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Zápis
ze 115. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 6. října 2004
I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, A. Koubková, L. Krump, R. Kryl,
Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, J. Veselý, K. Zvára, M. Dienstbier, J. Houštěk,
M. Rudišin, L. Schmiedt, J. Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek
Omluveni: J. Pešička, M. Tichý, K. Zimmermann, R. Sýkora
Nepřítomni:
Hosté:
J. Hála, P. Karas, I. Netuka, M. Štěrba
Přítomni:

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení činnosti senátu s novou studentskou komorou.
Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 114. zasedání AS.
Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele senátu.
Volba předsedů komisí AS a doplnění komisí AS.
Informace vedení fakulty.
Závěrka hospodaření fakulty k 30. červnu 2004.
Smlouva o pronájmu s FJFI ČVUT.
Rozšíření akreditace doktorského studijního programu F7 – geofyzika.
Vyhlášení voleb do AS UK.
Různé.

Zasedání zahájil 2. místopředseda AS J. Zlomek a po uvítání děkana fakulty I. Netuky a dalších hostů

pověřil řízením zasedání K. Zváru.
1. Zahájení činnosti senátu s novou studentskou komorou.
Předsedající K. Zvára uvítal studentskou komoru v novém složení, předal jejím přítomným členům
dekrety s ověřením platnosti jejich volby a vyjádřil očekávání, že nová SKAS bude v rámci tradice
přispívat k činnosti celého senátu svým tvůrčím i kritickým přístupem. Předepsaná ověření předal
K. Zvára i novým členům zaměstnanecké komory A. Koubkové a L. Krumpovi.
2. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 114. zasedání AS.
Před schválením programu zasedání navrhl K. Zvára, aby s ohledem na přítomné hosty byly body 3 a 4
– vnitrosenátní volby – přesunuty až před bod 9. S touto změnou byl program zasedání tichým
souhlasem schválen. S několika drobnými opravami neměnícími věcný obsah byl tichým souhlasem
schválen i zápis ze 114. zasedáni AS..
5. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty informoval senát o činnosti vedení MFF v době od 16. června 2004:
Ekonomické záležitosti
a) Pololetní závěrka hospodaření fakulty byla projednána 22. 9. v kolegiu děkana, za přítomnosti
ekonomické komise senátu.
Studijní agenda
a) Na fakultu se letos do prvního ročníku zapsalo o 17 posluchačů více než v akademickém roce
2003/04.
b) Senátu se k vyjádření předkládá tento návrh (připravil prod. J. Anděl):
“Na základě čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu MFF UK dávám k vyjádření Akademickému senátu
MFF návrh, aby v akademickém roce 2004/05 bylo stipendium za vynikající studijní výsledky
vypláceno ve výši Kč 1.200- měsíčně každému studentovi, kterému na toto stipendium
v uvedené době vzniká nárok.”
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c) Senátu se ke schválení předkládá tento návrh na jmenování disciplinární komise fakulty:
členové (zaměstnanci):
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc., doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.;
náhradníci:
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. Danka Slavínská, CSc.;
členové (studenti, navržení SKAS):
Pavel Cejnar, Radek Sýkora, Ondřej Zajíček;
náhradníci:
Josef Zlomek, Miroslav Rudišin.;

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Současně se navrhuje odvolat z disciplinární komise dosavadní zástupce studentů, jsou to:
Mgr. Jan Foniok, Mgr. Petr Škovroň, Stanislava Kucková; náhradníci: Mgr. Petr Olmer, Mgr.
Petr Vilím.
Senátu se předkládá k projednání návrh prod. J. Anděla na rozšíření akreditace v doktorském
studijním programu F7 na další právnickou osobu – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.
Studentská mobilita – funkce fakultního koordinátora se ujímá doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
Rektor UK vyhověl návrhu MFF a dne 8. září t.r. jmenoval novým garantem pro studijní program
Fyzika doc. RNDr. Jiřího Podolského, CSc.; současně odvolal z této funkce prof. RNDr. Lubomíra
Skálu, DrSc.
Kolegium se zabývalo otázkou úplného zrušení tištěných zkušebních zpráv.
Kolegium děkana schválilo zvýšení ceny přípravných kursů k maturitě, pořádaných MFF, a to
z dosavadních 1200,- Kč na 1400,- Kč.
Byly zpracovány přehledy o pedagogické vytíženosti pracovišť v LS 2003/04, jsou k dispozici
jednak u prod. J. Anděla, jednak je dostali sekční proděkani.
Zpráva o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky (Albeř 2004 – kol. Valentová,
Hanyková) a Výsledky testu ze středoškolské matematiky pro nastupující posluchače 1. ročníku
(Albeř 2004 – kol. Rokyta)) jsou k dispozici na sekretariátě děkana.

Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Dne 4. října t.r. bylo slavnostně otevřeno nové matematické oddělení knihovny v Karlíně.
b) Dne 6. října t.r. se uskutečnilo první zasedání vědecké rady MFF, před zasedáním pronesl profesor
Jan Nekovář “Jarníkovskou” přednášku, nazvanou “Za vším hledejme motiv”.
c) MFF podala dva návrhy na výzkumná centra typu A, a to “Molekulární modelování v materiálovém
výzkumu, biofyzice a chemické fyzice” (prof. L. Skála) a “Integrované centrum počítačového
zpracování přirozeného jazyka” (doc. J. Hajič).
Centra základního výzkumu 2005 – 2009:
MFF navrhovatel:
1.

2.

Centrum teoretických studií molekulárních struktur a mechanizmů v materiálovém výzkumu,
biofyzice a chemické fyzice (prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.)
požadovaná dotace pro r. 2005 celkem - 10 050 tis. Kč., z toho 5 710 tis. INV
spolunavrhovatelé:
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka (doc.RNDr. Jan Hajič, Dr.)
požadovaná dotace pro r. 2005 celkem – 8 965 tis. Kč., tis. z toho 1 785 tis. INV
spolunavrhovatelé:
Západočeská univerzita Plzeň
Masarykova univerzita Brno
Ústav pro jazyk český AV ČR

MFF spolunavrhovatel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku
Centrum částicové fyziky
Centrum pro výzkum získávání a zpracování znalostí
Centrum Eduarda Čecha pro algebru a geometrii
Centrum teoretické astrofyziky
Stavba zemské kůry na území České republiky

