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Zápis
z rozšířeného 113. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 19. května 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, S. Krýsl, S. Kucková,
R. Sýkora, J. Zlomek
Omluveni: T. Kepka, P. Cejnar, M. Mádlík, P. Paška
Nepřítomni: V. Krupař
Hosté (v části zasedání po přestávce): J. Anděl, J. Foniok, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka
Program zasedání:
1.
2.
3.

Schválení programu zasedání.
Výroční zpráva MFF za rok 2003.
Palčivé problémy fakulty (analytický materiál vedení fakulty věnovaný zejména finanční
situaci fakulty a jejím souvislostem).
4. Diskuse.
5. Přestávka.
6. Schválení usnesení k bodům 2 a 3 a zápisu ze 112. zasedání.
7. Informace vedení fakulty.
8. Úprava studijních plánů a předběžná diskuse o návrhu na úpravu Studijního a zkušebního
řádu fakulty.
9. Oprava stipendijního řádu schváleného 18. února vyžádaná legislativní komisí AS UK.
10. Různé.
Zasedání řídil M. Rotter. První část zasedání senátu do přestávky se vzhledem k závažnosti programu
uskutečnila v Jarníkově posluchárně M1 jako rozšířené zasedání AS za účasti zájemců z řad
akademické obce fakulty
1. Schválení programu zasedání.
Tichým souhlasem byl schválen program zasedání.
2. Výroční zpráva MFF za rok 2003.
K výroční zprávě MFF za rok 2003 podal děkan I. Netuka pouze stručný komentář, neboť byla pro
fakultní pracoviště a členy senátu s dostatečným předstihem publikována na www. Ve svém vystoupení
označil rok 2003 pro fakultu a její vedení za velmi náročný. Ocenil práci výzkumných center i velké
úsilí věnované přípravě výzkumných záměrů pro nejbližší období. Upozornil rovněž na velmi intenzivní
stavební aktivity realizované současně ve všech budovách fakulty, patrně největší v historii MFF.
Děkan oznámil, že na základě došlých připomínek, týkajících se vesměs upřesnění dat a nikoliv
věcného obsahu, byl text zprávy upraven do konečné podoby. Předsedající M. Rotter navrhl, aby
diskuse k výroční zprávě proběhla současně s diskusí k dalšímu bodu programu.
3. Palčivé problémy fakulty (analytický materiál vedení fakulty věnovaný zejména finanční
situaci fakulty a jejím souvislostem).
Děkan fakulty prezentoval obsáhlý analytický materiál věnovaný rozboru naléhavých problémů, před
kterými bude stát fakulta v nejbližším období. Jde zejména o problémy nedostatečného finančního
zabezpečení činnosti fakulty, průběžně se měnících pravidel přidělování a rozdělování státní dotace,
neúnosné úbytkovosti studentů a všech problémů navazujících. Nezbytnost vypracování rozboru situace
i návrhů konkrétních opatření vyplynula z diskusí mezi vedením a senátem MFF. Materiál se člení na
následující kapitoly: Studium. Dotační ukazatelé. Věda a výzkum. Personální záležitosti. Odpisy.
V rámci každé z těchto kapitol se děkan věnoval charakteristice současného stavu, prezentaci
ilustrujících dat v podobě grafů a tabulek a návrhům na konkrétní opatření k nápravě situace.
S hlavními tézemi materiálu se lze seznámit na internetové adrese
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/dokumenty/Analyza_opatreni.pdf.
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4. Diskuse.
Obšírná diskuse k předchozím dvěma bodům programu se dotkla mimo jiné následujících témat:
Harmonogramu dalších rekonstrukčních akcí, možností získat pro financování fakulty i mimodotační
(nestátní) zdroje, možností větší provázanosti výzkumných center s výzkumem a vývojem v rámci
velkých firem, podceňováním výzkumu na VŠ ve srovnání s AV ze strany státních úředníků,
odrazovacího efektu pravidel stanovených MŠMT při soutěži o provázání VC s podnikatelskými
subjekty, přednostního přidělování lůžek na kolejích nadaným studentům, zlepšení propagace studia na
fakultě v zájmu získání středoškoláků směřujících ke studiu na konkurenčních fakultách.
Současně s ukončením diskuse byla ukončena rozšířená část zasedání senátu za účasti zájemců z řad
akademické obce MFF.
5. Přestávka.
Po skončení přestávky bylo nejprve tichým souhlasem rozhodnuto pozměnit pořadí bodů programu
zasedání tak, že nejprve bude projednán bod č. 9 a poté ostatní body v původním pořadí.
9. Oprava stipendijního řádu schváleného 18. února vyžádaná legislativní komisí AS UK.
Předseda AS K. Zvára stručně popsal vývoj situace poté, kdy legislativní komise (LK) AS UK vznesla
kritické připomínky ke znění čl. 4 odst. 1 písm. e) návrhu stipendijního řádu MFF schváleného naším
senátem dne 18. 2. a navrhla alternativní text, který by v případě souhlasu AS MFF byl pro AS UK plně
akceptovatelný. LK AS MFF měla k navrženému textu výhrady a proto bylo jeho výsledné znění
dohodnuto prostřednictvím konsultací s předsedou LK AS UK dr. J. Stašou a kancléřem UK
T. Jelínkem.
K. Zvára také upozornil na problém, který v dané situaci vzniká tím, že jednací řád AS MFF
nepamatuje žádným ustanovením na případ, kdy AS UK nebo jeho LK vrátí fakultnímu AS již
odhlasovaný návrh vnitřního předpisu k opravě. Tlumočil názor předsednictva AS, že s přihlédnutím
k jednacímu řádu AS UK jako vzoru by se měl senát o schválení stipendijního řádu s požadovanou
opravou vyjádřit opět dvoutřetinovou většinou všech členů AS.
Jednání bylo uzavřeno hlasováním o schválení návrhu stipendijního řádu MFF ve znění schváleném
18. 2. s tím, že kritizovaný čl. 4 odst. 1 písm. e) ve znění

