ZÁPIS
z 71. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 10.11.1999
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

O.Bílek, V.Kapsa, J.Kašpar, T.Kepka, V.Kohlová, P.Kovář, R.Kryl,
O.Odvárko, Z.Renc, M.Rojko, M.Rotter, P.Simon, M.Tichý, J.Veselý,
K.Zvára,
M.Bittner, P.Bubák, P.Čech, J.Černý, R.Erban, J.Hradil,
D.Stanovský, R.Šámal
J.Kratochvíl
J.Anděl, J.Bednář, I.Emmer, P.Franc A.Havlíčková, P.Karas, I.Netuka,
J.Plášek, B.Sedlák, V.Špinka

Zasedání řídil 1.místopředseda AS doc.Z.Renc
1.

Kontrola zápisu ze 70. Zasedání AS a schválení programu zasedání.
Kolegové upozornili na tyto chyby v zápisu:
Mezi hosty chybí kolega P.Franc,
Str.1, bod 1.:….rezignující byli jmenováni…
Str.4, bod 5, ad 3):…..k 30.září…
Str.5, bod 7 :….. nová SKAS a došlo….
Str.5, bod 9, chybně termíny zasedání. Zde jsou uvedeny termíny správné:
V r. 1999: 10.11., 8.12.,
V r. 2000: 5.1., 2.2., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6.
Změna ve složení SKAS.
Kolega Hradil oznámil rezignaci Petra Kačenky na členství ve SKAS. Na jeho místo
postoupil Jakub Černý.
Program schůze byl tichým souhlasem schválen.

2.

3.

Programové prohlášení SKAS.
Kolega Hradil přečetl programové prohlášení SKAS. Jeho text je přílohou tohoto
zápisu.
Informace vedení fakulty.
Informace děkana
Novinky od 6. 10. (předchozího zasedání):
předloženo 7 návrhů na Národní výzkumná centra (NVC), ukončeno jednání o
rigorózním řízení, ukončeno jednání s Komerční pojišťovnou o pojištění pracovníků
při zahraničních cestách; ukončena příprava materiálu “Návrh uspořádání učitelského
studia na MFF v rámci akreditovaných studijních programů; proběhlo jednání
s Přírodovědeckou fakultou o vedlejším oboru “biologie”; vydána směrnice o
stravenkách; o obsazování chaty na Mariánské; rozhodnutí o zřízení definitivní úřední
desky; příprava DOD; příprava Strouhalovské přednášky;
KD se zabývalo těmito tématy:
Studijní systém, nestavební investice; rozvrhová komise, informační systém na MFF;
elektronická komunikace mezi pracovišti a děkanátem; prezentace fakulty na www;

1

počítače a rok 2000; kalendář MFF; přijímací zkoušky – příprava; počítačové
laboratoře; Matfyzpress; příprava zásad rozpočtu; přijímací zkouška z angličtiny pro
doktorské studium.
Komentář k diskusi na AS 6. 10. o přijímacím řízení na M-Dg:
Za čtyři poslední léta (1996 – 1999) se hlásilo 98 uchazečů na kombinaci M-Dg.
K přijímacím zkouškám se dostavilo 68 uchazečů, z toho jsme nepřijali 3. Zapsalo se
27 studentů ze 65 přijatých. Ukazuje se, že uchazeči o M-Dg mají v porovnání
s ostatními uchazeči nadprůměrný počet bodů z písemné zkoušky z matematiky,
zatímco z druhého předmětu dosahují počet bodů odpovídající průměru.
Mimořádně aktuální problematika:
Studentská anketa: vedoucí ankety kol. Karel Zvára nahrazen kol. Petrem
Lachoutem; z pověření SKAS je zástupcem studentské části akademické obce kol.
Pavel Franc.
Vyjádření k připomínkám z ankety LS 1998/99 bude zveřejněno před koncem
listopadu.Vedení fakulty na základě anket za posledních pět let vybralo učitele, kteří
se soustavně vyskytují mezi nejlépe hodnocenými (obdrží poděkování a finanční
odměnu od děkana) a řešilo problém i negativních ohlasů (změnou v přidělování
úvazků, výjimečně i rozvázáním pracovního poměru).
O formě ankety pro LS 1999/2000 se bude jednat v únoru 2000.
Rekonstrukce budovy na Malostranském nám.
Předpokládá se, že s rekonstrukcí bude započato v příštím roce po ukončení
výběrového řízení.
Ples
Děkan 3. 11. t.r. dostal materiál od předsedy SKAS J. Hradila, týkající se plesu
fakulty.
KD je pro konání plesu na jaře roku 2000, aby nebyla přerušena nově obnovená
tradice této společenské akce, a počítá s tím, že ho mírně finančně podpoří. Toto
vstřícné stanovisko přijímá naposledy. Pro další roky je jedinou možností pro
pořádání plesů jiné organizační zabezpečení. Praktické aspekty věci projednají děkan,
tajemník a předseda SKAS Jan Hradil.
Personální politika (jednání s vedoucími z informatické sekce; problematika
KMLFM).
Interakce s AS: studovna Troja (kol. Olmer dodal podklad 8. 11. t.r.); studijní
komise: revize studijních plánů; podněty k anketě, uč. studiu, angličtině; ediční
záležitosti: kol. Špinka (Rudin – J. Veselý).
Informace proděkana Anděla o přijímacím řízení na MFF:
Na předchozím zasedání AS nebyly k disposici číselné výsledky, proto jsou uvedeny
na tomto místě:
V externím a kombinovaném studiu byl přijat stejný počet studentů jako loni.
Presenční studium: bylo přijato 914 studentů. Do prvého ročníku se zapsalo 523
studentů, do vyššího ročníku 48 studentů, celkem 571 studentů, tj.62,5% přijatých
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studentů. V předchozím roce to bylo 59,3% přijatých studentů. Vyšší procento zápisů
bylo na oborech: Matematika a Fyzika, stejné procento na oboru Informatika a značně
menší procento na oboru Učitelství MF.
Proděkan Emmer informoval o položení optického kabelu mezi budovou v Troji a
kolejí 17.listopadu:
Vlastní technické provedení vyžaduje územní řízení. To sice již skončilo, ale později,
než se předpokládalo. Finanční prostředky, které byly na tuto akci připraveny, byly
zatím použity na klimatizaci počítačových učeben.
Předpokládá se proto, že kabel bude položen v příštím roce.
4.

Závěrka hospodaření MFF UK k 30. 9. 1999.
Tajemník fakulty:
V předchozím období se vyjasnily systémové dotace, které byly naplněny.
Byla zrušena regulace příjmové stránky rozpočtu. Bude vyplacena druhá polovina 13tého a posléze i polovina 14-tého platu.
Účetní bilance vykazuje zisk, výhled rozpočtové bilance připouští schodek 3 mil. Kč.
Je třeba zvýšit mzdový limit děkana.
Kol. Zvára:
Jednání ekonomické komise AS a vedení fakulty bylo velmi důkladné. Vzniká
písemný podklad, ve kterém by měly být formulovány požadavky ekonomické
komise AS, co má závěrka obsahovat. V pravomoci senátu je schvalování změn
rozpočtu, zatímco dílčí závěrky hospodaření bere AS na vědomí.
Senát pak přijal toto usnesení:
1. Akademický senát bere na vědomí závěrku hospodaření MFF UK k 30.září 1999.
Hlasování: 21 - 0 - 0
2. AS schvaluje drobné úpravy rozpočtu jednotlivých sekcí (včetně zvýšení částky na
literaturu) provedené během třetího čtvrtletí. Nový stav rozpočtu je uveden v tabulce
nazvané Rozpočet a čerpání ke 30.9.1999 – rekapitulace ve sloupci nazvaném
Rozepsaný rozpočet + podrozvahové účty.
Hlasování: 20 - 0 - 1
3. Na základě informace o použití fondu senát schvaluje zvýšení interního mzdového
limitu děkana z 2000 tisíc korun na 3500 tisíc korun a bere na vědomí, že jde o změnu
určení části finančních prostředků.
Hlasování: 20 - 0 - 1
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5.

Tajemník fakulty znovu informuje o dodatku ke smlouvě o nájmu Zemského domu na
Malostranském náměstí. Kolega Kašpar, který byl požádán o posouzení tohoto
dodatku připravil následující usnesení:
AS bere na vědomí dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, týkající se
restaurace Zemský dům v budově na Malé Straně a úpravy, vyplývající z tohoto
dodatku považuje za vhodné.
Hlasování: 20 - 0 - 1

6.

Projednání návrhu děkana na stanovení výše stipendií doktorandů.
Proděkan Anděl: doktorandská stipendia vstupují do rozpočtu. Jsou na ně přiděleny
státní dotace a zvláštní dotace, celkem na jednoho doktoranda 60 000 Kč/rok.
Současný stav:
v 1.ročníku 122 interních doktorandů
v 2. "
102
"
"
v 3. "
103
"
"
Celková finanční potřeba je ~ 22 mil korun. Protože doktorandi odjíždějí do
zahraničí, odhaduje se potřebná suma na 19 mil. korun. Z této rozvahy vycházel
návrh děkana na stanovení výše stipendií doktorandů v prezenční formě studia.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí návrh děkana, aby výše stipendií doktorandů
v prezenční formě studia byla stanovena takto:
• v prvním roce výše stipendia činí 4.500 Kč
• v druhém roce studia výše stipendia činí 5.000 Kč a ve třetím 6.000 Kč
• po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního
měsíce doktorandské stipendium stanovené děkanem navyšuje o 1.500 Kč
měsíčně.
Hlasování: 21 - 0 - 0
Výše navrhovaných stipendií platí od 1.10.1999.

7.

