Zápis ze 149. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 18. června 2008

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kaplický, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl,
M. Kulich, J. Spurný, J. Valenta, P. Valtr, D. Kolovratník, M. Radecki, M. Vyšinka, O. Zajíček
Omluveni: P. Kolman, Z. Prášková, J. Pešička, S. Stehno, J. Fischer, M. Ringel, L. Surá, J. Trnka
Hosté: A. Havlíčková, V. Kapsa, A. Kazda, O. John, D. Lanková, J. Lipovský, Z. Němeček,
J. Podolský, M. Rotter, L. Skála

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 148. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Souhlas se složením kolegia děkana.
Pravidla pro organizaci studia.
Depurace vnitřních předpisů.
Schválení návrhů děkana na odvolání a jmenování členů vědecké rady.
Souhlas s vypořádáním zisku a ztráty hospodaření v roce 2007.
Diskuze o zkušenostech s dvoustupňovým studiem.
Volba předsedů ekonomické a studijní komise.
Termíny zasedání AS MFF UK v dalším období.
Různé.

Zasedání řídil druhý místopředseda AS D. Kolovratník.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 148. zasedání.

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, na návrh p. děkana byl doplněn souhlas se
složením kolegia děkana. Zápis z minulého zasedání senátu byl po formulační úpravě bodu Různé
schválen tichým souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 28. května.
Ekonomické záležitosti
P. děkan předložil návrh na převod ztráty z hospodaření roku 2007 v částce 11 103 tis. Kč na
vrub účtu Hospodářský výsledek minulých období a převod vnitropodnikového zisku v částce
13 042 tis. Kč ve prospěch účtu Vnitropodnikový hospodářský výsledek minulých období.
Studijní agenda
AS MFF požádal o shrnutí dosavadních zkušeností s dvoustupňovým studiem a navazujícím
magisterským studiem. Na základě podkladů od garantů studijních programů vypracoval
prod. L. Skála písemný dokument, který byl senátu postoupen.
Věda a zahraniční styky
Děkan podal návrh na složení vědecké rady pro období 2008 – 2012.
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Personální a mzdová agenda
a) P. děkan informoval o průběhu konkurzu na místo tajemníka fakulty.
b) P. děkan obdržel od p. rektora jmenovací dekret, požádal proto senát o souhlas se jmenováním
a odvoláním proděkanů.
Provoz a rozvoj
Na Karlově se buduje výtah. Co se týče rekonstrukce fasády v Troji, MŠMT již schválilo
dodatek k investičnímu záměru a v současné době jsou na MŠMT předloženy ke schválení
podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby.
Různé
a) Zkoumají se možnosti zřídit internetový obchod (nabízely by se např. publikace Matfyzpress).
b) Na úterý 30. září 2008 se na Karlově plánují oslavy 100 let fyziky (Fysikálního ústavu), které
by odpoledne vyvrcholily setkáním fakultní obce.
Prod. L. Skála doplnil jeho informace studijní agendou. Pror. Holina připravuje kritéria hodnocení PhD. studentů. Úpravy SISu, na které upozornili někteří členové AS, byly zadány k realizaci;
objevila se také závada při určování vytíženosti zaměstnanců. Probíhají korektury karolinek.

3.

Souhlas se složením kolegia děkana.

P. děkan představil svůj záměr na jmenování nového kolegia, který předběžně předestřel na shromáždění 28. května. Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. ukončí funkční období proděkana pro vědu
a zahraniční styky a zástupce děkana k 5. září 2008. Novým proděkanem pro vědu a zahraniční
styky a zástupcem děkana zamýšlí děkan jmenovat na čtyřleté funkční období od 6. září 2008 prof.
RNDr. Jaroslava Pokorného, CSc.
Ve druhém funkčním období od 6. září 2008 budou pokračovat:
• prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., jako proděkan pro studijní záležitosti
• prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., jako proděkan pro koncepci studia
• prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., jako proděkan pro rozvoj
• prof. RNDr. Antonín Kučera, CSc. jako proděkan pro informatiku
• prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. jako proděkan pro fyziku
• prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. jako proděkan pro matematiku.
Na dotaz P. Valtra, zda se uvažuje před koncem dalšího funkčního období o jiných změnách,
děkan odpověděl, že na vlastní žádost by mohli být v průběhu svého funkčního období nahrazeni
proděkani J. Anděl a A. Kučera.
Usnesení:
AS MFF UK vyjadřuje souhlas s navrženým složením kolegia děkana.
Hlasování: 14 – 0 – 2

4.

