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Zápis
z rozšířeného 121. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 20. dubna 2005
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, L. Krump, R. Kryl, J. Pešička, Z. Prášková,
M. Rotter, M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára,
J. Houštěk, M. Rudišin, L. Schiedt, R. Sýkora, O. Zajíček, J. Zlomek
A. Koubková, M. Dienstbier, J. Verfl
T. Kepka
J. Anděl, M. Cieslar, J. Dolejší, Z. Drozd, A. Havlíčková, P. Kaplický, P. Karas,
P. Knobloch, P. Kolman, S. Kucková, Z. Němeček, I. Netuka, J. Plášek, M. Pospíšil,
L. Přech, B. Sedlák, I. Wilhelm, M. Zahradník

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání.
2. Výroční zpráva MFF za rok 2004.
3. Plnění programového prohlášení kandidáta na děkana na období 2002-2005.
4. Diskuse.
5. Přestávka.
6. Schválení zápisu ze 120. zasedání senátu.
7. Vyhlášení výsledků voleb do ZKAS na období 2005–2008.
8. Schválení usnesení k bodům 2 a 3.
9. Aktuální informace vedení fakulty.
10. Opatření děkana stanovující rozsah povinností akademických a vědeckých pracovníků.
11. Poplatky spojené se studiem.
12. Smlouvy s Nadačním fondem B. Bolzana a s Eurotelem Praha, s.r.o.
13. Vyhlášení voleb do SKAS na období 2005–2006.
14. Informace o novele studijního a zkušebního řádu.
15. Různé.

Zasedání řídil jednatel AS O. Bílek. První část zasedání probíhala za účasti desítek hostů v Jarníkově
posluchárně M1. Předsedající uvítal J.M. rektora UK Ivana Wilhelma, děkana MFF Ivana Netuku a
všechny hosty. Na zasedání byli pozváni také nově zvolení členové ZKAS.
1. Schválení programu zasedání.
Navržený program byl schválen tichým souhlasem.
2. Výroční zpráva MFF za rok 2004.
První verze výroční zprávy byla fakultní veřejnosti přístupná k nahlédnutí a připomínkám v období od
1. do 14. dubna na internetu. Proto děkan I. Netuka shrnul ve své úvodní řeči jen nejdůležitější fakta
z jejího obsahu. Zmínil se zejména o úpravě studijních předpisů pro první úsek studia, o velmi úspěšném
ukončení osmi výzkumných záměrů a získání nových záměrů, o práci výzkumných center. Porovnal
dotační příspěvky na vzdělávací činnost (189 mil.) s celkovým příspěvkem na vědeckou činnost včetně
grantů (324 mil.). Tak výrazná převaha příspěvků na vědeckou činnost dokumentuje kvalitu vědecké
práce na fakultě a mezi fakultami univerzity je výjimečná.
3. Plnění programového prohlášení kandidáta na děkana na období 2002-2005.
Plný text Vyjádření k plnění programového prohlášení kandidáta na funkci děkana MFF na období
2002–2005 je na fakultním internetu k dispozici od 1. dubna. Proto se děkan soustředil jen na některé
problémy. Zmínil se o úspěšné akreditaci strukturovaného studia, o rostoucím počtu absolventů
doktorského studia, o převedení studentské ankety do elektronické podoby, o pokroku ve vývoji
Studijního informačního systému. Když hovořil o vědě, výzkumu a zahraničních stycích, poděkoval
řešitelům výzkumných záměrů za kvalitní přípravu těchto záměrů. V souvislosti s hospodařením se
zmínil o zpomalení rekonstrukce budovy na Malostranském náměstí, o překonávání následků povodně
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z roku 2002, o metodice přípravy fakultních rozpočtů. Na závěr poděkoval za dobrou spolupráci senátu,
vedení univerzity a osobně panu rektorovi, kolegiu děkana, akademickým i vědeckým pracovníkům,
studentům i děkanátu a ostatním podpůrným útvarům.
4. Diskuse.
Diskuse byla věnována současně oběma úvodním vystoupením děkana fakulty. V jejím úvodu nejprve
předseda senátu ocenil velmi dobrou spolupráci s vedením fakulty v celém funkčním období. Začátek
diskuse byl věnován dopadu nových opatření na průběh studia v prvním ročníku. Do rozsáhlejší diskuse
o kvalitě fakulty se vedle kol. I. Barvíka a děkana I. Netuky zapojil rektor I. Wilhelm delším příspěvkem,
v němž vyzdvihl velmi dobrou úroveň fakulty, váhu, jakou mají postoje a stanoviska fakulty v rámci
univerzity. Doporučil neorientovat se jednostranně na jediný parametr, ale věnovat se důkladně vědecké i
pedagogické činnost. Zejména u školení doktorandů zdůraznil nutnost mezinárodní kooperace. Zmínil se
o připravovaném rozpočtu na příští rok, který nepočítá s podstatným nárůstem financí pro vysoké školy.
Naznačil možné důsledky připravovaného zákona o veřejných výzkumných institucích, který se dotkne i
vysokých škol (např. vznik fondu sociálních potřeb a fondu účelových prostředků, který by umožnil
převádět část dotace do dalších let).
Po přestávce pokračovalo v 19.55 další jednání senátu v zasedací místnosti č. 105.