Iniciativa (V. Kapsa, R. Kryl) k informačnímu systému fakulty.
Kolega Kapsa: seznámil senát s představou o činnosti komise, která by mohla
formulovat potřeby uživatelů existujícího fakultního informačního systému a mohla
by tlumočit koncepční náměty k jeho dalšímu rozvoji.
Prof.Netuka : řešení bývá složité, zcela rozdílné názory bývají početné.
Je nutno vycházet z toho, co již funguje. Všechny konstruktivní nápady vítá.
Prof.Anděl: ledacos začalo fungovat, ožehavější jsou v tomto okamžiku nejasnosti
právní. Které údaje mohou býti dostupné a které nikoli?
Prof.Sedlák: je třeba udržet kompatibilitu mezi fakultou a jinými orgány, se kterými
fakulta komunikuje.
Usnesení:
AS se rozhodl zřídit pracovní skupinu pro informační systém fakulty ve složení:
Vojtěch Kapsa (svolavatel skupiny),
RNDr. Rudolf Kryl, RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Mgr. David Bednárek, Mgr. Pavel
Zakouřil, Dr., Mgr. Filip Zavoral, Jiří Hanika (AS UK), Petr Čech (SKAS )- členové.
Hlasování: 20 - 0 - 0
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8.

Volby do AS UK.
Kolega Bílek informuje o volbách do AS UK. Podrobné informace budou průběžně
zveřejňovány na webu: http://www.cuni.cz/org/as/volbyASUK.htm
AS přijal následující usnesení:
AS vyhlašuje volby členů Akademického senátu UK za MFF pro funkční období 20002002 na dny 7. a 8. Prosince 1999 a jmenuje pro jejich organizační zajištění a
vyhodnocení jejich výsledků volební komisi ve složení: RNDr. David Rafaja,
CSc.(předseda komise), Pavel Bubák (místopředseda komise), Doc.RNDr. Zdeňka
Lustigová, CSc., Doc.RNDr. Roman Grill, CSc., Mgr. Robert El Bashir, Dr., Mgr.
Miroslav Zelený, Dr., RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., RNDr. Jitka Segethová, CSc.,
Doc.RNDr. Karel Najzar, CSc., RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Mgr. Helena
Valentová, Michal Bittner, Petr Čech, Matěj Stránský, Vít Strádal, Petr Šimeček, Eva
Špačková a Petr Chovanec.
Volby se uskuteční pro akademické pracovníky i studenty v budovách KARLOV,
KARLÍN, MALOSTR. NÁM. A TROJA vždy od 10.00 do 15.00 hod. a navíc pro
studenty na KOLEJI 17. LISTOPADU dne 7.12. od 11.00 do 14.00 hod. a od 18.00 do
20.00 hod a dne 8.12. od 10.00 do 14.00 hod. Návrhy kadnidátů lze podávat
nejpozději do pátku 26. 11. 1999 k rukám předsedy volební komise.
Hlasování: 20 - 0 – 0

9.

Schválení návrhu děkana na jmenování členů disciplinární komise MFF UK.
Děkan předložil návrh na složení disciplinární komise. AS přijal následující usnesení:
AS schválil tajným hlasováním návrh děkana na jmenování disciplinární komise MFF
ve složení (v závorce je vždy počet odevzdaných kladných hlasů):
Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. (19), doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (18), doc. RNDr.
Antonín Kučera, CSc. (19), Jan Hradil (19), Petr Čech (19), Pavel Bubák (19).
Náhradníci: doc. RNDr. Zdeněk Renc, CSc. (18), doc. RNDr. Danka Slavínská,
CSc. (18), David Stanovský (18), Radek Erban (19).

10.

Schválení delegátů AS do komisí pro výběrová řízení.
Usnesení:
AS schvaluje jako své delegáty do komisí pro výběrová řízení:
 pro přijímání mladých pracovníků do 30 let kol. O. Bílka
 pro obsazení míst ve fyzikální sekci kol. M. Rottera
 pro obsazení míst v informatické sekci kol. R. Kryla
 pro obsazení míst v matematické sekci kol. J. Kašpara
Hlasování: 18 - 0 – 2

11.

Různé.
Senát vzal na vědomí dopis pana Radomíra Kuchty (bez dalšího projednání).
AS vyjadřuje souhlas s pověřením studenta Petra Škovroně funkcí organizátora
studentské ankety pro zimní semestr akademického roku 1999/2000.
Hlasování: 19 - 1 – 0
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Předseda studijní komise AS Kolega Veselý informuje o přípravě dokumentů o
návrhu uspořádání učitelského studia na MFF. Materiály budou dokončeny a
připraveny pro příští zasedání AS.
Kolega Hradil informuje o Beanii, která bude uspořádána 17.listopadu 1999 na koleji
17.listopadu. (začátek v 19.00 hod.). Ve stejnou dobu bude na témže místě zahájena
výstavka k 10.výročí listopadových událostí.
Kol.Tichý: V trojské laboratoři u kolegy Ulrycha je celofakultní licence na 6-ti
jazyčný slovník WINGED 2000.
Zasedání skončilo ve 20.48 hod.
V Praze 15.11.1999
Zapsala: V. Kohlová

Ověřil: O. Bílek
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