Strana: 1

Zápis
ze 124. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 22. června 2005
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, L. Krump, R. Kryl, J.Mlček, Z. Prášková,
M. Rotter, M. Zahradník, K. Zvára, J. Houštěk, T. Kovařík, M. Rudišin, L. Schmiedt,
O. Zajíček, J. Zlomek
I. Barvík, L. Bican, J. Pešička, M. Pospíšil, P. Valtr, J. Pacák, J. Verfl
J. Anděl, M. Děcký, J. Hála, V. Hampl, A. Havlíčková, M. Kabrhel, P. Karas,
S. Kucková, A. Kučera, Z. Němeček, V. Sechovský, V. Souček, J. Štěpán, Š. Svačina,
M. Tichý

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisů ze 122. a 123. zasedání AS.
2. Informace vedení fakulty.
3. Vystoupení kandidátů na funkci rektora UK.
4. Vyjádření k návrhu příštího děkana na obsazení funkcí proděkanů.
5. Odvolání členů vědecké rady.
6. Volba členů nové vědecké rady.
7. Vyhlášení výsledku voleb do Studentské komory AS.
8. První čtení návrhu nového Studijního a zkušebního řádu MFF.
9. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2006/07.
10. Návrh změny studijního plánu programu matematika.
11. Různé.
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. V úvodu oznámil, že v důsledku úspěšného ukončení studia
odchází z AS M. Dienstbier a jeho místo zaujal s platností od 1. 6. 2005 J. Pacák.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisů ze 122. a 123. zasedání AS.
Jednání o programu zasedání navrženém předsednictvem AS otevřel předseda AS K. Zvára návrhem, aby
kromě drobné úpravy pořadí projednávaných bodů byl program rozšířen ve dvou směrech – zařazením
nového předposledního bodu „Návrh změny studijního plánu programu matematika“ a poskytnutím
prostoru pro vystoupení prof. Š. Svačiny (1.LF UK) a prof. V. Hampla (2.LF UK), kteří jako kandidáti
na funkci rektora UK požádali o možnost prezentovat před senátem MFF své volební programy. Jejich
vystoupení by se uskutečnila odděleně a každý kandidát by měl po svém příchodu možnost vystoupit a
odpovídat na dotazy během krátkého přerušení schváleného programu. S těmito změnami byl program
zasedání schválen tichým souhlasem.
Tichým souhlasem byly rovněž schváleny i zápisy ze 122. zasedání (s jednou drobnou korekcí) a ze
123. zasedání (se dvěma opravami).
2. Informace vedení fakulty.
Předseda AS K. Zvára oznámil, že obdržel od nepřítomného děkana MFF Ivana Netuky dopis, jehož
následující text je adresován všem členům senátu:
Vážený pane předsedo, milá paní senátorko, vážení senátoři,
červnovou zahraniční cestu jsem plánoval s ohledem na stanovený termín zasedání Akademického
senátu dne 15. 6. 2005. V důsledku posunutí termínu se ze zasedání Senátu dne 22. 6. 2005 musím
omluvit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední zasedání v období mého šestiletého působení ve funkci
děkana, rád bych Vás alespoň touto cestou pozdravil a vyjádřil své poděkování za dlouholetou
spolupráci. Z funkce děkana budu odcházet s přesvědčením, že se společnými silami podařilo vykonat
velký kus práce, překonat nejednu překážku a přispět k dalšímu rozvoji naší fakulty.
Práce samozřejmě nekončí a příští vedení fakulty čekají od akademického roku 2005/2006 další nové
úkoly. Budu rád, když akademický senát nastupující management fakulty podpoří a konstruktivně svou
činností přispěje k udržení dobrého jména, kterému se fakulta na Univerzitě i v širší veřejnosti těší.
S přátelským pozdravem