6. Schválení zápisu ze 120. zasedání senátu.
K zápisu nebyly vzneseny připomínky, takže byl schválen tichým souhlasem.
7. Vyhlášení výsledků voleb do ZKAS na období 2005–2008
Předseda volební komise dr. M. Cieslar konstatoval, že proti výsledku voleb do nové zaměstnanecké
komory AS z 22. a 23. 3. 2005 nebyly vzneseny námitky, takže výsledky jsou platné. Dvě nejasnosti
týkající se volebních seznamů byly na místě vysvětleny za pomoci Mgr. T. Jančáka. Kol. M. Cieslar
podrobně komentoval průběh a výsledky voleb. Řádnými členy zaměstanecké komory AS MFF byli
zvoleni (v abecedním pořadí): Ivan Barvík, Ladislav Bican, Oldřich Bílek, Jiří Dolejší, Petr Kaplický
Petr Kolman, Lukáš Krump, Rudolf Kryl, Josef Mlček, Josef Pešička, Miroslav Pospíšil, Zuzana
Prášková, Miloš Rotter, Pavel Valtr, Miloš Zahradník a Karel Zvára. Další podrobnosti o výsledcích
voleb jsou publikovány na www stránce
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/volby/ZKAS2005/protokolZKAS2005.pdf.
Předsedající O. Bílek poděkoval volební komisi za perfektní práci a akademickým pracovníkům za
vysokou účast ve volbách.
8. Schválení usnesení k bodům 2 a 3.
Na návrh předsedajícího kol. Bílka senát přistoupil k hlasování o schválení Výroční zprávy MFF
prezentované v bodě programu č. 2.
Usnesení: Akademický senát schvaluje Výroční zprávu Matematicko-fyzikální fakulty za rok 2004.
Hlasování: 20 – 0 – 0
Na návrh předsedajícího kol. Bílka byl po krátké diskusi hlasováním přijat následující text vyjádření
senátu ke zprávě děkana I. Netuky k plnění jeho programového prohlášení z roku 2002.
Akademický senát se seznámil s Vyjádřením k plnění programového prohlášení kandidáta na
funkci děkana MFF na období 2002-2005 prof. Ivana Netuky. Činnost vedení fakulty byla
v uplynulých třech letech silně ovlivněna vnějšími faktory – úkolem připravit postupný přechod na
třístupňové studium, vyrovnat se s ekonomickým zajištěním chodu fakulty při měnících se
podmínkách financování VŠ, realizovat rekonstrukci budovy na Malostranském náměstí rovněž
při problémech s jejím financováním a zvládnout situaci vyvolanou nečekaným a destruktivním
vnějším činitelem – povodněmi. Navíc sledovalo vedení fakulty velké množství dalších úkolů,
formulovaných v programovém prohlášení z vnitřních potřeb fakulty a v zájmu naplňování jejího
základního poslání. Senát konstatuje, že děkan spolu se svým kolegiem cílevědomě sledovali plnění
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jednotlivých programových bodů tohoto dokumentu. Děkanovo vyjádření k němu je kritickým
pohledem jak na úspěšně dosažené výsledky, tak i na úkoly, které se zcela řešit nepodařilo nebo
které jako trvalé a otevřené problémy převezme budoucí vedení MFF.
Při hodnocení dosažených výsledků je třeba zejména ocenit úspěšné zahájení přechodu na
třístupňové studium, získání nových výzkumných záměrů a tím finanční posílení vědy zejména na
informatické a matematické sekci, úspěšnou realizaci podstatné části rekonstrukce malostranské
budovy, trvalé rozšiřování využití informačních technologií a zahlazení většiny stop po povodni
díky mimořádnému úsilí zejména ekonomického úseku vedení fakulty.
Senát oceňuje odpovědnou práci děkana Ivana Netuky i členů jeho kolegia při řízení fakulty,
zejména pak mimořádné nasazení v krizových situacích a cílevědomé pěstování dobrých vztahů
mezi oborovými sekcemi v rámci zachování integrity fakulty. Cení si i trvalé péče děkana o
upevňování vzájemných vztahů vedení a senátu fakulty ve smyslu jak vzájemné otevřenosti a
kritičnosti, tak konstruktivní spolupráce.
Hlasování: 19 – 0 – 1
9. Aktuální informace vedení fakulty.
Děkan fakulty blahopřál novým členům zaměstnanecké komory AS k jejich zvolení do senátu a současně
poděkoval dosavadním členům ZK AS za spolupráci v uplynulých třech letech. Poté podal informaci
o činnosti vedení MFF v době od 16. března 2005:
Ekonomické záležitosti
a) MFF je od 1. dubna t.r. pojištěna u České pojišťovny.
b) Byla vydána směrnice, obsahující zásady pro hospodaření
Viz: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer01.htm