Pravidla pro organizaci studia.

Schvalování předpisu Pravidla pro organizaci studia bylo AS UK pozastaveno, J. Dolejší informoval o konzultaci připomínek legislativní komise AS UK s jejím předsedou J. Stašou. Situace
bude řešena změnou opatření rektora, které navrhne prod. L. Skála.
Hlavní námitky se týkaly čl. 17, odst. 3 (student nemůže být vyloučen ze studia, pokud se
nedostaví ke kontrole údajů ve výkazu o studiu), čl. 21, odst. 6 (psaní bakalářské nebo diplomové
práce ve slovenštině – AS MFF trvá na současném znění), čl. 21, odst. 7 (rozhodnutí, zda předseda
předseda komise připustí práci k obhajobě) a dále organizace doktorského studia v části III.
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Depurace vnitřních předpisů.

J. Dolejší shrnul konzultace s kancléřem Jelínkem a místopředsedou AS UK Stašou. J. Dolejší
shrnul u každého z předpisů navrhované změny (viz příloha), následně proběhla diskuze. Podle
Volebního a jednacího řádu AS MFF je ke schválení vnitřního předpisu třeba dvou třetin všech
jeho členů, tj. 16 hlasů.
Statut fakulty
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
Organizační řád
Diskuze se převážně týkala funkčního období pověřeného vedoucího pracoviště. R. Grill přednesl
procedurální návrh, aby se o změnách předpisu hlasovalo po částech.
Hlasování: 3 – 9 – 4
Následně proběhlo hlasování o předpisu jako celku.
Hlasování: 11 – 1 – 4, předpis nebyl schválen
Volební a jednací řád AS
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
Jednací řád vědecké rady
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
Řád přijímacího řízení
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
Ediční řád
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
Řád celoživotního vzdělávání
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
Disciplinární řád
J. Dolejší představil dvě alternativy – provést drobné změny v předpisu, nebo výrazně zestručnit předpis tak, aby pouze doplňoval Disciplinární řád UK. Vybrána byla alternativa zestručnění
předpisu.
Hlasování: 15 – 1 – 0
Následně proběhlo hlasování o celém předpisu.
Hlasování: 16 – 0 – 0, předpis byl schválen
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Schválení návrhů děkana na odvolání a jmenování členů vědecké rady.

P. děkan požádal AS o souhlas s odvoláním některých členů vědecké rady a jmenováním nové
vědecké rady pro období 2008 – 2012. Hlasování o jednotlivých kandidátech proběhlo podle čl. 21
Volebního a jednacího řádu AS tajně. Předsedající určil skrutátory P. Kaplického a M. Radeckého.
Bylo odevzdáno 16 hlasovacích lístků.
AS vyjádřil 15 hlasy souhlas s odvoláním V. Beneše, J. Bičáka, P. Höschla, K. Jungwirtha,
O. Štěpánkové a P. Vojtáše. AS vyjádřil souhlas se jmenováním vědecké rady na období 2008 –
2012 ve složení (v závorce je uveden počet kladných hlasů pro daného kandidáta): L. Bican (16),
M. Feistauer (16), E. Hajičová (15), J. Hála (16), V. Holý (16), J. Horáček (16), M. Hušková (15),
J. Chýla (16), V. Janiš (16), I. Jex (16), J. Kratochvíl (16), A. Kučera (16), J. Laštovička (15),
J. Lukeš (16), M. Mareš (16), I. Netuka (14), F. Plášil (14), J. Pokorný (16), J. Štěpánek (15),
P. Tvrdík (14), J. Wiedermann (16), J. Zahradník (16). AS vyjádřil souhlas se jmenováním nových
čestných členů vědecké rady J. Bičáka (16) a P. Höschla (16).

7.

Souhlas s vypořádáním zisku a ztráty hospodaření v roce 2007.

