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Zápis
ze 118. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 12. ledna 2005
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

I. Barvík, O. Bílek, T. Kepka, V. Kohlová, A. Koubková, J. Pešička, Z. Prášková,
M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zvára, K. Zimmermann, M. Dienstbier, M. Rudišin,
J. Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek
O. Čepek, L. Krump, R. Kryl, M. Rotter, J. Houštěk, L. Schmiedt, R. Sýkora,
J. Anděl, J. Hála, P. Karas, I. Netuka

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 117. zasedání AS.
Informace vedení fakulty.
Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF (2.čtení).
Návrh na úpravu Statutu MFF (2.čtení).
Různé.

Zasedání řídil 2. místopředseda AS J. Zlomek.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 117. zasedání AS.
Předseda AS K. Zvára navrhl vzhledem k vysoké absenci členů AS odložit na příští zasedání projednání
bodů 3 a 4 původně navrženého programu – 2. čtení návrhů změn Studijního a zkušebního řádu MFF a
Statutu MFF. Schválení změn těchto vnitřních předpisů fakulty by vzhledem k počtu přítomných
vyžadovalo prakticky jednomyslné hlasování a jejich nepřijetí by při nutnosti opakovat celou jednací
proceduru od začátku ohrozilo včasné uvedení obou předpisů v život. Změna programu byla přijata
tichým souhlasem. Rovněž zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek tichým souhlasem.

2. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty informoval senát o činnosti vedení MFF v době od 8. prosince 2004.
Ekonomické záležitosti
a) Od 1. ledna t.r. platí Příkaz děkana 1/2005, stanovující podmínky rozpočtového provizoria.
b) Vedení fakulty intenzivně diskutuje o modelech sestavení rozpočtu na tento rok.
Studijní agenda
a) Připravují se podklady pro novou akreditaci MFF.
b) Bylo vydáno Opatření děkana k provádění studentské ankety, platné od 3. ledna t.r.
c) Počet prospěchových stipendií, vyplacených letos podle nového stipendijního řádu: celkem 188
(v minulém akademickém roce 203); Fyzika – 60 (v minulém akademickém roce 78),
Matematika – 67 (v minulém akademickém roce 75), Informatika – 61 (v minulém ak. r. 50).
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Výzkumné záměry – MFF byla jako celek úspěšná. Ze 6 VZ byly jako financovatelné přijaty 4
(F 2, I 1, M 1). 3 záměry dostaly hodnocení A, 1 fyzikální hodnocení B, nefinancované VZ byly
zařazeny do kategorie C. Oproti roku 2004, kdy finanční prostředky na VZ představovaly cca 94
mil. Kč, předpoklad pro rok 2005 činí 170 mil. Kč. Vedení se nyní zabývá “technickou” stránkou
věci (pracovní smlouvy, platové výměry, oddělené účetnictví).
b) Připravuje se oponentní řízení výzkumných záměrů, řešených v minulém období (1999 – 2004) –
řízení se uskuteční 17. února 2005.
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c) Veřejné oponentní řízení projektu MŠMT LN00A056 Institut teoretické informatiky – Centrum
mladé vědy se bude konat dne 27. ledna 2005.
d) Smlouvy o výzkumných centrech (základní výzkum) nelze dle sdělení MŠMT očekávat dříve
než v březnu 2005.
e) Byl schválen ediční plán MFF na rok 2005 (jak pro vydavatelství Matfyzpress, tak pro
nakladatelství Karolinum).
f) Připravuje se novela výpůjčního řádu knihovny.
Personální a mzdová agenda
a) Kolegium děkana vzalo na zasedání 12. 1. t.r. na vědomí stanovisko legislativní komise senátu,
týkající se návrhu na změnu statutu fakulty v pasáži o pracovních poměrech odborných asistentů.
Doporučilo, aby děkan nezávisle na výsledné formulaci příslušného odstavce statutu využíval
výjimku prodloužit pracovní poměr po desetiletém období pouze mimořádně, a to na dobu max.
dvou let.
b) Bylo ukončeno podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF. Na místa
mladých odborných asistentů bylo přijato všech devět uchazečů (F 4, I 1, M 4).
c) Podle mzdových přehledů za rok 2003 poskytnutých rektorátem UK se průměrný měsíční
výdělek na Univerzitě Karlově pohybuje v kategorii vědecko-pedagogických pracovníků mezi 16
a 27 tis. Kč. Nejvyšší hodnotu dosahuje MFF, a to v kategorii akademických pracovníků i
v kategorii vědecko-pedagogických pracovníků. V kategorii profesorů a docentů je MFF v pořadí
fakult v první třetině, v odborných asistentech a asistentech na druhém místě a v lektorech na
prvním místě.
Provoz a rozvoj
a) Oddělení PSíK vytváří databázi obsahující pasportizaci budov fakulty (místnosti podle nového
číslování). Postupně, po schválení v kolegiu děkana, budou do databáze zanášena dílčí dislokační
opatření děkana. Definitivní dislokace by měla být hotova v červnu t.r.
Různé
a) Úkoly pro nejbližší období:
• akreditace navazujících studijních programů,
• oponentní řízení k výzkumným záměrům 1999 – 2004,
• zahájení činnosti nového výzkumného centra ITI,
• uvedení nových výzkumných záměrů do života,
• stanovení dalšího postupu v souvislosti s dvěma neudělenými výzkumnými záměry,
• investiční politika fakulty (mj. v souvislosti s VZ),
• mzdová situace v souvislosti s náběhem výzkumného centra a výzkumných záměrů
a s očekávaným přijetím nového univerzitního mzdového předpisu,
• politika stavebních akcí v roce 2005.
b) Děkanovy informace z RKR, konaného dne 20. prosince 2004:
Z referátu pana rektora:
•
•
•
•
•
•
•

