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ZÁPIS
z 62. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 24. března 1999
Přítomni: O.Bílek, M.Bubeníková, J.Dolejší, A.Drápal, L.Dvořák, O.John, J.Kašpar, J.Klimovič, R.Kryl, J.Langer,
Z.Němeček, Z.Renc, M.Rokyta, P.Simon, K.Zvára, P.Kačenka, M.Kechlibar, P.Olmer, J.Strnad, J.Štěrba
Omluveni: J.Kratochvíl, I.Kubák, M.Piliarik, M.Švec
Hosté:
B.Sedlák, I.Netuka, J. Anděl, P.Karas, A.Havlíčková, J.Hric, V.Kohlová, J.Pavluch, M.Rotter,
V.Souček, J.Veselý

Zasedání řídil 1. místopředseda AS A. Drápal. Jako hosty zasedání přivítal členy vedení fakulty a některé
nově zvolené členy zaměstnanecké komory AS. Poté byl bez připomínek schválen program zasedání podle
návrhu předsednictva AS.
1. Vyhlášení výsledků voleb do zaměstnanecké komory AS:
Předseda volební komise kol. J. Pavluch seznámil senát s výsledky voleb do nové
zaměstnanecké komory AS, které se uskutečnily ve dnech 17. a 18. března 1999. Členy
zaměstnanecké komory byli zvoleni (v závorkách jsou uvedeny počty hlasů): O. Bílek (201), M.
Rotter (143), P. Kovář (136), K. Zvára (123), J. Veselý (123), Z. Renc (117), R. Kryl (117), J.
Kašpar (114), M. Rojko (114), J. Plášek (107), V. Souček (104), O. Odvárko (103), M. Tichý
(100), V. Kohlová (98), P. Simon (94) a J. Kratochvíl (87). Voleb se zúčastnilo 298 oprávněných
voličů, což je 65% z celkového počtu voličů. Předseda volební komise předložil volební protokol,
jehož kopie je přílohou tohoto zápisu, a v zapečetěné schránce předal všechny písemné dokumenty
o průběhu voleb a sčítání hlasů.
Předsedající vyslovil předsedovi volební komise i všem jejím členům poděkování za perfektní
zajištění průběhu voleb.
2. Informace vedení fakulty:
O hlavních bodech činnosti vedení fakulty informoval děkan prof. B. Sedlák. Hlavní pozornost
je nyní věnována reakreditacím studijních programů (SP) podle nového zákona o VŠ. Největší
změny se předpokládají u doktorských SP v podobě redukce jejich dosud značného počtu na tři, tj.
na fyziku, informatiku a matematiku. Na základě společné akreditace fakulty a partnerských
pracovišť AV ČR se počítá i nadále se společnou výchovou doktorandů. Pro akreditaci
magisterských SP se uvažuje (jen s nepatrnými korekcemi) s dosavadními studijními obory, u
bakalářských SP půjde o určitou redukci stávajících oborů. Zásadní změna se dotkne učitelského
studia, které nebude mít samostatný SP: Studenti učitelství budou volit jeden ze studijních
programů F, I nebo M s povinností přibrat druhý aprobační obor.
Diskuse k informacím děkana fakulty se dotkla otázek volby oboru diplomové práce v
učitelském studiu, vzájemné návaznosti akreditovaných doktorských studijních programů a oborů
pro habilitační a jmenovací řízení a restrukturalizace oborových rad.
Dále děkan požádal AS, aby podpořil jeho záměr prodloužit do 30. 6. 1999 pracovní smlouvy
všem pracovníkům MFF, jimž dosavadní pracovní poměr vyprší k 30. 4. Tento krok by umožnil
uzavírat nové pracovní smlouvy až v situaci, kdy vstoupí v platnost nové vnitřní předpisy MFF.
Diskuse a přijetí závěru k tomuto bodu byly odloženy na závěr zasedání (viz bod Různé).
Děkan fakulty reagoval na dvě interpelace předsedy SKAS P. Kačenky: K dotazu týkajícímu se
opakovaných havárií serverů v Troji kvůli nedostatečné klimatizaci oznámil, že pořízení potřebné
klimatizace se bude relizovat. K podnětu řešit otázku omezení kouření v prostorách fakulty děkan
po krátké diskusi zaujal stanovisko, že by velmi nerad situaci řešil formou zákazů a sankcí, pokud
se nevyčerpají všechny možnosti založené na vzájemné toleranci pracovníků a studentů fakulty.