s letošním

rozpočtem.

Studijní agenda
a) Vědecká rada kladně projednala návrh žádosti MFF o akreditaci navazujících magisterských
programů F, I a M, celá obsáhlá dokumentace byla zaslána Akreditační komisi cestou rektorátu
UK.
b) Přijímací řízení – počet přihlášek oproti minulým letům poklesl o 15 %.
c) Poplatky spojené se studiem – prod. J. Anděl předloží senátu ke schválení návrh, doporučený
kolegiem děkana.
d) Navrhuje se, aby měsíční poplatek za tzv. delší studium byl na MFF stanoven takto: program
Fyzika - 3300,- Kč, Informatika - 2000,- Kč, Matematika - 2700,- Kč a Učitelství – 1500,- Kč.
Poplatek za další studijní program by činil 1200,- Kč ročně.
e) Prod. J. Anděl, ve spolupráci s AS, připravuje pracovní verzi novely Studijního a zkušebního řádu
MFF. Dále prod. J. Anděl pracuje na tzv. dodatku k diplomu.
f) Kolegium schválilo harmonogram příštího akademického roku.
g) Byla uzavřena studentská anketa za zimní semestr 2004/2005. Její zveřejnění zajišťuje prod. J.
Anděl.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) MFF podala projekty do soutěže vypsané MŠMT (ukazatel “F”, ukazatel “M”).
b) MFF byla poměrně úspěšná v soutěži GA UK (zaznamenala téměř 50 % úspěšnost). Z celkového
počtu 53 projektů, podaných z MFF, bylo úspěšných 27, což na rok 2005 představuje celkem 5570
tis. Kč.
c) Vypršel termín pro podávání projektů GA ČR; pracovníci MFF podali celkem 49 projektů plus 12
postdoktorandských.
d) Fakulta předložila Fondu rozvoje vysokých škol celkem 16 projektů.
e) Trvají problémy okolo neudělených výzkumných záměrů. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR požádal MŠMT o zveřejnění posudků
a dalších informací, vztahujících se k projektům výzkumných záměrů podaných ve všech
resortech. MŠMT jako poskytovatel institucionální podpory na výzkumné záměry však svou
informační povinnost splnilo v rozsahu stanoveném zákonem, a proto dopisem svého náměstka
doc. P. Koláře požádalo rektory vysokých škol o souhlas s krokem, který rámec zákona přesahuje.
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Rektor UK požádá o vyjádření k této záležitosti děkany fakult písemně. Kolegium se shodlo
v mínění, že zveřejnění požadovaných informací není účelné, protože nic dobrého nepřinese.
Personální a mzdová agenda
a) Nový Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy byl Akademickým senátem UK schválen dne 1.
4. 2005, jeho účinnost se datuje k 1. červenci t.r. V jeho intencích děkan upravil návrh Opatření
děkana, kterým se stanovuje rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických
pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků.
b) KD souhlasí s děkanovým názorem, že nové zařazování pracovníků do mzdových tarifů by mělo
být koncipováno na pět let.
Provoz a rozvoj
a) Připravuje se realizace nové dislokace na Karlově a v Tróji (stěhování). Kolegium akceptovalo
požadavek prod. B. Sedláka, aby budova Ke Karlovu 3 byla uvolněna pro realizaci plánovaných
rekonstrukcí a stavebních úprav od 20. června t.r. Od tohoto data budou zablokovány posluchárny.
V suterénu budovy započnou úpravy dříve, již na začátku června t.r.
b) Na MŠMT byly zaregistrovány oba investiční záměry, potřebné pro dokončení rekonstrukce
malostranské budovy.
Různé
a) Výsledky fotografické soutěže MFF jsou zveřejněny na www,
viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/fotosoutez/vysledek.htm
Po aktuálních informacích pana děkana následovala diskuse. Nejprve děkan odpověděl na otázku
o rozsahu pojištění fakulty. Do diskuse o vhodnosti zveřejnit podrobnosti o způsobu rozhodování
o přidělení výzkumných záměrů se zapojila řada přítomných (kol. O. Zajíček, děkan I. Netuka, kol. I.
Barvík, rektor I. Wilhelm). Převládl názor, že je vhodné zveřejnit algoritmus použitý při rozhodování,
případně bodová ohodnocení jednotlivých navrhovaných výzkumných záměrů, nikoliv však samotné
návrhy nebo jejich posudky. Pan děkan odpověděl také na dotaz kol. M. Rudišina, jaký je přínos
výzkumných záměrů pro studenty.
10. Opatření děkana stanovující rozsah povinností akademických a vědeckých pracovníků.
Děkan fakulty předložil senátu k vyjádření text připraveného opatření stanovujícího míru pedagogických
a vědeckých povinností na MFF a v krátkém vystoupení ho odůvodnil. Opatření by mělo být vyhlášeno
k 1. 7. 2005. Po krátké diskusi k němu bylo přijato usnesení.

