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Zápis
ze 123. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 18. května 2005
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

I. Barvík, L. Bican, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, L. Krump, R. Kryl,
J.Mlček, J. Pešička, M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník,
K. Zvára, M. Dientsbier, J. Houštěk, T. Kovařík, M. Rudišin, L. Schmiedt, Jan Verfl,
O. Zajíček, J. Zlomek

J. Anděl, J. Foniok, J. Hála, A. Havlíčková, V. Kapsa, P. Karas, J. Kratochvíl, M. Krsek,
Z. Němeček, I. Netuka, J. Plášek, L. Přech, V. Souček

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 121. zasedání AS.
2. Volba kandidáta na děkana fakulty na období 2005–2008.
3. Informace vedení fakulty.
4. Různé.
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. V úvodu jednání předal osvědčení o platnosti volby do
akademického senátu MFF R. Krylovi.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 121. zasedání AS.
Navržený program byl schválen tichým souhlasem. K zápisu ze 121. zasedání byly vzneseny dvě drobné
připomínky, poté byl zápis rovněž schválen tichým souhlasem.
2. Volba kandidáta na děkana fakulty na období 2005–2008.
Předseda AS MFF K. Zvára otevřel proceduru volby kandidáta na děkana fakulty pro funkční období
2005–2008 přehledným shrnutím všech událostí, které jí předcházely, počínaje vyhlášením volby a
konče veřejnou besedou členů akademické obce s kandidáty 16. května 2005. Konstatoval především, že
k vyhlášenému datu 3. května 2005 obdržel z řad členů akademické obce MFF dva návrhy kandidátů na
děkana MFF: prof. RNDr. Jana Hály, DrSc. a prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc. K oběma
návrhům byly přiloženy životopisy kandidátů, jejich volební programy a písemná prohlášení o souhlasu
s kandidaturou. Návrh kandidatury prof. J. Hály podpořilo svými podpisy 74 členů akademické obce
MFF a návrh kandidatury prof. Z. Němečka 116 členů akademické obce MFF. Předseda AS závěrem
konstatoval, že byly splněny všechny podmínky pro uskutečnění volby a připomněl podstatná ustanovení
volebního a jednacího řádu upravující průběh volebního aktu, který musí proběhnout maximálně ve třech
kolech a v každém kole předpokládá rozpravu a tajné hlasování. Pro zjištění výsledku hlasování
ustanovil skupinu skrutátorů ve složení O. Bílek, P. Valtr a J. Verfl. Na volbě kandidáta na děkana MFF
se podílelo všech 24 členů akademického senátu MFF.
V 1. kole volby proběhla obšírná rozprava s oběma kandidáty, jejímiž hlavními tématy byly tyto body:
Současná a budoucí metodika rozdělování finančních prostředků ve fyzikální sekci; otázka, zda
v minulých letech používané vnitrofakultní algoritmy rozdělování peněz jsou použitelné i v budoucnu;
kritéria hodnocení výkonnosti pracovišť, zejména způsob započítávání publikační činnosti; řešení situace
pracovišť postižených neschválením výzkumných záměrů; uplatňování solidarity mezi sekcemi při příliš
diferencovaných dopadech vnějších pravidel financování MFF; aktivní využívání stávajících finančních
zdrojů (rozvojové projekty, další výzkumná centra, zahraniční granty, komerční sféra) a hledání nových
zdrojů; způsob financování zakázek ve sdružení VAKUUM Praha, s.r.o.
Po skončení rozpravy proběhla tajná volba, jejíž výsledky vyhlásil za skupinu skrutátorů O. Bílek.
Výsledky hlasování v 1. kole: Prof. J. Hála obdržel 9 hlasů, prof. Z. Němeček 11 hlasů, 4 hlasy
byly neplatné. Kandidát na děkana MFF nebyl v tomto kole zvolen.
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Ve 2. kole nejprve P. Kaplický vyjádřil pocit, že díky velké podobnosti obou volebních programů i
většině reakcí na dotazy oba kandidáti některým členům senátu poněkud splývají a vyzval je, aby se vůči
sobě pokusili více vymezit. Následující delší rozprava pak byla detailnější. V konkrétnějších detailech se
vrátila k tématům z rozpravy v 1. kole, ale přibylo i mnoho dalších otázek, zejména ze strany studentů.
Nová témata: priority a první kroky nového děkana ve funkci; které věci by nový děkan řešil odlišně od
současného vedení; perspektivy učitelského studia na MFF a účasti fakulty na odborném doškolování
středoškolských učitelů; vztah fakulty k fakultám obdobného zaměření v ČR a ovlivňování jejich úrovně;
diskuse o zahrnutí informatiky do názvu fakulty; navázání spolupráce s komerční sférou (výzkum,
diplomové práce, praxe studentů aj.); účinnost a konkrétní forma opatření ke snížení úbytkovosti
studentů 1. ročníku; účinnější využívání poznatků ze studentské ankety; neexistence ústavů v sekci
informatiky; zvládnutí přechodu z bakalářského studia do navazujícího magisterského studia; konání
přednášek v angličtině a získávání studentů ze zahraničí; dokončení rekonstrukcí na fakultě.
Po skončení rozpravy senát přistoupil ke 2. kolu tajného hlasování o návrhu kandidáta na děkana MFF.
Během přestávky zasedání skrutátoři zjistili jeho výsledky a byl vyhotoven a podepsán volební protokol.
S jeho zněním seznámil senát i přítomné hosty O. Bílek.
Výsledky hlasování ve 2. kole: Prof. J. Hála obdržel 10 hlasů, prof. Z. Němeček získal 14 hlasů,
žádný hlas nebyl neplatný.