pro VŠ vyhrazeno 1,9 mld., požadavků bylo za 5 mld.,
VZ hodnotilo 6 oborových komisí, každý VZ byl hodnocen třemi oponenty,
UK se z VŠ umístila na 3. místě s 64 % úspěšností,
UK ze 46 navržených VZ získala 29 financovaných VZ,
ze 420 mil. se UK dostává na VZ na 785 mil.,
problém: KTF, FTVS, PedF nezískaly žádný záměr, PřF získala pouze “malé” záměry,
k 15. 1. 2005 bude k dispozici písemný materiál z hodnocení VZ,
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• očekává se, že další (“malé”) kolo VZ bude vypsáno v roce 2005; výsledky VZ typu “A” by
měly být známy v krátké době; očekávají se další možnosti financování VaV v rámci
Národního programu výzkumu od 2006.
Různé:
• UK jako “research university”: z finančních prostředků přidělených VŠ (snad v roce 2004)
dostává UK 19 % na vzdělávací činnost a 42 % na vědu a výzkum,
• ředitel KaM ing. K. Höfer odchází z funkce,
• od 4. čtvrtletí 2005 se očekává přechod na přímé dotování studentů (místo dotování škol na
koleje a menzy).
Proděkan J. Anděl stručně informoval o průběhu částečné reakreditace fakulty týkající se navazujícího
Mgr. studia a poděkoval za obětavost a odpovědný přístup všem, kteří se podíleli na přípravě podkladů.
Zároveň upozornil na to, že již byl dán k připomínkám na fakulty návrh nového Studijního a zkušebního
řádu Univerzity Karlovy.
V diskusi se I. Barvík pozastavil nad nesmyslně krátkým časovým intervalem mezi dvěma
reakreditacemi téhož studijního programu a vyjádřil názor, že je třeba usilovat o rozumnou změnu.
K tomu podal děkan I. Netuka vysvětlení, že doba mezi akreditacemi je odvozena od standardní délky
studia v příslušném SP a pro navazující Mgr. studium vychází extrémně krátká a uvítal námět I. Barvíka
na snahu prosadit v této věci rozumnou změnu. M. Tichý se dotázal, v jakém stadiu je příprava na
využívání osobních karet ke vstupu do prostor MFF. K tomu sdělil tajemník P. Karas, že MFF má sice
v přípravě na zprovoznění karet náskok, ale protože je snaha mít jednotný systém vstupu do všech
objektů celé UK, závisí vše na dokončení informačního sytému UK. Přesto se fakulta pokusí o částečné
zprovoznění i bez návaznosti na IS UK.
3. Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF (2. čtení).
Projednání odloženo na další zasedání AS.
4. Návrh na úpravu Statutu MFF (2. čtení).
Projednání odloženo na další zasedání AS.
5. Různé.
–

K. Zvára oznámil, že je k dispozici (elektronicky na stránce http://www.cuni.cz/UK-1950.html)
návrh změn Studijního a zkušebního řádu UK a fakulty byly vyzvány k podávání připomínek.
Jedná se o dosti značné změny tohoto vnitřního předpisu a na půdě AS MFF nedávno zazněly
obavy o jejich nepříznivé dopady na charakter studia na MFF, ale zdá se, že současná podoba
návrhu představy MFF příliš neohrozí. K. Zvára vyzval k předkládání připomínek do 24.1.
k rukám J. Veselého s tím, že jejich shrnutí provedou J. Veselý a Z. Prášková.

–

K. Zvára podal stručnou informaci o činnosti předsednictva AS, které se především zabývalo
časovým harmonogramem činnosti AS v závěrečné části funkčního období současné ZKAS.
Předpokládané akce:
16. 3. 18.00

Zasedání AS. Hlavní bod: Rozpočet MFF na rok 2005.

20. 4. 18.00

Rozšířené zasedání AS. Projednání Výroční zprávy MFF za rok 2004. Bilance
činnosti vedení MFF v uplynulých 3 letech.

3. 5.

Uzávěrka návrhů kandidátů na děkana MFF.

18. 5. 14.00

Ustavující schůze AS s novou ZKAS a volba vedení AS MFF.

16.00

Veřejné představení kandidátů na děkana MFF.

18.00

Volba kandidáta na děkana MFF.
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–

Usnesení: AS schválil do funkce předsedy volební komise pro volbu nové zaměstnanecké
komory AS RNDr. Miroslava Cieslara, CSc. a do funkce místopředsedy komise RNDr.
Vojtěcha Kapsu, CSc.
Hlasování: 17 – 0 – 0

–

J. Verfl oznámil, že SKAS se intenzivně zabývá alternativními návrhy na změnu Stipendijního
řádu MFF v důsledku z hlediska studentů neuspokojivých dopadů současného předpisu a uvedl
některé konkrétní náměty. Při této příležitosti ocenil velkorysý přístup proděkana J. Anděla, který
vyhověl žádostem o dodatečné přiznání prospěchového stipendia těch studentů, na které měl
nový StŘ zvláště nepříznivý dopad. V krátké diskusi doporučili proděkan J. Anděl a J. Pešička
konfrontovat případné návrhy změn s modelovými výpočty jejich důsledků.

–

Další část diskuse se týkala kritického pohledu studentů na dnešní stav výuky TV, částečně se
vrátila k problematice elektronické podoby diplomových prací a povšimla si problémů spojených
se stoupajícím množstvím nevyžádaných e-mailů.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.24 hod.

Příští zasedání AS se uskuteční 23. února 2005 od 18.00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, J. Zlomek