Usnesení: Senát bere se souhlasem na vědomí navržený text „Opatření děkana, kterým se
stanovuje rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a
vědeckých povinností vědeckých pracovníků“. Senát oceňuje důraz na kvalitu publikací
místo mechanického zjišťování jejich počtu.
Hlasování: 20 – 0 – 0
11. Poplatky spojené se studiem.
Jako každoročně předložil děkan senátu k vyjádření stanovení výše poplatků spojených se studiem, a to
pro akademický rok 2005/06. Způsob stanovení jednotlivých částek vysvětlil v diskusi prod. J. Anděl.

Usnesení: Senát bere se souhlasem na vědomí výši poplatků spojených se studiem pro
akademický rok 2005-2006.
Hlasování: 20 – 0 – 0
12. Smlouvy s Nadačním fondem B. Bolzana a s Eurotelem Praha, s.r.o.
Kol. Z. Prášková, předsedkyně Nadačního fondu Bernarda Bolzana, odůvodnila návrh na prodloužení
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v areálu MFF v Troji za účelem zajištění další činnosti
Gymnázia B. Bolzana. Její vysvětlení doplnil tajemník fakulty dr. P. Karas (prodloužení smlouvy z roku
2000, o němž nyní lze rozhodnout na úrovni fakulty).
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Následná krátká diskuse se týkala malého počtu studentů gymnázia BB, kteří se po jeho absolutoriu stali
studenty fakulty, možností didaktických kateder využít gymnázium jako experimentální pracoviště pro
přípravu budoucích učitelů,, možné souvislosti s nedostatkem poslucháren, způsobu financování
gymnázia. Prod. B. Sedlák upozornil na skutečnost, že gymnázium pořádá pro pražské školy
demonstrace fyzikálních experimentů.
Usnesení: Senát bere se souhlasem na vědomí předložený návrh na prodloužení smlouvy
o pronájmu nebytových prostor s Nadačním fondem Bernarda Bolzana s platností do roku 2009.
Hlasování: 18 – 0 – 2
2

Návrh na prodloužení stávající smlouvy o pronájmu 24 m nebytových prostor s firmou Eurotel za
účelem provozování základnové stanice mikrovlnné sítě, a to do roku 2010, zdůvodnil tajemník fakulty
dr. P. Karas.

Usnesení: Senát bere se souhlasem na vědomí předložený návrh smlouvy se společností
Eurotel Praha, s.r.o. o pronájmu nebytových prostor.
Hlasování: 20 – 0 – 0