Proběhla poněkud hektická jednání s RUK, týkala se transformačních a rozvojových projektů.
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d) Kolegium děkana se 22. 9. t.r. zabývalo návrhem prod. V. Součka na upřesnění činnosti
vydavatelství Matfyzpress. Na základě diskuse kolegia připravuje prod. V. Souček další verzi
dokumentu, který by se v konečné podobě měl stát novelou fakultní směrnice pro ediční činnost,
obsahující v příloze konkrétní pravidla pro vydavatelství Matfyzpress.
e) Děkan vydal, po projednání v kolegiu děkana, směrnici, upravující adresu pracoviště MFF UK na
publikacích.
Provoz a rozvoj
a) Během letních prázdnin probíhaly stavební akce (Ke Karlovu 3 - toalety, elektrorozvody; Karlín –
nová knihovna, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno).
b) Na úrovni RUK a MŠMT se řešily a ještě řeší dofinancování rekonstrukce malostranské budovy.
Tajemník zpracoval nové dodatky k investičnímu záměru.
Personální a mzdová agenda
a) Personální situace na Katedře didaktiky matematiky a budoucnost pracoviště – prod. V. Souček se
písemně obrátil na vedoucího KDM prof. A. Kargera s žádostí o podání návrhu na řešení. Profesor
Karger vypracoval variantní návrh, projednalo ho kolegium děkana 22. 9. t.r.
b) Byl vydán zákon č. 436/2004 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zaměstnanosti), kde se v části 55, čl. LVI, stanoví: “(4) Pracovní poměr akademických
pracovníků lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou
lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena
v předchozí větě.”. Tentýž zákon stanovuje i čerpání dovolené (právní expertizu vyžádal tajemník).
c) Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. byl jmenován členem Akreditační komise.
d) Doc. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc., vedoucí Katedry geofyziky na MFF, byl na letošním 29. valném
shromáždění Evropské seismologické komise v Postupimi zvolen místopředsedou (vice-president)
této organizace.
Různé
a) Kolegium děkana doporučilo návrh na udělení zlaté medaile Univerzity Karlovy v Praze profesoru
Josefu Paldusovi, návrh byl předložen vědecké radě fakulty 6. 10. t.r.
b) Na návrh vedoucího Katedry fyziky kovů doc. F. Chmelíka byla v pondělí 20. 9. t.r. předána
pamětní medaile MFF profesoru Barry L. Mordikovi (Clausthal).
V diskusi se nejprve z podnětu M. Dienstbiera rozvinula širší diskuse o otázce, zda by již po rozšíření
SIS o elektronické zapisování známek a zápočtů a ročním zkušebním provozu neměly být zrušeny
zkušební zprávy. Ukázalo se, že před tímto krokem je ještě třeba vyřešit některé závažné otázky –
úpravu některých ustanovení studijního a zkušebního řádu, důkladné vyhodnocení zkušebního provozu,
řešení omylů zaviněných roztržitými examinátory, aniž by důsledky dopadly na studenty aj. Z podnětu
K. Zváry se k celé věci senát a jeho studijní komise v koordinaci se studijním proděkanem ještě vrátí.
Dále děkan fakulty podrobněji odpověděl na některé dotazy týkající se zpoždění a dofinancování
rekonstrukce malostranské budovy a problematiky vyplácení prospěchových stipendií. V souvislosti
s poslední otázkou upřesnil svůj návrh na vyplácení stipendií předkládaný senátu k vyjádření (viz
usnesení níže).
V závěru Z. Prášková poděkovala jménem matematiků působících v budově v Karlíně vedení fakulty za
důsledné úsilí věnované péči o úspěšné provedení a ukončení rekonstrukcí pracovišť i knihovny a za
vytvoření příjemného prostředí. Děkan I. Netuka přislíbil, že přehledná informace o všech stavebních
akcích včetně fotodokumentace bude publikována.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí rozhodnutí děkana vyplácet v akademickém roce
2004/05 stipendium za vynikající studijní výsledky ve výši 1200,-Kč.
Hlasování: 20 – 0 – 0
6. Závěrka hospodaření fakulty k 30. červnu 2004.
Děkan I. Netuka jednání uvedl konstatováním, že pololetní závěrka ještě nedává vyčerpávající
představu o kvalitě hospodaření fakulty, např. v důsledku vlivu prázdnin a nerovnoměrného čerpání.
K. Zvára k tomu vznesl námět pokusit se získat spolehlivější hodnocení sledováním delší časové řady
pololetních závěrek. Tajemník P. Karas upozornil na novinku zařazenou do závěrky na žádost AS
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v podobě tabulky č. VIII – sledování čerpání účelových zařízení a na příslib MŠMT RUK dotovat
dodatečně fakultě v závěru roku příjmy o částky plynoucí ze změn DPH k 1. 5. 2004. Tajemník též
oznámil, že k 1. 9. 2004 nastoupil do funkce vedoucího hospodářského oddělení MFF ing. M. Štěrba.
O stanovisku ekonomické komise informoval z pověření jejího předsedy M. Rotter. Komise projednala
předloženou dokumentaci závěrky velmi podrobně a vznesla 15 připomínek a dotazů, k nim připojil 8
dotazů předseda AS K. Zvára. Vše se postupně podařilo vyjasnit na schůzkách komise s tajemníkem
P. Karasem 20.9 a 29.9 a jednání komise s kolegiem děkana 29.9. Komise připravila pro jednání pléna
AS návrh usnesení.
V diskusi tajemník P. Karas na dotaz J. Verfla vysvětlil podstatu návrhu na rozpočtové úpravy
předkládaného senátu ke schválení (tabulka č. II).
Usnesení:

– AS MFF bere na vědomí "Závěrku hospodaření MFF UK ke dni 30.6.2004".
Hlasování: 20 – 0 – 0
– AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy navržené v pololetní závěrce hospodaření MFF UK.
Hlasování: 20 – 0 – 0
– AS MFF vyslovuje poděkování paní Miloslavě Fuchsové za příkladné vedení hospodářského
oddělení děkanátu fakulty po dobu jejího působeni ve funkci vedoucí tohoto oddělení.
Hlasování: 16 – 0 – 4
7. Smlouva o pronájmu s FJFI ČVUT.