„e) studentovi v 1. úseku navazujícího magisterského studijního programu, absolvoval-li
předchozí bakalářské studium s vyznamenáním (ve smyslu čl. 15 odst. 10 studijního a
zkušebního řádu), je zapsán do navazujícího studia poprvé a dosud neabsolvoval jiné
magisterské studium, a pokud doloží údaje o výsledcích předchozího studia ve lhůtě
stanovené vyhláškou děkana.”
se nahrazuje textem
„e) studentovi v 1. úseku navazujícího magisterského studijního programu, absolvoval-li
předchozí bakalářské studium s vyznamenáním (čl. 15 odst. 10 studijního a zkušebního
řádu) nebo se srovnatelným výsledkem, nejde-li o absolventa bakalářského studia na
fakultě, je zapsán do navazujícího studia na fakultě poprvé a není mu přiznáno na fakultě
doktorandské stipendium (čl. 3 odst. 1 písm. c)), a pokud doloží údaje o výsledcích
předchozího studia ve lhůtě stanovené vyhláškou děkana.”
Usnesení: AS schvaluje návrh Stipendijního řádu MFF.

Hlasování: 19 – 0 – 0

6. Schválení usnesení k bodům 2 a 3 a zápisu ze 112. zasedání.
Po krátké diskusi byly předloženy a schváleny návrhy usnesení k 2. a 3. bodu programu zasedání:
Usnesení: AS schvaluje výroční zprávu MFF za rok 2003.

