investiční záměry na
"Odstranění povodňových škod - budova MFF UK, Karlín 2. etapa", na "Odstranění povodňových
škod - obnova strojů a zařízení MFF" a na "Odstranění povodňových škod - budova MFF UK, Troja,
2. etapa".
- Tajemník fakulty jednal s kancléřem UK o financování rozvoje studijního informačního systému
MFF z prostředků UK, ne zcela bezúspěšně.
- Komerční pojišťovna vypověděla fakultě smlouvu o pojišťování zaměstnanců na cesty do zahraničí.
Po intervenci děkana a po jednání tajemníka přislíbila prolongaci smlouvy do konce tohoto
kalendářního roku. Mezitím bude fakulta hledat nový způsob pojišťování, nebo jiný pojišťovací dům.
- Vedení fakulty uváží na zasedání KD 25. 6., zda a na jaké nákupy uvolnit část investiční rezervy.
Důvodem je využití současného nízkého kurzu dolaru.
- Tajemník předloží k projednání AS smlouvu PRE s UK, která obsahuje věcné břemeno na umístění
trafostanice v Troji.
- Rekonstrukce elektrorozvodů v budově Ke Karlovu 3 bude zahájena v období prázdnin. Při přípravě
akce se ukázalo, že bude účelné řešit koncepčním způsobem celý rozvod infrastruktury (elektřina,
plyn, voda, sítě), což povede ke zvýšení nákladů na rekonstrukci.
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b - Studijní agenda
- Proděkan J. Anděl vypracoval a předložil senátu návrh na úpravu Stipendijního řádu MFF. P. Olmer
vypracoval svoji verzi dokumentu. Další verze bude zpracována na základě nedávno schváleného
univerzitního Stipendijního řádu. Vedení fakulty uvítá co nejtěsnější spolupráci se zástupci senátu.
- Podle § 3 Stipendijního řádu MFF "o tom, zda prospěchové stipendium bude v daném akademickém
roce nebo jeho části vypláceno a v jaké výši, rozhodne děkan po vyjádření AS fakulty." Děkan po
projednání v kolegiu děkana předkládá akademickému senátu k vyjádření toto stanovisko: V části
akademického roku 2003/2004 do 31. 12. 2003 prospěchové stipendium vypláceno bude, a to ve výši
1.200,- Kč měsíčně.
- Do 30. 6. by se měl RUK vyjádřit k dotazu MFF, zda zvládne vyhotovit studentské průkazy
k začátku příštího akademického roku, nebo zda si je má MFF zajistit sama.
- Jako kontaktní osoba pro záležitosti distančního vzdělávání za MFF byl prorektorce J. Svobodové
uveden doc. RNDr. P. Pyrih, CSc.
- Prorektorka J. Svobodová oslovila proděkana B. Sedláka s dotazem, zda by byl ochoten se za MFF
věnovat problematice celoživotního vzdělávání učitelů. Na přechodnou dobu a za předpokladu
vytvoření pracovní skupiny, ve které by bylo po jednom zástupci z didaktických pracovišť MFF
(KDM, KDF, KSVI), by B. Sedlák souhlasil. Hlavním cílem by v první etapě bylo přispět
k přiměřenému a vyhovujícímu znění školského zákona, zejména v pasáži o kariérním řádu.
- Proběhlo přijímací řízení na fakultu. Proděkan J. Anděl informoval o následujících údajích:
K prezenčnímu a kombinovanému studiu na MFF UK se přihlásili 2134 uchazeči,
z toho 454 ženy,
z toho 307 cizinců.
K přijímacím zkouškám se dostavili 1093 uchazeči.
K prezenčnímu a kombinovanému studiu na MFF UK bylo podmínečně přijato 1257 uchazečů,
z čehož 516 bylo přijato s prominutím přijímacích zkoušek,
741 na základě výsledku přijímacích zkoušek (hranice pro přijetí byla stanovena na získaných 40
bodů).
Počet podmínečně přijatých posluchačů podle oborů
obor