13. Vyhlášení voleb do SKAS na období 2005–2006.
V souvislosti s blížícím se ukončením funkčního období stávající studentské komory AS bylo
rozhodnuto na návrh kol. J. Zlomka o vyhlášení voleb do nové SKAS.
Usnesení: Senát vyhlašuje volby do SKAS pro funkční období 1. 10. 2005—30. 9. 2006 na úterý
24. května 2005 a jmenuje předsedou volební komise Mgr. Josefa Zlomka. Termíny pro případné
opakování voleb stanovuje na čtvrtek 26. května 2005 a pátek 27. května 2005. Jmenováním
dalších členů volební komise pověřuje studentskou komoru.
Hlasování: 20 – 0 – 0
14. Informace o novele studijního a zkušebního řádu.
Prod. J. Anděl informoval senát o tom, že nový Studijní a zkušební řád UK ukládá fakultám předložit do
konce června novely řádů jednotlivých fakult, v nichž se promítnou provedené změny. Popsal
nejdůležitější z nich (důsledné uplatnění kreditního systému uplatněné i v definici studijního plánu,
nemožnost opakovat úsek studia, nemožnost využít dočasný přechod do CŽV, možný problém
s institutem podmíněného zápisu). Upozornil na napjatost termínů a popsal práci, která už byla
vykonána. Do přípravy novely se kromě něho zapojili všichni garanti studijních programů a čtyři
zástupci senátu ( Z. Prášková, J. Houštěk, J. Veselý, K. Zvára).
Následovala krátká diskuse, v níž se ujasňovaly nutné změny platného SZŘ.
15. Různé.
– Na senát se obrátil děkan fakulty s žádostí o delegování zástupců AS do komisí pro výběrová řízení.
Usnesení: Senát deleguje L. Krumpa do komise vedené prod. V. Součkem, R. Kryla do komise
vedené prod. A. Kučerou, J. Pešičku do komise vedené prod. Z. Němečkem a K. Zváru do komise
na obsazení míst mladých odborných asistentů.
Hlasování: 20 – 0 – 0
– Předseda senátu připomněl přítomným předpokládaný časový plán dvojice příštích zasedání AS
plánovaných na 18. května, kdy má začít pracovat nová zaměstnanecká komora a má být zvolen kandidát
na děkana MFF pro funkční období 2005 – 2008. Následná diskuse ukázala, že navrhovaný začátek ve
14 hodin je příliš časný, takže předsedající O. Bílek přislíbil, že předsednictvo senátu termíny ještě zváží.
– Kol. M. Rudišin se dotázal, zda fakulta zjišťuje motivaci uchazečů o studium na MFF. Dr. A.
Havlíčková, vedoucí oddělení pro vnější vztahy a propagaci, uvedla, že podobná anketa se pravidelně
organizuje v rámci úvodního soustředění na Albeři. Není však pravidelně statisticky zpracovávaná,
naposledy to udělal kol. M. Beláň ve druhé polovině devadesátých let. Dr. Havlíčková dále připomněla
řadu aktivit, které jsou určeny k podnícení zájmu středoškoláků o naše vědní disciplíny a v důsledku toho
také o fakultu.
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– Do 17. května může fakulta uplatnit připomínky k novele univerzitního stipendijního řádu, která má
umožnit vyplácení dotace na ubytování přímo studentům. Kol. J. Zlomek navrhl usnesení, které by
podporovalo modifikaci navržené novely tak, aby stipendium nemohli dostat studenti z Prahy a aby mezi
stipendiem vypláceným různým skupinám studentů nemohl být velký rozdíl. Tento návrh podpořila kol.
S. Kucková, která fakultu zastupuje v AS UK a je autorkou příslušného pozměňovacího návrhu. Kol.
K. Zvára se zmínil o dvou jednáních sociální komise senátu UK, jichž se zúčastnil. Doporučil místo
schvalování návrhu kol. J. Zlomka podpořit kritické stanovisko AS UK k aktuální podobě reformy dotací
na ubytování studentů. V té souvislosti zmíněné stanovisko přečetl. Po diskusi se senát přiklonil
k usnesení založeném na tomto stanovisku.
Usnesení: AS MFF UK se připojuje k důraznému nesouhlasu s aktuální podobou reformy dotací
na ubytování studentů, jak jej projevil AS UK na svém zasedání 1. dubna 2005.
Hlasování: 20 – 0 – 0
– Kol. M. Rudišin vystoupil s námětem, aby vždy jedna paralelka přednášek na MFF probíhala
v angličtině. V následné diskusi přítomní tento podnět přivítali, ale upozorňovali na řadu úskalí, zejména
legislativních. Bylo konstatováno, že jsou fakulty, na nichž taková výuka nečiní problém. Návrh zůstává
otevřeným podnětem pro další diskuse.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:09 hod.

Příští zasedání AS se uskuteční pravděpodobně 18. května 2005.
Zapsal: K. Zvára
Ověřili: O. Bílek, M. Rotter