Tento výsledek hlasování znamená, že AS přijal následující usnesení:
Akademický senát MFF UK se podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona čís. 111/1998 Sb. usnesl
o předložení návrhu na jmenování prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc. děkanem MFF
UK rektorovi Univerzity Karlovy.
Zvolenému kandidátovi na děkana MFF prof. Z. Němečkovi blahopřáli předseda AS K. Zvára a děkan
fakulty I. Netuka. Oba zároveň ocenili vysokou úroveň obou kandidátů a z obou stran korektní vedení
předvolební soutěže.
Děkan fakulty blahopřál K. Zvárovi, J. Dolejšímu a O. Bílkovi ke zvolení členy předsednictva AS MFF.
3. Informace vedení fakulty.
Děkan I. Netuka podal krátkou informaci o činnosti vedení fakulty od 20. dubna 2005:
Ekonomické záležitosti
a)

b)

Připravený rozpis rozpočtu na fyzikální pracoviště se ještě před jeho oficiálním rozesláním setkal
s vážnějšími výhradami ze strany některých vedoucích pracovišť. Bylo nutné znovu se sekčním
proděkanem a oběma řešiteli výzkumných záměrů projednat sporné body. Po složitých jednáních,
z nichž některá vedl děkan a následující zorganizoval z děkanova pověření prod. B. Sedlák, vznikl
definitivní rozpis rozpočtu, který byl 17. 5. na pracoviště rozeslán. Je v podstatě věci, že i přes
podstatný nárůst finančních prostředků pro fyzikální sekci není výsledný rozpis optimální,
nicméně řeší některé důležité body, např. mzdovou situaci, grantovou spoluúčast, zakázky ve
firmě Vakuum Praha, problematiku kapalného hélia a dusíku apod. Rozpis prostředků představuje
v tomto okamžiku vnitřní dluh fyzikální sekce ve výši téměř 9 mil. Kč. Tento vnitřní dluh bude
snížen o částku získanou na projekty MŠMT (např. ukazatel M); dále se předpokládá, že v průběhu
roku se dluh zmenší získáním financí z dalších zdrojů (odvody z grantů, doplňková činnost).
Vedení fakulty doporučuje novému děkanovi, aby s ohledem na nové skutečnosti spojené
s výzkumnými záměry zahájil v září t.r. jednání o řešení finanční situace na fakultě, zejména
v rámci fyzikální sekce, s perspektivou rozpočtu na rok 2006.
Jednání s FJFI, resp. ČVUT ohledně nájemní smlouvy mezi školami pokračují, zatím nepřinesla
kladný výsledek, tzn. podpis smlouvy ze strany ČVUT.