BF

bez zk. 102
se zk. 124

BI

BM

159
388

187
200

FMU
ZV
11
8

FMU
2ZV
0
4

MDU
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6
4

MIU
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3
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F
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1
0

I
nav
33
0

M
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12
0

MIU
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1
0
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SS
1
0

Použité zkratky:
- bakalářské studium:
BF – fyziky, BI – informatiky,
BM – matematiky
- magisterské studium navazující:
Fnav – fyziky, Inav – informatiky,
Mnav – matematiky
- zaměřené na vzdělávání:
FMUZV – učitelství matematiky a fyziky,
FMU2ZV – učitelství matematiky a fyziky pro
2. stupeň základních škol,
MDUZV – učitelství matematiky a deskriptivní geometrie,
MIUZV – učitelství matematiky a informatiky
- učitelství pro střední školy:
MIUSS – matematiky a informatiky, MDUSS – matematiky a deskriptivní geometrie

Náhradní termín má k dnešnímu dni povoleno asi 80 uchazečů.
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- Děkan podepsal Vyhlášku, upravující podmínky přijímacího řízení pro přijetí studentů do jiného než
1. ročníku; vyhověl tím studentům, kteří mají zájem o studium v nově akreditovaných bakalářských
studijních programech.
- Nová brožura doktorského studia (karolínka) je ve stádiu korektur.
- Proběhlo jednání s FTVS o uzavření smlouvy, týkající se kooperace MFF při výchově budoucích
učitelů aprobace TV-Matematika. Problematickou se jeví předložená otázka finančního vyrovnání.
- Na letošní týden doktorského studia WDS´03 se oproti loňsku přihlásilo zhruba o 40 studentů méně.
c - Věda a zahraniční styky, knihovna
- Kolegium děkana se opakovaně zabývalo otázkou přípravy nových výzkumných záměrů. Porada
proděkanů na RUK nepřinesla příliš nových informací.
- Knihovna:
- Uskutečnilo se setkání s poděkováním německým donátorům knih.
- Prověřují se možnosti deponovat část knihovního fondu MFF v archivu UK v Lešeticích.
- Ministerstvo kultury přidělilo MFF 200 tis. Kč na nákup literatury (ještě v rámci náhrady
povodňových škod).
- P. Olmer se vzdal svého členství v knihovní radě MFF. Vedení fakulty předkládá SKAS k uvážení,
zda bude nominovat jiného zástupce studentů do tohoto orgánu fakulty.
- Prorektor P. Klener připravil materiál o Evaluaci fakult a součástí UK, MFF k dokumentu zaslala
připomínky. Připomínky byly vzaty v úvahu pouze částečně.
d - Provoz a rozvoj
- Rekonstrukce karlínské budovy:
- Pracoviště matematické sekce se přestěhovala do Troje. Prof. J. Dupačová adresovala děkanovi
fakulty stížnost na nedostatky v organizaci stěhování.
- Komise pro výběrové řízení rekonstrukce budovy se sešla 30. 5., jednání uzavřela 4. 6. Byla vybrána
dodavatelská firma stavby - Konstruktiva Konsit. Dne 3. 6. fakulta získala potvrzení investičního
záměru na obnovu karlínské budovy. Dne 5. 6. se uskutečnilo pracovní setkání s vrcholnými
představiteli firmy. Jednalo se zejména o zahájení stavby, o termínu dokončení a o záležitostech
týkajících se smlouvy. Dne 11. 6. se uskutečnila schůzka projektantů a dodavatele, dne 16. 6. bylo
zahájeno předání karlínského staveniště. Probíhá závěrečné jednání o smlouvě, v optimálním případě
se předpokládá, že k 17. 9. dojde k částečnému užívání objektu, zejména poslucháren, pracoven a
sociálního zařízení.
- Hledání náhradních prostor pokračuje. Z odboru školství pražského magistrátu přišla negativní
odpověď, činí se pokusy na městských částech. Ukazuje se, že připravovaná optimalizace škol,
vyplývající z nižšího počtu žáků, bude zahájena v masivnějším měřítku až v roce 2004. Děkan jedná
s děkany HTF UK a PedF UK o možnostech využití jejich prostor v případě, že by nastaly
neočekávané komplikace s dokončením stavby a bylo třeba na začátku akademického roku přistoupit k
nouzovému řešení.
- V Troji byla dokončena montáž fotovoltaického systému na střeše budovy C (Těžké laboratoře)..
- Pokračují jednání s FJFI ČVUT o uvolnění prostor v Troji.
- Probíhá jednání o přestěhování Katedry didaktiky fyziky do Troje.
- Pokračují jednání o zajištění stravovacího provozu v budově na Malostranském náměstí.
Pravděpodobně si to vyžádá úpravu Organizačního řádu MFF, aby byl umožněn vznik další
organizační složky fakulty - stravovacího zařízení (v rámci doplňkové činnosti, podobně jako funguje
například reprostředisko).
- Kolegium děkana projednalo spolupráci s Gymnáziem Bernarda Bolzana. Na dosavadní symbióze
není třeba nic měnit.