Hlasování: 18 – 0 – 0
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Usnesení: AS vítá analytický materiál, který k palčivým problémům fakulty vypracovalo její
vedení. Senát očekává, že navrhovaná opatření se postupně dostanou na pořad jednání senátu.
Hlasování: 18 – 0 – 1
Zápis ze 112. zasedání senátu byl schválen bez připomínek tichým souhlasem.
7. Informace vedení fakulty.
Děkan I. Netuka podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 14. dubna 2004:
Ekonomické záležitosti
a) Pracovnice Nejvyššího kontrolního úřadu dokončily svou práci na MFF. Poučení pro nakládání
s grantovými prostředky bude zasláno na pracoviště fakulty ve druhé polovině roku.
b) Byl vydán ceník prací, služeb a materiálu, aktualizovaný ke dni 1. 5. 2004. Je vystaven na síťové
stránce fakulty.
c) Byl vydán příkaz tajemníka týkající se zrušení převodu jednotlivých plateb na účty zaměstnanců
MFF a to s účinností od 1. července 2004.
Studijní agenda
a) Studijní proděkan zpracoval tři materiály: Návrh na úpravu studijních plánů, Návrh na úpravu
bodů a Návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu MFF. S doporučením kolegia děkana byly
první dva návrhy postoupeny akademickému senátu.
b) Dnem 30. 4. t.r. byl ukončen příjem přihlášek do doktorského studia. Celkem je evidováno 161
přihlášek, z toho 145 do prezenční formy studia a 16 do kombinované formy studia. Ve srovnání
s loňským rokem, kdy celkový počet přihlášek činil asi 180, došlo k posunu v zájmu
ukrajinských uchazečů – letos se přihlásili pouze dva.
c) Bude vypracována www stránka pro zahraniční zájemce o studium na MFF. Péči o ní přislíbil dr.
V. Kapsa.
d) Otevírá se studentská anketa za letní semestr tohoto akademického roku.
e) Na RUK byly podány dva návrhy na cenu Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy, a to
kolegům Danieli Kráľovi a Jakubovi Černému.
f) Bývalý student MFF p. Čejp podal u Městského soudu v Praze proti MFF žalobu. Věcí se zabývá
právní oddělení RUK.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Fakulta v daném termínu odeslala projekty výzkumných center na léta 2005 – 2009. Jedná se
o následující projekty:
navrhovatel: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
– Výzkumné centrum diagnostiky povrchů a rozhraní (prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.)
– Centrum komputační a aplikované lingvistiky (prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.)
– Institut teoretické informatiky (prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.)
– Výzkumné centrum aplikované statistiky a optimalizace (prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.).
Dále:
spolunavrhovatel: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
– navrhovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Centrum rozvoje diagnostiky nanostruktur (za MFF UK: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.)
– navrhovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výzkumné centrum nanotechnologie v medicíně (za MFF UK: RNDr. Juraj Dian, CSc.)
– navrhovatel: Výzkumný ústav kovů Panenské Břežany, s.r.o.
Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (za MFF UK: doc. RNDr. František
Chmelík, CSc.)
– navrhovatel: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Centrum české počítačové lexikografie (za MFF UK: doc. RNDr. Jan Hajič, Dr.)
b) Prod. J. Plášek získal prostřednictvím prof. I. Barvíka informace o jednání zástupců MŠMT a
Rady pro výzkum a vývoj k výzkumným záměrům, konaném dne 6. 4. 2004 na MŠMT. Vyplývá
z něj, že sumární pracovní úvazky nesmějí být větší než 1,0. Přesně se v zápise z jednání píše
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(bod e): ”Součástí mezirezortního hodnocení VZ bude i kontrola toho, zda u návrhů VZ a návrhů
projektů (nebo již udělených projektů) v působnosti MŠMT jsou dodrženy obecně závazné
předpisy (mj. zákoník práce s jedním úvazkem u jednoho zaměstnavatele).” Kolegium se k této
věci vrátí v červnu t.r., protože v té době by mohly být k dispozici nové informace.
c) MFF navštívil dne 3. 5. t.r. rektor Univerzity v Dortmundu matematik prof. Becker.
d) Knihovna – dr. D. Hrušková zaslala děkanovi a prod. V. Součkovi seznam knih, usušených,
redezinfikovaných a převezených z Jenštejna do Lešetic. V Jenštejně budou ještě deponovány do
podzimu ty knihy, s nimiž se počítá do nové knihovny v Karlíně.
e) Pror. P. Klener sdělil, že byl akceptován návrh MFF a prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. získal cenu
rektora Univerzity Karlovy za publikaci ”Fundamentals of electroweak theory”.
Provoz a rozvoj
a) Byl vydán Příkaz děkana č. 3/2004, upravující provoz budovy fakulty v Praze 8 - Sokolovská 83
po dobu její rekonstrukce.
b) Rekonstrukce menzy pro potřeby MFF - velmi kvalitně zpracovaná studie prokázala, že
požadavky fakulty jsou splnitelné, avšak současně předpokládají značné finanční nároky (160170 mil. Kč) a čas (2 roky stavění), kromě toho by vzniklý prostor byl pro aktuální využití
fakulty předimenzovaný. Děkan a prod. B. Sedlák konzultovali dne 6. 5. t.r. s rektorem UK.
Menza v Troji ukončí svůj provoz o půl roku později, než bylo plánováno, tedy až k 31. 12. 2004.
Kolegium v tom případě doporučilo, aby si MFF podržela do konce letošního roku všechny
dosud najímané prostory v Menze.
c) Proběhla intenzivní jednání o dokončení rekonstrukce malostranské budovy. Tajemník zpracuje
návrh dodatku k investičnímu záměru.
d) Musela být pozastavena účinnost dvou interních výnosů – Směrnice děkana č. 2/2004 (provozní
řád budov MFF) a Příkazu tajemníka č. 2/2004 (používání běžných dopravních prostředků
v provozech MFF UK). Důvodem odkladu účinnosti je skluz RUK v zajištění čipových karet pro
zaměstnance Univerzity. Tajemník v pátek 30. 4. t.r. jednal s kancléřem UK; skluz v zavedení
zaměstnaneckých průkazek způsobují mj. problémy s centrální databází zaměstnanců UK.
e) Došlo ke vloupání do posluchárny K1, dosavadní šetření ukazuje na mezery v bezpečnostním
systému (kamerový systém nebyl od dodavatele převzat, nebyl plně funkční).
Personální a mzdová agenda
a) Byl zveřejněn inzerát na obsazení pracovních míst na MFF, komise pro výběrové řízení byly
ustaveny.
b) Od 1. června t.r. bude na zkušební dobu přijat ing. Milan Štěrba, vytipovaný pro funkci
vedoucího hospodářského oddělení.
Různé
a) Výroční zpráva MFF za rok 2003 byla vystavena na www k připomínkám akademické obce.
b) Děkan se zúčastnil setkání evropských děkanů přírodovědných fakult, které se konalo koncem
dubna t.r. na Krétě.
c) České akademické hry v květnu t.r. – Katedře tělesné výchovy byla svěřena organizace dvou
soutěží - ve volejbalu a v basketbalu. MFF přispěla na ceny vítězům, předání se za vedení ujali
děkan I. Netuka a proděkan J. Plášek.
d) Dne 20. 5. t.r. děkana navštíví dvě pracovnice MŠMT, aby se blíže seznámily se spisem RNDr.
R. Kuchty. Důvodem je stížnost, kterou dr. Kuchta zaslal ministryni školství.
8. Úprava studijních plánů a předběžná diskuse o návrhu na úpravu Studijního a zkušebního