Ivan Netuka.
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V zastoupení nepřítomného děkana I. Netuky poté informoval členy senátu o činnosti vedení fakulty
v době od 18. května 2005 proděkan Z. Němeček:
Ekonomické záležitosti
a) Ve čtrnáctidenní lhůtě se proti rozpočtu k děkanovi odvolal vedoucí Katedry fyziky kovů. Po jednání
prod. Z. Němečka s doc. F. Chmelíkem zůstal rozpis rozpočtu beze změny, jako definitivní.
b) Ing. Eva Špaňárová vydala písemně “Výrok auditora”. Provedla ověření účetní závěrky MFF UK za
rok 2004 a doporučila tuto závěrku schválit bez výhrad.
c) Jednání s FJFI ČVUT o nájemní smlouvě mezi školami pokračovala dne 31. 5. Schůzky se zúčastnili
prorektor ČVUT prof. Hrdlička a poradce rektora ČVUT (a donedávna kvestor ČVUT) doc. Vospěl,
za MFF děkan, prod. B. Sedlák a tajemník. Připravuje se modifikace způsobu účtování nájmu.
Studijní agenda
a) Prod. J. Anděl z pověření vedení fakulty předložil senátu ke schválení podmínky přijímacího řízení
na příští akademický rok.
b) Žádost o akreditaci MFF pro navazující magisterské studium v programech M, F a I projednalo 16. 5.
t.r. kolegium rektora a postoupilo ji s doporučením Akreditační komisi vlády ČR.
c) Dne 9. 6. se uskutečnilo pracovní setkání k problematice výchovy učitelů na fakultách
s přírodovědnou, matematickou a informatickou nabídkou studia. Jednání lze hodnotit jako úspěšné.
d) Proběhlo přijímací řízení na MFF, výsledky zpracoval prod. J. Anděl.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) V souvislosti s ukončením svého funkčního období děkan předložil Akademickému senátu návrh na
formální odvolání členů vědecké rady MFF UK.
b) Kolegium děkana doporučilo, aby na Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum
byl navržen prof. RNDr. J. Haslinger, DrSc. jako autor knihy “Introduction to Shape Optimization,
Theory, Approximation and Computation” (SIAM, Advances in Design and Control 07).
Personální a mzdová agenda
a) Změna Vnitřního mzdového předpisu UK byla zaregistrována ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy k datu 16. 5. 2005.
b) Rektor UK svým dopisem ze dne 30. 5. t.r. sdělil, že bere na vědomí záměr děkana MFF vydat
“Opatření děkana, kterým se stanovuje rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických
pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků” ze dne 3. května 2005. Obsah tohoto
opatření považuje rektor UK ke dni 1. 7. 2005 za projednaný (ve smyslu čl. 4 odst. 7 Vnitřního
mzdového předpisu UK, v platném znění). Děkan opatření vydal formou Směrnice č. 2/2005
s účinností od 1. 7. 2005 – viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2005/smer02.htm
Provoz a rozvoj
a) V rámci agendy prorektora pro rozvoj S. Štecha se připravuje zahájení činnosti Centra pro přenos
poznatků a technologií. MFF navrhla jako svého zástupce do tzv. monitorovacího výboru prof.
RNDr. Milana Tichého, DrSc. Dne 15. 6. 2005 se na MFF uskutečnilo pracovní jednání
s představiteli CPPT. Za fakultu se ho zúčastnili děkan, prof. M. Tichý, prod. B. Sedlák, prof. P.
Höschl, prof. J. Hála, prof. J. Štěpán, prod. J. Plášek, doc. J. Tůma a prof. F. Plášil.
b) Pavilon kryogenní techniky v Troji bude slavnostně otevřen za účasti pana rektora UK dne 28. 6. t. r.
ve 14.00 hodin.
Různé
a) “Den na MFF” se uskutečnil 3. června t.r. Jde o nový typ Dne otevřených dveří, v tomto případě
zaměřený na absolventy bakalářského studia, potenciální uchazeče o navazující magisterské studium
na MFF. Účast byla oproti podobným propagačním akcím poměrně malá.
b) Byly stanoveny služby členů vedení fakulty o letních prázdninách.
Informace vedení MFF doplnil proděkan J. Anděl stručnou a přehlednou informací o výsledcích
přijímacího řízení, které úspěšně proběhlo bez komplikací.