e - Personální a mzdová agenda
- Proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovních míst. Komise předložily doporučení, která vedení
fakulty beze změny akceptovalo. Návrhy na jmenování ředitelů, resp. vedoucích pracovišť byly
předloženy vědecké radě 11. 6. t.r., po jejím kladném vyjádření děkan jmenoval tyto ředitele,
resp. vedoucí (vždy na dobu čtyř let):
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Astronomický ústav UK - doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Katedra aplikované matematiky - doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Katedra elektroniky a vakuové fyziky - prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Katedra didaktiky fyziky - doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Ústav teoretické fyziky - prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
Ústav částicové a jaderné fyziky - prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Byli přijati čtyři noví mladí odborní asistenti: do fyzikální sekce (KEVF - Mgr. Radek
Plašil, Ph.D., KCHFO - RNDr. Roman Dědic, Ph.D., FÚ UK - RNDr. Eva Urbánková,
Ph.D.), do matematické sekce - KMA - Mgr. Robert Černý, Ph.D.
- Návrhy MFF na jmenování nových profesorů vědecká rada Univerzity Karlovy tajným hlasováním
doporučila (Václav Janiš, Jan Kratochvíl, Luděk Kučera, Petr Kůrka, Jana Šafránková).
- Akademie věd schválila udělování doktorátů věd, mohou se o něj ucházet i pracovníci stojící mimo
AV ČR. Vedení doporučuje, aby pracovníci MFF, zejména uchazeči o jmenování profesorem a
špičkoví vědečtí pracovníci, o získání tohoto titulu, udělovaného vědeckou radou AV ČR, usilovali.
- Do Učené společnosti ČR bylo na 9. valném shromáždění dne 20. května t.r. zvoleno 25 nových
členů, z toho 21 řádných a 4 čestní. Řádnými členy se stali mj. prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.,
doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. a prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., všichni z MFF; dále člen naší
vědecké rady doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. Čestným členem byl mj. zvolen prof. RNDr. David
Preiss, CSc., někdejší pracovník MFF, v současné době profesor na University College London ve
Velké Británii.
- Rektorátem vyžádaná aktualizace Seznamu osob Univerzity Karlovy byla dokončena. Jednalo se o
poměrně pracný úkol.

f - Různé
- Dne 24. 6. se uskuteční již tradiční plavba Jaderným parníkem. Informace o akci byla na pracoviště
rozeslána e-mailem.
- Tzv. Jarníkovská přednáška je naplánovaná na 8. října t.r., pronese ji prof. RNDr. Jana Jurečková,
DrSc.
V rozpravě se P. Olmer dotázal, zda je pravda, že je v nové vyhlášce děkana o podmínkách
přijímacího řízení pro přijetí do jiného než 1. ročníku požadován administrativní poplatek, a přitom se
ve skutečnosti nevyžaduje.. Proděkan J. Anděl sdělil, že stanovení poplatku vychází z pravidel
schválených AS MFF. Přijímací řízení se týká kompaktní skupiny studentů, kteří jsou informováni, že
děkan může zaplacení poplatku odpustit.
Dále se P. Olmer zajímal o stav příprav elektronické ankety. Podle proděkana J. Anděla vývoj ankety
nepokročil kvůli naléhavým aktuálním úkolům studijního oddělení.
S. Kucková přislíbila, že SKAS do příštího zasedání AS sdělí návrh na doplnění knihovní rady o svého
zástupce..
I. Barvík upozornil na nutnost zajistit perspektivu vyplácení prospěchového stipendia i po konci
kalendářního roku. Děkan předpokládá, že tuto záležitost bude řešit připravovaný stipendijní řád, výše
stipendia bude navržena v takové výši, jak ji legislativa umožní.
Usnesení:
AS vyjadřuje souhlas se záměrem děkana vyplácet v části akademického roku 2003/04 do konce
kalendářního roku 2003 prospěchové stipendium ve výši 1200,- Kč měsíčně.
Hlasování: 18 – 0 - 0
3. Vyhlášení výsledků voleb do studentské komory AS
Předseda AS konstatoval, že k průběhu a výsledkům voleb nedošly v předepsané lhůtě žádné
připomínky. Vyhlásil výsledek voleb a blahopřál zvoleným studentům, jejichž jména jsou zveřejněna
na síťové adrese www.mff.cuni.cz/fakulta/as/akas. Písemná osvědčení o zvolení předá předseda AS na
prvním podzimním zasedání AS. Předsedající poděkoval za práci odstupujícím členům SKAS a
zdůraznil jejich výrazný podíl na činnosti AS v akademickém roce 2002/03.
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4. Volba členů komisí AS
Poněvadž skončilo jednoleté funkční období členů komisí AS, připravili předsedové komisí návrh na
příští složení komisí, který vycházel ze současného složení komisí a byl doplňován podle návrhu
SKAS a na základě návrhů z pléna.
Návrh složení ekonomické komise:
J. Hric, K. Jelínek, J. Pešička, R. Sýkora, K. Zimmermann
Hlasování: 18 – 0 – 0
Návrh složení legislativní komise:
A. Drápal, J. Foniok, V. Kapsa, V. Kohlová, S. Kucková, Z. Prášková
Hlasování: 17 – 0 – 1
Návrh složení studijní komise:
P. Cejnar, R. Kryl, J. Langer, K. Najzar, O. Odvárko, M. Poľacká
Hlasování: 18 – 0 – 0
5. Návrh Stipendijního řádu MFF – předběžná diskuse
Senátu byl předložen návrh Stipendijního řádu MFF se zapracovanými korekcemi P. Olmera
předjímajícími současně projednávanou novelu Stipendijního řádu UK. Předsednictvo AS se rozhodlo
předložit návrh zatím k předběžné rozpravě a odložit jeho první čtení na dobu, kdy bude definitivně
znám text univerzitního stipendijního řádu. O. Bílek připomenul, že návrh na spolupráci AS a jeho
komisí s vedením fakulty při přípravě Stipendijního řádu, ke které vyzval děkan fakulty, je již obsažen
v zápisu z jednání legislativní komise. Proděkan J. Anděl vybídl legislativní a studijní komisi ke
schůzce během prázdnin. Předseda legislativní komise I. Barvík prosazuje podobu Stipendijního řádu
jako svébytného předpisu, nikoli jako soupisu odkazů na univerzitní předpis. Ostatní příspěvky
v rozpravě se týkaly právě této formy připravovaného řádu. I. Barvík vyzval členy AS k zasílání
připomínek k Stipendijního řádu na adresu legislativní komise.
V zájmu usnadnění práce legislativní a studijní komise na návrhu bylo přistoupeno k orientačnímu
hlasování.
Hlasování:
pro svébytný úplný předpis
-9
pro stručnou verzi
-6
zdržel se hlasování
-3
6. Termíny zasedání AS v ZS 2003/2004
S ohledem na termín podání návrhu podoby přijímacího řízení v příštím školním roce a s přihlédnutím
ke zkušenosti s plánováním termínů AS z loňského roku navrhl předseda AS následující termíny
zasedání AS.: 1. 10., 5. 11. a 10. 12. 2003.
Návrh byl přijat tichým souhlasem.

7. Projednání smlouvy UK s Pražskou energetikou a.s. o zřízení věcného břemene v areálu Troja
Tajemník fakulty informoval o předmětu smlouvy. Při řešení situace po povodni v Troji změnila
Pražská energetika systém přívodu vysokého napětí a došlo k výměně vadné trafostanice. Tato situace
vyžaduje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zajišťující pracovníkům PRE přístup do
trafostanice.
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Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí záměr vedení UK uzavřít smlouvu s Pražskou energetikou a. s.
o zřízení věcného břemene k zajištění provozu trafostanice v suterénu budovy MFF UK č.p. 747
v Praze 8, V Holešovičkách 2.
Hlasování: 18 – 0 – 0
8. Různé
Předseda AS informoval o zveřejnění výzvy prof. V. Hampla z 2. LF UK u příležitosti přijímacího
řízení na MFF. Zveřejnění výzvy konzultovalo předsednictvo AS s vedením fakulty.
K. Zvára informoval dále o dopisu prof. J. Dupačové adresovaném vedení fakulty a daném na vědomí
AS. Navrhl, aby se AS na některém ze svých příštích zasedání zabýval úrovní práce správ budov a
dalších technických složek fakulty.
Předseda AS představil senátorům organizátora studentské ankety studenta Petera Franeka, který je též
současným tajemníkem AS.
O. Bílek informoval členy senátu, že AS UK schválil náš Studijní a zkušební řád.
I. Barvík sdělil, že ministryně P. Buzková prezentovala společnou snahu MŠMT a RVŠ o získání
dodatečných 5,5 mil. Kč k řešení kritické situace vysokých škol. Prohlásil, že je třeba výrazných akcí
k podpoře této iniciativy. I. Barvík dále uvedl, že tarifní tabulky na UK jsou v rozporu s platnými
tarify učitelů středních škol. AS UK se bude koncem října zabývat změnou mzdových předpisů a je
nutná organizovaná iniciativa fakult k nápravě disproporcí v tarifech.
Děkan namítl, že změna mzdových tabulek neřeší problém podfinancování vysokých škol.
Děkan v krátkém vystoupení zhodnotil právě ukončený akademický rok, který byl v důsledku povodní
mimořádně těžký. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o úspěšné řešení situace vzniklé v důsledku
přírodní katastrofy. Ocenil mimořádné nasazení členů vedení fakulty i všech pracovníků, kteří
pochopili, že se fakulta ocitla v mimořádné situaci.
K. Zvára kladně zhodnotil spolupráci senátu s vedením fakulty, poděkoval za spolupráci všem členům
senátu. Zvláště hodnotil podíl SKAS na práci senátu a poděkoval za spolupráci těm členům studentské
komory, jimž končí volební období.
P. Olmer konstatoval, že se se senátem loučí, jako jeden z těch, kteří v něm pracovali nejdéle (od roku
1997). Adresoval členům senátu morální apel ke zmírnění pocitu nadřazenosti MFF nad ostatními
fakultami UK. Vyzval senát ke spolupráci a pomoci fakultám, které teprve řeší své legislativní
problémy a nabádal senát, aby se srovnával spíše s fakultami, které jsou lepší jak na UK, tak na jiných
vysokých školách u nás i v zahraničí.

Příští zasedání senátu se bude konat ve středu 1. 10. 2003.
Zapsal: M. Rotter
Kontrolovali: O. Bílek, S. Kucková, K. Zvára