Přislíbil však, že vedení fakulty zaujme stanovisko ke stížnostem studentů k problému kouření,
které se opakovaně vyskytly ve studentské anketě.
3. Návrh změn učebních plánů:
Proděkan J. Anděl předložil návrh změn učebních plánů zahrnující 4 body: Úprava bodového
systému, výuka jazyků, informatika a učitelství. Materiál obsahuje některé dosud neuzavřené
otázky z dlouhodobě projednávaného programu revize učebních plánů. Diskuse se soustředila
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především na bod týkající se výuky jazyků, zejména na otázky vzájemné vazby zápočtů a zkoušky a
nepřiznávání bodů v povinné výuce angličtiny. K bodu informatika bylo konstatováno, že již byl
projednán na minulém zasedání AS. Poslední bod předloženého materiálu - učitelství - byl odložen.
Předsedající upozornil na skutečnost, že nyní již senát učební plány neschvaluje, ale vyjadřuje se k
nim.
Usnesení: AS projednal dokument “Návrh změn učebních plánů” předložený proděkanem J. Andělem
a vyslovil souhlas s bodem “Úprava bodového sysytému”.
Hlasování: 20 - 0 - 0
Usnesení: AS konstatoval, že bod “Informatika” téhož dokumentu je již součástí závěrů přijatých
na minulém zasedání senátu dne 24.2.1999 (bod 6 zápisu) a vzal na vědomí opravu v Karolínce
týkající se zkoušky z předmětu I044 v zimním semestru.
Hlasování:
15 - 1 - 4
Usnesení: AS projednal bod “Výuka jazyků” téhož dokumentu, vyslovuje s jeho koncepcí souhlas
a doporučuje dořešit otázku zápočtů ve vyšších ročnících zvláště z hlediska jejich vynutitelnosti.
Hlasování: Toto usnesení bylo schváleno 14 hlasy, přičemž 2 členové AS hlasovali pro protinávrh
požadující upřesnění formulací projednávaného bodu a 4 členové AS se hlasování zdrželi.
Usnesení: AS se rozhodl projednání bodu “Učitelství” téhož dokumentu odsunout na příští
zasedání senátu.
Hlasování: 16
-0-4
4. Rozpočet a zásady hospodaření MFF UK na rok 1999:
Děkan fakulty v úvodním komentáři k návrhu rozpočtu nejprve poděkoval všem, kteří se v loňském
roce podíleli na úsporách; dluh vůči nim bude v rámci tohoto rozpočtu vyrovnán. Novou položkou
příjmové stránky rozpoču jsou od tohoto roku prostředky přidělené na výzkumné záměry. Díky nim
se dá očekávat pokrytí základních potřeb fakulty. Návrh rozpočtu počítá i s určitou rezervou s ohledem
na skutečnost, že závěrku rozpočtu již bude předkládat nový děkan.
Za ekonomickou komisi AS, která návrh rozpočtu důkladně projednala, konstatoval její
předseda Z. Němeček: Rozpočet bylo možno sestavit jako vyrovnaný díky prostředkům přiděleným
na výzkumné záměry. Deficit vůči fondu FRIM je podstatně menší než v minulých letech a jeho
pokrytí drobnými investicemi z prostředků pracovišť by nemělo být problémem. V mezích
možností je respektováno doporučení senátu ze dne 7.10.1998 o rozpočtovém vyrovnání s
předchozím rokem a standardních dotacích. Rozpočet předpokládá zvýšení mzdových prostředků
na fakultě o cca 15%; na sekcích je toto procento menší s ohledem na předpokládané pozdější
doplnění mzdových prostředků pro mladé asistenty a akademické funkcionáře z celofakultních
zdrojů. V investicích je rozpočet velmi uměřený a nepředpokládá větší akce s výjimkou havárií a
dokončení započatých staveb; další akce jsou vázány na získání dodatečných finančních prostředků.