Zápis ze 124. zasedání AS MFF ze dne 22. 6. 2005

Strana:

3

3. Vystoupení kandidátů na funkci rektora UK.
Během zasedání se postupně senátu představili a se stručnou prezentací svých volebních programů
vystoupili dva z dosud nominovaných kandidátů na funkci rektora UK pro funkční období 2006–09:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA z 1.LF UK a prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. ze 2. LF UK.
Po vystoupení každého z kandidátů následovala diskuse s členy AS MFF i přítomnými hosty. Byl přitom
probrán širší okruh otázek, zejména důraz na vyvážený vztah mezi pedagogickou a vědeckou činností
fakult, větší prostupnost studijních programů mezi fakultami, podpora vytváření společných
mezifakultních výzkumných týmů, přiměřenost evaluačních požadavků uplatňovaných při habilitačních
řízeních, posílení kvality a významu doktorského studia na UK, nedostatečná výše stipendií doktorandů,
přiměřenost rozsahu zaměstnávání studentů během studia, aktuální problém zavádění ubytovacích
stipendií, pojetí řízení UK založené na servisním charakteru rektorátu a samostatnějších fakultách,
aktivnější vystupování UK vůči veřejnosti, propojení výzkumu na UK a ve výzkumných centrech větších
firem, náprava neuspokojivého stavu rozhodování o výzkumných záměrech, hledání dalších zdrojů
financování činnosti fakult UK aj.
4. Vyjádření k návrhu příštího děkana na obsazení funkcí proděkanů.
Před projednáním tohoto a následujících dvou bodů programu nejprve K. Zvára seznámil členy AS
s dopisem rektora UK I. Wilhelma, kterým rektor jmenoval prof. Z. Němečka děkanem MFF UK
s účinností od 6. září 2005.
Prof. Z. Němeček poté předložil senátu k vyjádření návrh sestavy proděkanů MFF pro funkční období
2005–2008, které hodlá jmenovat po svém nástupu do funkce děkana a zdůraznil, že tentýž návrh
prezentoval již na předvolebním shromáždění akademické obce.
V rozpravě byla nejprve z podnětu I. Barvíka zdůrazněna nezbytnost plné angažovanosti navržených
proděkanů ve prospěch fakulty bez zatížení vedlejšími závazky. Ke znepokojení Z. Práškové nad dluhem
fyzikální sekce ve výši cca 9 mil. Kč uvedli prof. Z. Němeček a prof. V. Sechovský své představy, jak se
ním postupně vypořádat. K dotazu S. Kuckové, zda budou navržení proděkani přicházet na zasedání
senátu, přítomní kandidáti uvedli, že při jednání o záležitostech svého resortu to považují za samozřejmé
a v ostatních případech pozvání uvítají.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí záměr budoucího děkana MFF prof. Z. Němečka
jmenovat po svém nástupu do funkce
Prof. RNDr. Vladimíra Součka, DrSc. proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky a
zástupcem děkana,
Prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc. proděkanem pro studijní záležitosti,
Prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc. proděkanem pro rozvoj,
Prof. RNDr. Vladimíra Sechovského, DrSc. proděkanem pro fyziku,
Doc. RNDr. Antonína Kučeru, CSc. proděkanem pro informatiku,
Prof. RNDr. Josefa Štěpána, DrSc. proděkanem pro matematiku.
Hlasování: 16 – 0 – 1
5. Odvolání členů vědecké rady.
Děkan fakulty I. Netuka předložil návrh, aby senát v souvislosti s ukončením funkčního období
nynějšího vedení MFF ke dni 5. září 2005 vyjádřil podle čl. 1 odst. 2 jednacího řádu VR MFF souhlas
s formálním odvoláním členů stávající vědecké rady MFF.
Usnesení: AS schvaluje návrh děkana na odvolání členů vědecké rady Matematicko-fyzikální
fakulty UK ke dni 5. září 2005.
Hlasování: 17 – 0 – 0
6. Volba členů nové vědecké rady.
Prof. Z. Němeček předložil senátu písemný návrh na jmenování členů nové vědecké rady MFF UK.
Součástí návrhu byly stručné charakteristiky 25 navrhovaných osobností včetně zaměření jejich vědecké
činnosti. Prof. Němeček uvedl, že jednotlivé návrhy konsultoval s oborovými proděkany a vyjádřil
přesvědčení, že navržení členové VR budou důstojnými reprezentanty oborů pěstovaných na MFF. Jejich
jmenování předpokládá bezprostředně po svém nástupu do funkce děkana.
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O vyjádření souhlasu s návrhem VR proběhlo v souladu s čl. 21 odst. 3 volebního a jednacího řádu AS
tajné hlasování po jednotlivých jménech.
Usnesení: AS vyjadřuje souhlas se záměrem budoucího děkana MFF prof. Z. Němečka jmenovat
po svém nástupu do funkce členy vědecké rady MFF následující osobnosti (v závorkách je vždy
uveden počet získaných hlasů):
Prof. RNDr. Ladislav BICAN, DrSc. (13), Prof. RNDr. Jiří BIČÁK, DrSc. (16),
Prof. RNDr. Miloslav FEISTAUER, DrSc. (15), Prof. PhDr. Eva HAJIČOVÁ, DrSc. (14),
Prof. RNDr. Jan HÁLA, DrSc. (16), Prof. RNDr. Václav HOLÝ, CSc. (15),
Prof. RNDr. Pavel HÖSCHL, DrSc. (16), Prof. RNDr. Marie HUŠKOVÁ, DrSc. (15),
Prof. Jiří CHÝLA, CSc. (13), Prof. Ing. Michal ILAVSKÝ, DrSc. (14),
Prof. Ing. Igor JEX, DrSc. (15), Ing. Karel JUNGWIRTH, DrSc. (16),
Prof. RNDr. Jan KRATOCHVÍL, CSc. (15), Doc. RNDr. Antonín KUČERA, Ph.D. (15),
RNDr. Jan LAŠTOVIČKA, DrSc. (13), Prof. RNDr. Milan MAREŠ, DrSc. (14),
Prof. RNDr. Zdeněk NĚMEČEK, DrSc. (16), Prof. RNDr. Ivan NETUKA, DrSc. (15),
Prof. RNDr. Jaroslav POKORNÝ, CSc. (16), RNDr. Antonín SOCHOR, DrSc. (15),
Prof. RNDr. Vladimír SOUČEK, DrSc. (16), Prof. RNDr. Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc. (13),
Prof. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc. (13), Prof. RNDr. Peter VOJTÁŠ, DrSc. (13),
Doc. RNDr. Jiří ZAHRADNÍK, DrSc. (17)