řádu fakulty.
Děkan fakulty předložil senátu k vyjádření dva dokumenty: Návrh na úpravu studijních plánů a Návrh
na úpravu bodů. K oběma návrhům se stručně vyjádřil předseda studijní komise AS J. Veselý.
Podstatou prvního návrhu je tendence zmírnit požadavky na studenty v době po jejich nástupu do studia
na fakultě s ohledem na zhoršení přípravy středoškoláků v našich oborech. Přitom je zachována výše
celkového bodového hodnocení, které je vyžadováno pro přihlášení ke státním závěrečným zkouškám.
Bodová hodnocení vycházejí ze stanoviska garantů jednotlivých oborů, úseky studia zůstávají
zachovány tak, jako dosud, přičemž započítávané body se získávají pouze z povinných předmětů.
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Navrhované úpravy počtů bodů jsou formální a jsou vyvolány zejména nutností bodově hodnotit
závěrečné práce a projekty. Studijní komise doporučuje k oběma návrhům zaujmout pozitivní
stanovisko.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí návrh na úpravu studijních plánů.
Hlasování: 17 – 1 – 1
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí návrh na úpravu bodů.
Hlasování: 15 – 0 – 4
Soubor návrhů děkana fakulty zahrnoval i návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu (SZŘ)
inspirovaný snahou vedení fakulty řešit problém přílišné úbytkovosti studentů i diskusí na předchozím
zasedání AS o tom, zda úbytkovost studentů řešit pouze opatřeními v rámci stávajícího SZŘ nebo zda
ho změnit. Diskuse ukázala, že stanoviska k této otázce zatím nelze zcela sjednotit. Navíc je zřejmé, že
tato záležitost nyní nespěchá, neboť nový SZŘ již nelze připravit pro nejbližší akademický rok.
Závěrem bylo konstatováno, že předložený návrh vedení fakulty je dobrým východiskem pro další
diskusi a přípravu návrhu novely SZŘ pro 1. čtení v AS na některém z podzimních zasedání.
10. Různé.
– K. Zvára oznámil, že dr. R. Kuchta ze Západočeské univerzity v Plzni, který se v minulosti již
několikrát obrátil na náš senát se stížností na průběh jeho neúspěšné obhajoby kandidátské
disertace, nyní napsal stížnost ministryni školství P. Buzkové a její kopii rozeslal senátům
vysokých škol a fakult. AS vzal jeho stížnost na vědomí formou kolování jejího textu.
–

–

–
–
–

K. Zvára oznámil, že na příštím zasedání se senát vrátí k dopisu dr. Žárského z PřF UK.
Zástupcům fakulty v AS UK byla tlumočena prosba, aby se pokusili získat více informací
o podstatě jeho stížnosti na poměry na PF UK.
K. Zvára informoval, že úspěšně proběhly volby do SKAS. Nyní běží lhůta pro podání
případných námitek k jejich průběhu a výsledkům. K vyhlášení výsledků voleb se senát vrátí
příště.
K. Zvára vyzval předsedy komisí AS i členy AS, aby připravili návrhy na složení komisí AS,
neboť se blíží konec jejich funkčního období.
J. Foniok upozornil, že menza 17. listopadu bude oproti předpokladu vařit obědy a večeře o půl
roku déle.
S. Kucková se vzhledem k ukončení jejího mandátu v AS po vykonání SZZ rozloučila se členy
senátu a poděkovala všem za spolupráci. K. Zvára ocenil její aktivní přínos k činnosti SKAS,
předsednictva AS i celého senátu.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 hod.
Příští zasedání AS se uskuteční 16. června 2004 od 18.00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: M. Rotter, K. Zvára