AS projednal obsah připravované nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v areálu
fakulty v Praze 8, V Holešovičkách 2, Českému vysokému učení technickému v Praze.
Děkan I. Netuka ke smlouvě uvedl, že dlouholeté soužití s FJFI ČVUT v areálu Troja je po
stránce vzájemných kontaktů pedagogických a vědeckých nadstandardní, avšak že bez
problémů nejsou některé vzájemné vztahy v minulosti nepodložené smlouvami (otázky
ekonomické, dislokační a společné užívání nebytových prostor). Tajemník P. Karas uvedl, že
komplikace nastaly zejména v důsledku převedení majetku ze státu na VŠ po přijetí
současného zákona o VŠ. Nyní dojednaná smlouva je založena na 3 principech: vyšší nájemné,
hrazení služeb dodavatelů v poměru využívaných ploch a sjednání inflační doložky.
Po krátké diskusi bylo přijato následující usnesení navržené ekonomickou komisí AS, která se
obsahem smlouvy podrobně zabývala:
Usnesení: AS MFF bere se souhlasem na vědomí návrh formulace smlouvy s FJFI ČVUT
o pronájmu části nebytových prostor areálu Troja.
Hlasování: 20 – 0 – 0
8. Rozšíření akreditace doktorského studijního programu F7 – geofyzika.
Děkan fakulty se s odvoláním na čl. 10 odst. 2 písm. e) obrátil na senát se žádostí o vyjádření ke svému
návrhu na akreditaci rozšíření akreditovaného doktorského studijního programu F7 – geofyzika

na další právnickou osobu – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Vyjádřil přesvědčení,
že kladné vyřízení tohoto návrhu přispěje jak ke zkvalitnění pedagogického procesu, tak i
k dalšímu prohloubení spolupráce mezi vysokými školami a pracovišti Akademie.
Usnesení: AS MFF bere se souhlasem na vědomí návrh děkana MFF na akreditaci rozšíření
akreditovaného doktorského studijního programu F7 – geofyzika.
Hlasování: 20 – 0 – 0
3. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele senátu.
Byla provedena nová volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS, kterou předepisuje Statut MFF
vždy při nástupu nové studentské komory AS. Volba proběhla tajným hlasováním, funkcí skrutátorů
pověřil předsedající L. Krumpa a J. Zlomka. Do každé z uvedených funkcí byl navržen vždy jediný
kandidát. 1. místopředsedu senátu volili pouze členové zaměstnanecké komory AS.
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Zvoleni byli:
předsedou AS Karel Zvára 18 hlasy z 20 odevzdaných hlasovacích lístků,
1. místopředsedou AS Miloš Rotter 12 hlasy z 13 odevzdaných hlasovacích lístků,
jednatelem AS Oldřich Bílek 19 hlasy z 20 odevzdaných hlasovacích lístků.
4. Volba předsedů komisí AS a doplnění komisí AS.
Po vypršení jednoletého funkčního období byli tajným hlasováním nově zvoleni předsedové komisí AS.
Skrutátory byli opět L. Krump a J. Zlomek. Navržen byl vždy jediný kandidát.
Zvoleni byli:
přesedou ekonomické komise Milan Tichý 19 hlasy z 20 odevzdaných hlasovacích lístků,
předsedou legislativní komise Ivan Barvík 18 hlasy z 19 odevzdaných hlasovacích lístků,
předsedou studijní komise Jiří Veselý 19 hlasy z 20 odevzdaných hlasovacích lístků.
Dále bylo rozhodnuto o doplnění všech tří komisí o další členy podle návrhů SKAS a jednoho návrhu
ZKAS.
Usnesení: AS schvaluje návrh, aby se dalšími členy
– ekonomické komise stali M. Dienstbier a J. Houštěk,
– legislativní komise stali S. Kucková, L. Schmiedt, J. Verfl a J. Zlomek,
– studijní komise stali M. Dienstbier, A. Koubková, J. Verfl a O. Zajíček.
Hlasování: 20 – 0 – 0
ÚPLNÉ AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ KOMISÍ AS k datu 6. října 2004:
Ekonomická komise
Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.(předseda), M. Dienstbier, J. Houštěk, RNDr. Jan Hric, RNDr. Josef
Pešička, CSc., Mgr.Radek Sýkora, Prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Legislativní komise
Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc.(předseda), Doc. RNDr. Aleš Drápal, CSc., Mgr. Jan Foniok, RNDr.
Vojtěch Kapsa, CSc., RNDr. Věra Kohlová, Mgr. S. Kucková, Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., L.
Schmiedt, J. Verfl, Mgr. J. Zlomek
Studijní komise
Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.(předseda), M. Dienstbier, RNDr. A. Koubková, CSc., RNDr. Rudolf
Kryl, Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., Doc. RNDr. Karel Najzar, CSc., Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.,
J. Verfl, O. Zajíček
Návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise MFF.
V souladu s čl. 10 odst. 1 písm. f) Statutu MFF senát projednal a v tajném hlasování schválil návrh
děkana fakulty na jmenování nových členů a odvolání některých stávajících členů disciplinární komise
MFF.
Usnesení: AS schvaluje
– návrh děkana fakulty na jmenování členů disciplinární komise MFF ve složení:
členové (zaměstnanci): prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.,
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.;
náhradníci (zaměstnanci): doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. Danka Slavínská, CSc.;
členové (studenti): Pavel Cejnar, Radek Sýkora, Ondřej Zajíček;
náhradníci (studenti): Josef Zlomek, Miroslav Rudišin;
– návrh děkana fakulty na odvolání z disciplinární komise následujících dosavadních zástupců
studentů:
členové: Mgr. Jan Foniok, Mgr. Petr Škovroň, Stanislava Kucková; náhradníci: Mgr. Petr
Olmer, Mgr. Petr Vilím.
Hlasování: 20 – 0 – 0
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9. Vyhlášení voleb do AS UK.
Ke dni 31. ledna 2005 vyprší funkční období 4 členů Akademického senátu UK zastupujících MFF. Na
základě rozhodnutí předsednictva AS UK vyhlásit na měsíc listopad 2004 volby do AS UK na jedné
třetině fakult UK, do níž spadá i MFF, přijal AS MFF na návrh předsednictva AS následující usnesení:
Usnesení: Akademický senát MFF vyhlašuje volby zástupců MFF v Akademickém senátu
Univerzity Karlovy na úterý 23. listopadu 2004 a středu 24. listopadu 2004. Pro organizační
zajištění voleb a vyhodnocení jejich výsledků senát jmenuje dílčí volební komisi ve složení:

Předseda komise - Doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.,
místopředseda komise - Jan Verfl,
členové komise – RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., RNDr. Petr Němec, Ph.D., Mgr. Jitka
Pelcová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., Mgr. Michal Kulich, Ph.D., RNDr. Alena
Koubková, CSc., RNDr. Antonín Říha, CSc., Jan Houštěk, Mgr. Josef Zlomek.
AS zmocňuje studentskou komoru k doplnění komise o další členy z řad studentů.
Hlasování: 20 – 0 – 0
10. Různé.
- Předseda AS K. Zvára stručně informoval o činnosti předsednictva AS – jeho členové se
seznámili s navrhem vedení MFF na úpravy Studijního a zkušebního řádu včetně důvodové
zprávy, projednali závěrku hospodaření MFF předloženou dnešnímu zasedání AS a zevrubně
projednali přípravu voleb do AS UK.
- Předseda AS rovněž informoval o průběhu schůzky předsedů AS fakult UK, kterou svolal
předseda AS UK.
- Tajemník P. Karas sdělil k dotazu V. Kohlové, že nepříjemná skutečnost nepřiznání charakteru
ITIC karty zaměstanecké průkazce v případě zaměstnance, jemuž končí pracovní smlouva
v průběhu roku, vyplývá ze smlouvy uzavřené s institucí GTS.
- Děkan I. Netuka blahopřál zvoleným členům předsednictva AS a předsedům komisí AS a
vyjádřil přesvědčení, že spolupráce senátu s vedením fakulty bude i nadále plodná a úspěšná.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.31 hod.
Příští zasedání AS se uskuteční 10. listopadu 2004 od 18.00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, M. Rotter, J. Zlomek