7. Vyhlášení výsledku voleb do Studentské komory AS.
K. Zvára oznámil, že dne 24. 5. 2005 úspěšně proběhly volby do nové Studentské komory AS. Jejich
výsledky byly na předepsanou dobu uveřejněny na úřední desce fakulty a nebyly k nim vzneseny žádné
námitky, takže jsou platné. Podrobněji s obsahem volebního protokolu, který je k dispozici i na
webovské stránce SKAS, seznámil předseda volební komise J. Zlomek.
Od 1. 10. 2005 bude Studentská komora AS MFF působit ve složení:
Rudišin Miroslav (4I), Verfl Jan (3F), Zajíček Ondřej (4I), Maťašová Dominika (2M), Schmiedt Lukáš
(4F), Trnka Jaroslav (2F), Klusák Václav (4F) a Děcký Martin (4I).
Náhradníky byli zvoleni:
Malý Milan (3I), Kumičák Pavol (3I), Čertík Ondřej (2F), Hájek Jaroslav (3M), Kolovratník David (4I) a
Jambor Martin (5I).

8. První čtení návrhu nového Studijního a zkušebního řádu MFF.
Návrh nového Studijního a zkušebního řádu byl proděkanem J. Andělem uveden jen velmi stručně,
neboť vše podstatné již bylo řečeno v předběžných diskusích na předchozích zasedáních AS. Předseda
studijní komise M. Zahradník shrnul připomínky, které dostal a které budou v případě propuštění návrhu
do 2. čtení přeformulovány jako pozměňovací návrhy. Krátká diskuse proběhla k otázkám přiznávání
kreditů za tělesnou výchovu a jazyky, limitů kreditů u povinných a volitelných předmětů, zavedení
jediného úseku studia v 1. ročníku bakalářského studia a účelu a pojetí individuálních studijních plánů.
Usnesení: AS postupuje návrh Studijního a zkušebního řádu do druhého čtení.
Hlasování: 17 – 0 – 0

9. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2006/07.
Jednání stručně uvedl proděkan J. Anděl. Zdůraznil, že soubor podmínek přijímacího řízení je na MFF
již řadu let relativně stabilní a osvědčený. Pro snadnější rozhodování senátu je současně s úplným textem
informační brožury o přijímacím řízení pro akademický rok 2006/07 předložen i přehled 8 změn proti
roku předchozímu. Novinkou je úplná likvidace přijímacích kvót.
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V krátké diskusi R. Kryl sdělil, že navrhl zlepšení několika formulací v textu brožury a M.Rudišin
nadhodil otázku, zda neuvažovat o rozšíření podmínek pro prominutí přijímací zkoušky o úspěšnou účast
v korespondenčních seminářích. Byl diskutován i důvod, proč se od uchazečů, kteří nepředkládají
přihlášku prostřednictvím své školy vyžaduje ověřená kopie vysvědčení. Proti původnímu návrhu však
nebyly navrženy žádné změny.
Usnesení: AS schvaluje podmínky přijímacího řízení na MFF pro akademický rok 2006/07.
Hlasování: 15 – 0 – 1

10. Návrh změny studijního plánu programu matematika.
Senátu byl předložen k vyjádření návrh změny studijního programu matematika, který souvisí
s rozvíjením oboru Matematické metody informační bezpečnosti. Proděkan J. Anděl k tomu uvedl, že se
jedná o nevelké a neproblematické změny, ale protože zahrnují nový povinný předmět a několik změn
v požadavcích k SZZ, musí se k nim v rámci dříve zavedených pravidel vyjádřit senát. Návrh
podporovaný garantem SP matematika zahrnuje změny v oboru MMIB (Bc.), změny u SZZ oboru
MMIB (Bc.), změny u SZZ oboru Obecná matematika (Bc.) a změny u SZZ oboru Matematické
struktury (Mgr.).
Usnesení: AS schvaluje návrh změny studijního plánu programu matematika.
Hlasování: 16 – 0 – 0

11. Různé.
– K. Zvára podal stručnou informaci o jednání předsednictva AS.
– Senát se vrátil k vystoupením kandidátů na funkci rektora UK prof. Š. Svačiny a prof. V. Hampla. Po
krátké diskusi navrhl K. Zvára rozhodnout hlasováním o podání návrhu na kandidaturu prof. Svačiny.
Usnesení: AS MFF se rozhodl podat návrh na kandidaturu prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc.,
MBA, na funkci rektora Univerzity Karlovy.
Hlasování: 11 – 0 – 5
– J. Zlomek předložil námět, aby se vyjasnila otázka započítávání známek ze zahraničního studia do
studijního průměru pro prospěchová stipendia.
– Termíny podzimních zasedání AS: 19. října 2005, 9. listopadu 2005, 14. prosince 2005.

Zasedání bylo ukončeno ve 22,54 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, M. Rotter