Děkan požádal AS o souhlas s vypořádáním zisku a ztráty hospodaření roku 2007. Zastupující
tajemnice D. Lanková vysvětlila důvody tohoto převodu.
Usnesení:
AS MFF souhlasí s převodem ztráty z hospodaření roku 2007 v částce 11 103 tis.
Kč na vrub účtu Hospodářský výsledek minulých období a převod vnitropodnikového
zisku v částce 13 042 tis. Kč ve prospěch účtu Vnitropodnikový hospodářský výsledek
minulých období.
Hlasování: 16 – 0 – 0

8.

Diskuze o zkušenostech s dvoustupňovým studiem.

AS MFF vyzval na svém březnovém zasedání vedení, garanty a studijní komisi, aby vypracovali
materiály hodnotící přechod od pětiletého magisterského studia ke dvoustupňovému bakalářskému
a navazujícímu studiu. Prod. L. Skála předložil materiál vypracovaný společně s garanty jednotlivých studijních programů. Nové uspořádání studia má podle něj výhody i nevýhody, je obtížné
posoudit, které převažují. Jako nevýhody označil rozdělení studia, je důležité nechat si otevřenou
možnost přijímacích zkoušek na NMgr. studium. Za výhodu považuje bakalářskou práci, díky které
studenti brzy získají zkušenosti s vědeckou prací. Hlavní problémy s rozdělením studia nastávají
zejména v učitelském studiu.
Stanovisko studijní komise předložil P. Kaplický. Je podle něj důležité identifikovat hlavní
problémy spojené s dvoustupňovým studiem a pokusit se je odstranit. Požádal vedení a garanty
o neformální schůzku, která by se řešením těchto problémů zabývala. Jako jednu z hlavních nevýhod vidí obtížné navázání NMgr. studia, je obtížné složit v šestém semestru všechny zkoušky a
absolvovat v létě Bc. zkoušku.
Proběhla bohatá diskuze, v níž se vyjádřili členové senátu i přítomní garanti. P. Krtouš označil
za hlavní problémy
1.
2.
3.
4.

přijímání studentů jiných fakult na NMgr. studium,
zajištění úrovně NMgr. studia,
úroveň a způsob vedení bakalářských prací (liší se v jednotlivých oborech),
struktura učitelského studia.
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R. Kryl navrhl zlepšit prostupnost mezi jednotlivými programy. Podle O. Johna je nutné odloučit bakalářské studium od magisterského, navrhl spojit přijímací zkoušku na NMgr. studium
s bakalářskými zkouškami.

9.

Volba předsedů ekonomické a studijní komise.

Senát podle čl. 28 Volebního a jednacího řádu AS MFF zvolil předsedy ekonomické a studijní
komise, protože jim vypršelo funkční období. Předsedou studijní komise navrhl D. Kolovratník
P. Kaplického, ten nominaci nepřijal a navrhl J. Spurného. J. Spurný nominaci přijal. Skrutátory
byli určeni J. Dolejší a P. Kaplický. V tajné volbě získal J. Spurný 15 platných hlasů a byl zvolen
předsedou studijní komise, jeden hlas byl neplatný.
D. Kolovratník navrhl předsedou ekonomické komise J. Pešičku, který se svou nominací dříve
souhlasil. V tajné volbě získal J. Pešička 16 platných hlasů a byl zvolen předsedou ekonomické
komise.

10.

Termíny zasedání AS MFF UK v dalším období.

AS schválil předběžné termíny zasedání v zimním semestru 2008/09: 15. října, 19. listopadu,
17. prosince, 21. ledna, 18. února.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Diskutovala se možnost výjezdního zasedání v první polovině listopadu.

11.

Různé.

R. Grill se zeptal na zrušení úschovny kol v budově Ke Karlovu 3. D. Lanková odpověděla, že
její zrušení je zapříčiněno zbouráním dřevěné boudy, v budoucnu má být úschovna obnovena.
A. Havlíčková upozornila, že Jeden den s fyzikou se koná netradičně v pondělí 29. září, poté
v úterý 30. září proběhne slavnostní seminář ke 100 letům fyziky na Karlově.
Z. Drozd informoval, že byl studenty upozorněn na problém při zkoušce z angličtiny na PhD.
studiu. O. Zajíček popsal průběh zkoušky, s problémem se při ní nesetkal.

Zasedání skončilo v 22.37.
Příští zasedání senátu se uskuteční 15. října 2008 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský
Ověřil:

