Zápis
ze 144. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 9. ledna 2008
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

I. Barvík, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Knobloch, L. Krump, R. Kryl, J. Mlček,
J. Pešička, M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára,
D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Trnka, J. Verfl, O. Zajíček
P. Kolman
J. Fischer
R. Grill, J. Hála, A. Havlíčková, J. Hric, P. Krtouš, M. Kulich, Z. Němeček,
S. Stehno, J. Valenta

Zasedání řídil jednatel AS O. Bílek.
Předsedající O. Bílek úvodem konstatoval, že toto zasedání je posledním jednáním senátu
s odstupující zaměstnaneckou komorou. Využil této příležitosti ke sdělení, že ačkoliv je toto zasedání
označeno jako 144. v pořadí, jeho pátrání v senátním archivu ukázalo, že prvních 73 zasedání
Akademického senátu (v roce 1990 ještě nazývaného Akademickou radou) nebylo číslováno. Ve
skutečnosti je tedy toto zasedání 217. v pořadí.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 143. zasedání.
Po několika drobných úpravách navržených Z. Práškovou a P. Kaplickým byl zápis schválen tichým
souhlasem. Rovněž tichým souhlasem byl schválen program jednání navržený předsednictvem senátu.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 5. prosince 2007:
Ekonomické záležitosti
a) Příznivá finanční situace fakulty koncem roku 2007 umožnila vyplacení dalšího, 13. platu
zaměstnancům.
b) Kolegium děkana dnes projednalo návrh SKAS na zvýšení prospěchových stipendií a schválilo
měsíční prospěchové stipendium ve výši 1800,- Kč, což znamená 16.200 Kč ročně pro jednoho
studenta.
c) Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2007.
Studijní agenda
a) Je připraven text smlouvy o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních
programů s ústavy Akademie věd ČR.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Kolegium děkana doporučilo podpořit i příští ročník SVOČ, který pořádá Masarykova univerzita
v Brně (výsledky soutěžících z MFF).
Personální a mzdová agenda
a) Kolegium rektora vyhovělo návrhu MFF a udělilo pamětní medaili Univerzity Karlovy prof.
RNDr. Miloslavu Feistauerovi, DrSc., dr.h.c. při příležitosti jeho životního jubilea. Medaili
převezme prof. Feistauer z rukou p. rektora 8. února t.r.
Provoz a rozvoj
a) Ve stádiu pokročilé přípravy je plán stavebních akcí fakulty na tento kalendářní rok.
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Různé
a) V úterý 22. ledna 2008 navštíví MFF p. rektor, sejde se s vedením fakulty.
b) ČT1 odvysílala 8. 1. t.r. jeden z dílů ze seriálu Detektor. Má se MFF ozvat proti dezinformacím
v něm obsaženým?
Diskuse, která následovala po vystoupení děkana fakulty, se týkala především televizního pořadu
Detektor (úterý 8. ledna ČT 1 od 22.15) a možností, jak na tento neseriózní pořad, který se týkal
našich vědních oborů, reagovat. I. Barvík upozornil na možné a pro fakultu negativní rozpočtové
důsledky hromadného prodlužování doktorského studia na čtyři roky ve všech oborech v situaci, kdy
nezanedbatelná část studentů studium úspěšně neukončuje. Děkan reagoval připomenutím, že vedení
univerzity se snaží dokončování tohoto studia finančně podporovat.
3. Plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2007.
Ve svém úvodním slovu děkan fakulty mimo jiné uvedl, že předložený dokument nemá nahrazovat
výroční zprávu, že má jen stručně zhodnotit plnění loňské aktualizace dlouhodobého záměru před
formulováním jeho aktualizace pro letošní rok. Stručně se zmínil o některých bodech. V následné
diskusi se porovnávaly počty návrhů studentských grantů s jinými fakultami, diskutovalo se
o nedobrém stavu fakultních webových stránek (tento stav děkan uznal, i nedostatečný pokrok v jeho
nápravě). Bylo konstatováno, že ke změně je nutné rozhodnutí vedení fakulty vůbec něco udělat.
Iniciativní komise vedená Mgr. M. Děckým může jen shrnout problémy a náměty. Řeč byla také
o malém počtu uskutečněných profesorských řízení, o srovnání úrovně podobných řízení na různých
univerzitách a o možnosti jednotného měřítka, které kdysi poskytoval titul DrSc.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí zprávu děkana fakulty o plnění úkolů Aktualizace
dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2007.
Hlasování: 22 – 0 – 0

4. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2008
Děkan fakulty Z. Němeček po jednání vědecké rady fakulty, které proběhlo v odpoledních hodinách,
na několika místech poněkud upravil dříve předložený dokument. Ve svém úvodním slovu tyto úpravy
vysvětlil a zdůvodnil. Na místě souhlasil s novou formulací čtvrtého bodu v 8. části dokumentu:
"Provést konkrétní kroky v inovaci www stránek fakulty". Po krátké diskusi přistoupil senát podle
čl. 10 odst. 1 písm. h statutu fakulty k hlasování o schválení dokumentu.
Usnesení: AS schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2008.
Hlasování: 22 – 0 – 0
5. Výše stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2007/08.
Studentská komora AS se obrátila na děkana fakulty s podnětem na úpravu výše prospěchového
stipendia vzhledem k její několikaleté stagnaci. Písemný materiál, který SKAS připravila, byl
senátorům předem rozdán. Materiál včetně návrhu výše stipendia – 2000 Kč měsíčně – stručně
jménem komory vysvětlil M. Radecki. V materiálu jsou uvedeny částky vyplácené na některých
fakultách univerzity a na některých jiných vysokých školách. Je tu porovnán také počet příjemců
prospěchového stipendia vloni (200) a letos (150). Pan děkan pak informoval, že kolegium děkana při
zvážení možností fakulty došlo k měsíční částce 1800 Kč měsíčně, což je 50% nárůst proti současné
výši 1200 Kč. Po diskusi vyjádřil předseda SKAS D. Kolovratník jménem této komory s navrženou
výší stipendia souhlas a panu děkanovi za rozhodnutí vedení fakulty poděkoval.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí záměr děkana fakulty zvýšit stipendium za
vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2007/08 na částku 16 200 Kč ročně.
Hlasování: 22 – 0 – 0
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6. Různé.
• O. Zajíček se dotázal, zda a jak je zveřejňována částka, která se vyplácí jako prospěchové
stipendium. Bylo konstatováno, že až do poslední novely stipendijního předpisu univerzity nebyla
povinnost vůbec toto stipendium vyplácet. Nyní stanovená povinnost děkana projednat zmíněnou
částku v senátu (čl. 4 odst. 4 stipendijního řádu UK) znamená její praktické zveřejnění. Fakulta patřila
k těm několika málo fakultám univerzity, kde se toto stipendium vůbec vyplácelo.
• Předseda SKAS D. Kolovratník oznámil, že studentská komora připravuje návrh zařadit na pořad
jednání senátu problematiku studentské ankety.
• Dr. Havlíčková upozornila na poněkud nestandardní letošní termín pro Den s fyzikou (až 29. září),
což souvisí s programem oslav 100let budovy Fyzikálního ústavu univerzity.
• Předseda AS K. Zvára doporučil, aby se odcházející členové senátu angažovali i nadále v senátních
komisích. Sám projevil zájem o členství v ekonomické a legislativní komisi. M. Rotter požádal
o zařazení do ekonomické komise.
• Usnesení: AS schvaluje rozšíření ekonomické komise o K. Zváru a M. Rottera a legislativní
komise o K. Zváru.
Hlasování: 22 – 0 – 0
• Dosavadní předseda K. Zvára se velice stručně zmínil o svém Ohlédnutí za činností senátu během
tříletého funkčního období jeho současné zaměstnanecké komory, do něhož zahrnul přehled hlavních
dosažených výsledků, ale i problémů neukončených a také některé náměty pro činnost senátu
v nejbližší době. Rozloučil se se senátem, jmenovitě pak s těmi jeho devíti členy, jejich členství na
konci ledna končí. Všem poděkoval za práci, kterou pro fakultu vykonali. První místopředseda senátu
J. Dolejší se k poděkování připojil a zmínil se zejména o kol. O. Bílkovi, který byl členem senátu po
celou dobu existence tohoto orgánu od r. 1990 (včetně období, kdy existoval pod označením
Akademická rada).
• Děkan fakulty Z. Němeček v závěru zasedání rovněž příznivě zhodnotil fungování senátu v období
končící zaměstnanecké komory a zejména vyzdvihl fakt, že i když bylo vedení fakulty a senát mnohdy
navzájem oponenty, vždy to bylo ku prospěchu fakulty.
První zasedání senátu s novou zaměstnaneckou komorou je plánováno na 20. února 2008. Zasedání
svolá druhý místopředseda AS D. Kolovratník.
Zasedání bylo ukončeno v 19:42 hod.
Zapsal: K. Zvára
Ověřil: O. Bílek