Na přístrojové a počítačové vybavení je počítáno částkou cca 20 mil. Kč (nejnutnější inovace a již
přijaté závazky) a pro druhou etapu je ponechána rezerva 10 mil. Kč, která bude předmětem
upřesnění rozpočtu. V rámci návrhu usnesení senátu komise doporučila upřesnit některé formulace
v zásadách hospodaření. Stanovisko komise v závěru konstatuje, že při dodržování rozpočtové
kázně a zásad hospodaření se všemi prostředky dává rozpočet všechny předpoklady, aby
hospodaření fakulty skončilo kladným hospodářským výsledkem. K tomu komise doporučuje
zařazovat nákupy mezi investice, kdykoliv je to možné.
Některá témata diskuse: způsob nakládání s prostředky na výzkumné záměry, vracení loňských
úspor, finanční pokrytí potřeb MFF v budoucnu.
Usnesení:
a) AS schvaluje rozpočet fakulty a v něm obsažené zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky
v roce 1999 s touto úpravou posledního odstavce části III.2:
Mzdové prostředky z institucionálního rozpočtu, z výzkumných záměrů i z grantů je nutné na
pracovišti integrovat v zájmu plnění všech úkolů pracoviště. Vedoucí pracovišť mohou ke
30. červnu a 30. září požádat o zvýšení mzdových prostředků z rozpočtu fakulty při zachování
celkového objemu neinvestičních rozpočtových prostředků. Tím nejsou dotčena pravidla pro
hospodaření s grantovými mzdovými prostředky.
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b) Akademický senát upozorňuje fakultní veřejnost, že nákupy drobných investic (i z grantových
neinvestičních prostředků) je možno a nutno realizovat prostřednictvím fondu FRIM (výměnou
na investiční peníze). Je třeba důsledně opustit dřívější praxi “rozepisování” investic.
Hlasování: 20 - 0 - 0
5. Tvorba nových vnitřních předpisů MFF UK:
Předsedající A. Drápal v úvodu uvedl, že cílem tohoto jednání je posoudit, v jakém stavu je nyní
příprava textů jednotlivých vnitřních předpisů (VP) MFF a v jakých termínech by mělo proběhnout
jejich připomínkování, projednávání a schvalování. Seznámil senát s dopisem rektora UK a
předsedy AS UK, z něhož především vyplynulo, že ke dni 10. července 1999 vyprší lhůta k
předložení návrhů všech povinných VP jednotlivých fakult UK ke schvalovací proceduře v senátu
UK. AS UK je připraven je projednat a schválit na svých zasedáních 11.6. a 24.9. 1999. Vedení
fakulty i senát se shodují na tom, že je žádoucí připravit všechny návrhy VP tak, aby je mohl AS
UK schválit již 11.6.
O stavu přípravy jednotlivých skupin VP podali informaci kolegové P. Simon, Z. Renc a
B. Sedlák. Bylo konstatováno, že návrhy všech důležitých VP jsou již v takové formě, aby je mohla
v připomínkovém řízení posoudit akademická obec fakulty. Pro tento účel budou návrhy
dokumentů zveřejněny v elektronické formě na www. V období do příštího zasedání senátu budou
k jejich důkladnému posouzení svolány legislativní a studijní komise AS.
6. Různé:
a) Oprava zápisu z minulého zasedání: Z důvodu konzistence závěrů přijatých v bodu 3 “Návrh
změn učebních plánů” na tomto zasedání a v bodu 6 na minulém zasedání senátu se bod 6 zápisu
ze dne 24.2.1999 upravuje takto: V části znění usnesení uvedené v závorkách se text “body B1 a
B2 - návrhy změn” nahradí textem “bod B2 - návrh změny”.
Hlasování: 20 - 0 - 0
b) AS se vrátil k návrhu děkana fakulty přednesenému na začátku zasedání ve věci prodloužení
pracovních smluv a po krátké diskusi k němu přijal usnesení.
Usnesení: S ohledem na současný stav příprav vnitřních předpisů MFF a na předpokládaný termín
jejich schválení souhlasí Akademický senát MFF s tímto provizorním opatřením: prodloužit
pracovní smlouvy všem akademickým pracovníkům, jejichž pracovní smlouvy končí dnem 31.
března resp. 30. dubna t.r., a to do 30. června 1999 (toto opatření se netýká důchodců, na něž se
vztahuje dosavadní postup). K 30. 6. 1999 by pro všechny akademické pracovníky měly být
připraveny nové pracovní smlouvy v souladu s novými vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a
Matematicko-fyzikální
fakulty.
Hlasování: 20 - 0 - 0

Zápis: O. Bílek

