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Zápis
ze 111. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 10. března 2004
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Pešička,
Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, P. Cejnar, V. Krupař,
S. Krýsl, S. Kucková, M. Mádlík, P. Paška, R. Sýkora, J. Zlomek
Omluveni: T. Kepka
Hosté:
J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, J. Plášek, B. Sedlák, M. Šimánek
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 110. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
Rozpočet fakulty na rok 2004.
Poplatky spojené se studiem na akademický rok 2004/05.
Různé.

Zasedání řídil M. Rotter.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 110. zasedání AS.
Tichým souhlasem byl schválen program zasedání, do něhož byl na žádost proděkana J. Anděla
dodatečně zařazen nový 4. bod “Poplatky spojené se studiem na akademický rok 2004/05”. Zápis ze
109. zasedání AS byl tichým souhlasem schválen po provedení tří korekcí.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty podal členům senátu přehlednou informaci o činnosti vedení MFF od 18. února 2004:
1.

Ekonomické záležitosti
a)

Rozpočet na rok 2004.
Předseda komise M. Tichý na kolegiu děkana 25. 2. t.r. konstatoval, že ekonomická
komise navrhne plénu senátu návrh rozpočtu schválit a současně vzít na vědomí navržený
způsob vyplacení 13. a 14. platu.
Dále M. Tichý vyjádřil jménem ekonomické komise přesvědčení, že AS bude očekávat
stanovisko vedení MFF k palčivým otázkám života fakulty:
- po několik posledních let státní dotace prostředků pro MFF stagnuje (je vypracován
přehled zachycující v časové řadě vývoj jednotlivých položek státní dotace i vývoj
podílu jednotlivých sekcí na rozpisu rozpočtu);
- problémy se vyskytují v personální oblasti při zajišťování kontinuity výuky (chybí
nástupci generace starších profesorů, odcházejících do penze – o problematice výše
úvazku pracovníků nad 65 let věku se děkan ještě v závěru zmíní); v některých sekcích
je složitá situace v získávání mladých pracovníků; je připraven přehled zachycující
dlouhodobý vývoj v přijímání mladých odborných asistentů do jednotlivých sekcí,
připravuje se materiál o personální situaci v jednotlivých sekcích, za sekci M je
podrobný materiál připraven;
- vysoká úbytkovost studentů má závažné ekonomické dopady; je zpracována první
verze přehledného materiálu včetně návrhu na řešení situace;
- nová vnější situace v investiční politice i nová metodika týkající se odpisů vyžadují
hledání nových přístupů;
- nedostatek finančních prostředků by měl vést k rozšíření ekonomických aktivit fakulty;
zvažují se různé možnosti, např. získávání finančních prostředků z dalšího vzdělávání.
Na KD bylo konstatováno, že vedení fakulty si je všech problémů plně vědomo, soustavně
se jimi zabývá a zhruba do dvou měsíců dokončí přípravu materiálu, který předloží
akademickému senátu.

Zápis ze 111. zasedání AS MFF ze dne 10. 3. 2004

Strana: 2

M. Tichý upozornil tajemníka na reakci některých vedoucích pracovníků fyzikální sekce,
kteří vyjádřili obavu, že navrhovaný rozpis na jednotlivá pracoviště FS jim nedovolí
výplatu 1,5 dalšího platu. Vedení fakulty se konkrétní situací zabývalo a přijalo sdělení
prod. Z. Němečka, že navrhovaný rozpis výplatu dalších platů, jak ji navrhuje vedení,
umožňuje. Případné individuální drobné problémy jsou řešitelné v rámci FS.
Tajemník obdržel dne 8. 3. t.r. od I. Barvíka rozsáhlý materiál, věnovaný problémům
vysokých škol i problémům MFF. Tajemník a děkan s I. Barvíkem jednali v úterý, v zájmu
vyjasnění některých konkrétních otázek života fakulty.

2.

3.

b)

Kontrola z NKÚ, zaměřená na hospodaření s prostředky, přidělenými na řešení grantů GA
ČR (konkrétně na dva projekty – prof. Š. Višňovského a prof. M. Tichého), započala svoji
práci na MFF.

c)

RUK sdělil rozhodnutí MŠMT o stanovení základu pro výpočet poplatků spojených se
studiem. Výše základu je 2.561,- Kč. KD souhlasilo s poplatky za studium, jak je navrhl
prod. J. Anděl.

d)

Prospěchová stipendia – kolegium souhlasilo s tím, aby děkan oznámil akademickému
senátu MFF, že do konce akademického roku 2003/2004 bude prospěchové stipendium
vypláceno v nezměněné výši, tj. 1200,- Kč měsíčně.

Studijní agenda
a)

Ke studiu na MFF se hlásí počet uchazečů srovnatelný s loňským rokem, asi 2070.

b)

Proběhla jednání o obsazení funkce fakultního koordinátora studentské mobility
a programu Erasmus (doc. J. Bureš na funkci rezignuje). Matematická sekce ochotného
kandidáta nemá. Doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. je ochotna se uvedené funkce ujmout
od 1. září t.r.

c)

Prod. V. Souček projednal obsazení funkce garanta studijního programu Matematika (doc.
RNDr. J. Stará, CSc. požádala o uvolnění) a získal pro tuto funkci doc. RNDr. Oldřicha
Johna, CSc. Návrh byl předložen vědecké radě MFF na zasedání 3. 3. t.r., ta se k němu
vyjádřila jednomyslně kladně. Garanty jmenuje rektor UK.

d)

Další vzdělávání učitelů - v blízkých dnech má navštívit rektora UK náměstek ministryně
školství dr. Müllner a jednat o vzdělávání učitelů a o připravovaném kariérním řádu pro
učitele. V plánu je svolání porady zainteresovaných pracovníků fakult UK, pror. J.
Svobodová hodlá vypsat projekt. Kolegium souhlasilo s návrhem prod. B. Sedláka, aby
MFF na poradě reprezentovali vedoucí KDF, KDM a KSVI, případně proděkan pro
studijní záležitosti.

e)

Na 12. května t.r. je plánovaný Rektorský sportovní den. Bude současně vyhlášen
děkanským dnem a bude tedy zrušena výuka.

f)

Na dotaz, který zazněl na PAS 1. 3. t.r., totiž zda učitelé budou moci užít univerzitní
průkazku pro stejné účely jako kartu ITIC, odpověděl prod. B. Sedlák kladně, v principu
s touto možností systém nových univerzitních průkazek počítá.

Věda a zahraniční styky, knihovna
a)

Výzkumné záměry byly po mnoha peripetiích odevzdány na RUK. Celková suma po
zaokrouhlení činí 250 mil. Kč, což je přibližně pětina ze všech záměrů, podávaných za
Univerzitu Karlovu. Děkan promítl přehled důležitých údajů za fakultu, přehledy
o podaných výzkumných záměrech nechal kolovat.

b)

Byly vypsány nové soutěže
i)
ii)

GA ČR - standardní granty, doktorské granty, postdoktorské granty
MŠMT – vzdělávací projekty podle tzv. ukazatele F
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iii)

iv)

4.

5.

FRVŠ (tematické okruhy:
A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku
včetně knihoven a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
B - Vzdělávání učitelů
C - Poradenská a informační centra
E - Vysokoškolské knihovny)
Výzkumná centra.

c)

Byla vypracována ”Informace o knihovně MFF UK v r. 2003”, vedení fakulty a po něm
také vědecká rada fakulty ji vzali na vědomí, je vystavena www stránce knihovny
(adresa: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/).

d)

Byl zpracován přehled publikační činnosti za rok 2003.

Provoz a rozvoj
a)

Proběhlo jednání na úrovni prorektora UK, týkající se vybavení refektáře v budově na
Malostranském náměstí a bakalářských promocí.

b)

Rekonstrukce karlínské budovy – stavba povolena! Uzavírá se smlouva s dodavatelem
o harmonogramu prací. Platí embargo na obsazování karlínských poslucháren ve
zkouškovém období tohoto letního semestru, studijní oddělení bude zájemcům nabízet Eposluchárny v Menze (MFF za ně platí pronájem do 30. 6. t.r.). Tajemník připraví vydání
příkazu děkana, obsahujícího informace o režimu karlínské budovy během stavby.

c)

Otázka případného převzetí objektu Menzy. Architekt dostal zadání pro vypracování
studie, přislíbil ji zpracovat do poloviny dubna t.r., na jejím základě bude možné
odhadnout cenu rekonstrukce. Bohužel již nyní je podle názoru architekta zřejmé, že
nebude možné vybudovat velkou posluchárnu o kapacitě 250 až 300 posluchačů, neboť
specifická konstrukce budovy to jednoduše neumožňuje. Jinak je možné budovu
přizpůsobit účelům fakulty, například ve dvou etapách. Jako akutní se jeví úkol vyřešit
finanční otázku, tajemník a prod. B. Sedlák budou jednat s kvestorem UK.
Vedení fakulty doporučilo počkat na studii a odhad ceny rekonstrukce i na stanovisko
vedení UK k financování.

Personální a mzdová agenda
a)

b)

6.
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Vedení fakulty se na svém zasedání 3. 3. t.r. zabývalo otázkou velikosti úvazku pro
pracovníky nad 65 let věku. Problém se stal aktuálním v matematické sekci. Výše úvazku
není sice dána žádným vnitřním předpisem či oficiálním opatřením, ale zvykově se
dodržuje interní pravidlo o nejvýše polovičním úvazku pro tyto zaměstnance. Po diskusi
se vedení fakulty jednoznačně přiklonilo k dosavadní praxi, tedy sjednávat s pracovníky,
kteří mají dočasnou pracovní smlouvu končící v akademickém roce, kdy dosáhli 65 let
věku, případný další pracovní poměr po vypršení této smlouvy na úvazek maximálně 0,5.
Od 1. března se změnil zákoník práce, změna je mj. v chápání dočasných pracovních
poměrů. Děkan požádal tajemníka, aby se u kvestora UK pokusil zjistit postoj vedení UK
v této věci.

Různé
a)
b)

Výdejní místo univerzitních průkazek na MFF – pro vydávání byli získáni pracovníci
KVOF, ing. F. Nábělek a ing. B. Kurka.
Fakultní koncert je plánován na 27. května t.r.

V diskusi ke svému vystoupení odpověděl děkan na dotaz P. Cejnara kdo bude po rezignaci doc.
J. Bureše koordinátorem organizování studentské a učitelské mobility v rámci programu ERASMUS, že
do konce srpna 2004 ještě bude působit doc. Bureš a potom nastoupí doc. V. Hrachová. Poté děkan
uvítal námět S. Kuckové, aby napříště výroční zprávy o činnosti MFF obsahovaly i přehled studentů,
kteří v rámci programu ERASMUS vyjeli v daném roce do zahraničí. Děkan a tajemník fakulty
zodpověděli otázky týkající se univerzitních průkazek (výdej bude zahájen ještě v průběhu března),
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věkového spektra pracovníků fakulty (konkrétní údaje budou zahrnuty do souhrnné zprávy o palčivých
problémech fakulty, kterou vedení připraví během dvou měsíců) a konkrétních představ vedení MFF o
využití nabízeného stávajícícho objektu menzy v Troji. K poslední otázce podali informace děkan
I. Netuka a proděkan B. Sedlák. MFF nepřevezme objekt se závazkem zajistit v něm menzovní
stravování, ale připouští stravování v drobném měřítku (bufet). Jinak se počítá se zřízením prostor pro
pedagogické aktivity a pro mimostudijní sportovní a společenské aktivity studentů. Mimo jiné by měla
být zřízena i dostatečně kapacitní posluchárna.
3. Rozpočet fakulty na rok 2004.
Ve stručném úvodu děkan I. Netuka uvedl, že v dané nelehké situaci měnících se pravidel rozpisu státní
dotace na fakulty muselo vedení fakulty zvážit několik možných konstrukcí rozpočtu. Mezi priority
přitom zařadilo alespoň malé zvýšení mezd.
Podrobněji se k návrhu rozpočtu a k faktorům, které musely být při jeho přípravě vzaty v úvahu,
vyjádřil tajemník fakulty P. Karas. Z nejzávažnějších vnějších parametrů zmínil minimální meziroční
nárůst neinvestiční státní dotace (pro MFF nejmenší z fakult UK), novou investiční odpisovou politiku
UK (hrazení odpisů inv. majetku pouze z 80%, což je pro MFF proti loňsku pokles o 11 mil. Kč.),
úbytek dotace na specifický výzkum, ale také příznivé zvýšení koeficientů pro studenty navazujích
magisterských a doktorských studijních programů. Při navýšení vnitřního mzdového limitu cca o 16 %
a zrušení vazby nárůstu mezd na nárůst neinvestiční dotace již není možné pokračovat v plošné úpravě
mezd na sekcích. V oblasti stavebních akcí nastane útlum, pozornost bude soustředěna především na
dokončení již zahájených akcí, na dokončení rekonstrukce budovy na Malostranském náměstí, na
výstavbu kryogenního pavilonu, na rekonstrukci haly Těžkých laboratoří v Troji a na dokončení úprav
budovy v Karlíně. V důsledku převzetí objektu menzy v Troji se navíc počítá i s jeho rekonstrukcí.
Předseda ekonomické komise M. Tichý informoval o jednání komise s tajemníkem fakulty a s kolegiem
děkana a oznámil, že všechny otázky a připomínky členů komise byly během rozhovorů, které zdaleka
nebyly formální, uspokojivě zodpovězeny. Jednání se týkala i námitky ze sekce F, že při navržené
výplatě plného 14. platu nemusí všem pracovištím vystačit mzdové prostředky. Po dalším jednání o této
otázce a po konzultaci se sekčním proděkanem Z. Němečkem se došlo k závěru, že je v možnostech
sekce problém vyřešit. Mimo jiné padlo v souvislosti s budoucí přípravou rozpočtů rozhodnutí připravit
ve vedení fakulty a projednat se senátem důkladný rozbor palčivých ekonomických a personálních
otázek rozvoje MFF v nejbližších letech. M. Tichý upozornil na to, že již při jednání o loňském
rozpočtu bylo přijato usnesení v podobném duchu a přihlásil se k odpovědnosti za to, že to důrazněji
před jednáním o letošním rozpočtu nepřipomněl. Závěrem poděkoval členům komise za aktivní
spolupráci a předložil návrh usnesení.
V diskusi podal I. Barvík vysvětlení ke svému dopisu tajemníkovi fakulty, o němž se zmínil děkan
fakulty ve svém vystoupení (viz výše bod č. 1.1.a tohoto zápisu). Dopis nebyl míněn jako okamžitý
podklad k projednání na tomto zasedání, ale jako souhrn podnětů k řešení palčivých problémů VŠ a
fakulty, kterými by se měli v nejbližší době zabývat vedení fakulty a senát. K. Zvára poznamenal
k otázce rozdělování finančních prostředků uvnitř sekcí, že senát málo využívá ustanovení Statutu MFF,
podle kterého může požádat sekční proděkany o podání informace.
Usnesení:
1) Senát schvaluje rozpočet MFF UK na rok 2004 tak, jak byl předložen vedením MFF UK.
Hlasování: 23 – 0 – 0
2) Senát MFF UK bere se souhlasem na vědomí způsob výplaty 13. a 14. platu navržený vedením
MFF UK.
Hlasování: 21 – 0 – 2
4. Poplatky spojené se studiem na akademický rok 2004/05.
Projednávaný bod stručně uvedl K. Zvára. K písemnému materiálu předloženému proděkanem
J. Andělem pro informaci navíc dodal, že v případě mimořádného studia zůstávají poplatky (u nich se
projednání v senátu nevyžaduje) stejné jako v loňském roce. K dotazu S. Kuckové, zda vysoké poplatky
za studium v cizím jazyce neodradí případné zájemce od studia na MFF, děkan prohlásil, že vedení
fakulty nemá v úmyslu kohokoliv odradit. V současné době se jedná o zcela ojedinělé případy, které se
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daří řešit rozumnou dohodou o výuce v angličtině i za přítomnosti našich studentů. V blízké
budoucnosti však může vznik konkurujících soukromých univerzit s výukou F, I a M v angličtině
situaci podstatně změnit.
Na základě návrhu vedení MFF proběhlo hlasování o vyjádření senátu k výši navrhovaných poplatků
podle následující tabulky:
za přijímací řízení

500,- Kč

za delší studium stud. programu U

1500,- Kč měsíčně

stud. programu I

2400,- Kč měsíčně

stud. programu M

3000,- Kč měsíčně

stud. programu F

3800,- Kč měsíčně

za další studijní program

1200,- Kč

za studium Bc a Mgr v cizím jazyce

8000,- USD ročně

za studium PhD v cizím jazyce

5000,- USD ročně

Usnesení: Senát MFF UK bere se souhlasem na vědomí výši poplatků spojených se studiem
v akademickém roce 2004/05 navrženou vedením fakulty.
Hlasování: 21 – 0 – 2
5. Různé.
–

K. Zvára informoval o připravovaném Týdnu neklidu na vysokých školách, jehož akce by měly
upozornit veřejnost i politiky na dlouhodobé podfinancování vysokých škol. TN by měl
proběhnout v době od 29.3. do 2.4.2004. Podrobnější věcné i organizační informace jsou
zveřejněny na internetové adrese http://praha.tydenneklidu.cz . K. Zvára vyzval členy AS, aby
případní zájemci ochotní se podílet i na organizačním zajištění TN navázali kontakt
s organizátory akce.

–

M. Mádlík oznámil, že SKAS připravuje písemný materiál s rozborem problematiky studia
v 1. ročníku a požádal o zařazení tohoto bodu do programu příštího zasedání AS. Na žádost
předsedy AS přislíbil, že materiál bude s dostatečným předstihem dán k dispozici předsednictvu
senátu i vedení fakulty.
Podle sdělení K. Zváry požaduje prorektorka J. Svobodová, aby byla zvážena a projednána
možnost zahrnout do studijních plánů bodové oceňování podílu studentů na vypracování
bakalářské i magisterské diplomové práce. J. Veselý k tomu poznamenal, že zatím není tento
podnět v souladu s představami fakulty, ale překonání tohoto rozporu označil za možné.

–

–

I. Barvík vyslovil požadavek, aby připravovaný koncepční materiál k otázkám ekonomického a
personálního vývoje MFF v nejbližší době byl v senátu důkladně posouzen již v předběžné
diskusi. Podle vyjádření děkana I. Netuky bude dokument připraven během dvou měsíců, neboť
částečně jsou již některé podklady připraveny. Závěr diskuse vyzněl v doporučení, aby
odpovědnost za dohodu s vedením fakulty o způsobu jeho projednání byla svěřena předsednictvu
AS.

Zasedání bylo ukončeno ve 20,31 hod.
Příští zasedání AS se uskuteční 14. dubna 2004 od 18.00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, M. Rotter