Studijní agenda
a)
b)
c)
d)

Návrh Studijního a zkušebního řádu po projednání ve vedení fakulty předkládá prod. J. Anděl.
Příprava přijímacího řízení 2005 probíhá, organizační pokyny již studijní oddělení rozeslalo.
Vedení fakulty projednalo podmínky přijímacího řízení na příští rok, předložení definitivního textu
ke schválení AS MFF pověřilo prod. J. Anděla (patrně na červnovou schůzi senátu fakulty).
VR MFF na svém zasedání 4. května t.r. kladně projednala dodatky k diplomům – profily
absolventů MFF.
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Žádost o akreditaci MFF pro navazující magisterské studium v programech M, F a I projednalo
16. 5. t.r. kolegium rektora, čeká se na oficiální sdělení stran dalšího postupu RUK.
Na dobu rekonstrukčních prací v budově Ke Karlovu 3 (letní prázdniny 2005) jsou zajištěné
náhradní místnosti pro konání obhajob doktorských disertací v ostatních budovách fakulty.

Věda a zahraniční styky, knihovna
a)
Neudělené výzkumné záměry - 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. Rektor UK ke zveřejnění
souhlas neudělil.
Personální a mzdová agenda
a)
b)

c)

Dne 2. května t.r. nastoupila do funkce vedoucí hospodářského oddělení Ing. Dana Lanková.
Zařazování pracovníků informatické a matematické sekce do nových mzdových tříd se připravuje
k 1. 7. t.r., pokud Vnitřní mzdový předpis UK vstoupí v platnost k tomuto datu. Příprava podkladů
pro pracovníky fyzikální sekce si vyžádá delší čas.
Dnes uplynula lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení na obsazení prac. míst na MFF.

Provoz a rozvoj
a)
Menza v Tróji ukončí provoz ke 30. 6. t.r., vedení fakulty se zabývá zajištěním náhradních prostor
pro výuku (nové posluchárny na Karlově, část kapacity v učebnách pronajímaných Gymnáziu
Bernarda Bolzana, pronájem dalších prostor v okolí MFF) a také náhradního prostoru pro
studentskou počítačovou laboratoř.
V diskusi děkan a tajemník fakulty reagovali na dotazy týkající se budovy menzy a stravování studentů
v Troji. Budoucnost stávající budovy menzy není definitivně jasná, v suterénu objektů koleje
17. listopadu se staví stravovací zařízení. K dotazu J. Zlomka na možnost stravování studentů
v Profesním domě na Malostranském náměstí na studentské stravenky bylo sděleno, že zatím není možné
tyto stravenky převádět z menz jinam. K dotazu J. Dolejšího k harmonogramu prací na zábranách proti
povodním v trojském areálu tajemník P. Karas sdělil, že se na tom fakulta podílí jen souhlasem s věcným
břemenem, ale jinak je vše v kompetenci orgánů hlavního města Prahy.
4. Různé.
– M. Pospíšil navrhl, aby již na tomto zasedání senát rozhodl o částečném složení svých komisí s tím, že
budou doplněny o další zájemce, především z řad studentů, později. Senát rozhodl o aktuálním složení
komisí na návrh jejich předsedů takto:
Ekonomická komise: J. Pešička (předseda), I. Barvík, J. Hric, P. Kaplický, M. Pospíšil, M. Rotter
Hlasování: 20 – 0 – 0
Legislativní komise: I. Barvík (předseda), V. Kapsa, V. Kohlová, Z. Prášková, J. Verfl,
L. Schmiedt, J. Zlomek
Hlasování: 19 – 1 – 0
Studijní komise: M. Zahradník (předseda), J. Dolejší, L. Krump, R. Kryl, J. Mlček, J. Veselý,
J. Verfl, O. Zajíček
Hlasování: 20 – 0 – 0
– K. Zvára oznámil, že odeslal AS UK usnesení ze zasedání senátu MFF 16. 5. 2005 týkající se
připomínek ke Stipendijnímu řádu UK.
– Příští zasedání AS bude poslední před prázdninami a uskuteční se 15. června 2005. Na jeho programu
bude kromě případných dalších aktuálních bodů projednání návrhu novely Studijního a zkušebního řádu
MFF v 1. čtení a schválení zásad přijímacího řízení na MFF pro akademický rok 2006/07.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,21 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, J. Dolejší, J. Zlomek

