ZÁPIS
ze 72. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 8.12.1999
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

O.Bílek, V.Kapsa, J.Kašpar, T.Kepka, V.Kohlová, P.Kovář, 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, R.Šámal
J.Kratochvíl, R.Kryl, D.Stanovský
J.Anděl, J.Bednář, I.Emmer, P.Franc A.Havlíčková, P.Karas, I.Netuka,
J.Plášek, B.Sedlák, V.Špinka, J.Hanika

Zasedání řídil 2.místopředseda AS J.Hradil.
1.

Kontrola zápisu ze 71. Zasedání AS a schválení programu zasedání.
Kolega D.Stanovský uveden chybně mezi přítomnými nikoliv mezi omluvenými.
Do programu zařazena informace o výsledcích voleb zástupců MFF do AS UK.
Program schůze pak byl tichým souhlasem schválen.

2.

Informace o výsledcích voleb zástupců MFF do AS UK.
Předseda volební komise kolega D.Rafaja seznámil přítomné s výsledky voleb.
Zaměstnaneckou část akademické obce budou v senátu university zastupovat
RNDr. Miloš Zahradník, CSc. a doc. RNDr. Jan Hála, CSc., studentskou část
akademické obce budou zastupovat Jiří Hanika a Vít Špinka.
Protokol o výsledcích je vystaven na adrese:
http://www.mff.cuni.cz/org/as/volbyASUK-1999/protokol.htm
Předseda volební komise tlumočil nespokojenost některých zaměstnanců fakulty
s tím, že nemohou volit a tudíž se vyjadřovat k činnosti fakulty. Jde o
vysokoškoláky, kteří nemají ve svém Popisu práce zaměstnance větu
"Zaměstnanec je akademickým pracovníkem". Kolega Simon (předseda
legislativní komise AS MFF) však vyjádřil přesvědčení, že tato skutečnost je v
souladu s vysokoškolským zákonem a k němu je třeba vznášet v takovém případě
připomínky.

3.

Informace vedení fakulty.
Děkan prof.Netuka seznámil senát s tématy, projednávanými na KD:
A) Studenti a studium
- Dokončení návrhu na uspořádání učitelského studia (AS dostal předem
elektronicky)
- Navazující magisterské studium informatiky (předáno AS 8.12.99)
- vedlejší obor Biologie (předáno AS 8.12.99)
- úbytek studentů ((předáno AS 8.12.99)
- stipendium pro studenty za 2. Semestr
- studenti podílející se na výuce
- připomínky k anketě (odpovědi na anketu za LS 1998/99 jsou vystaveny na
www: http://www.mff.cuni.cz/news/se/990sansw.pdf,
dále jsou vyvěšeny po jednom výtisku v budovách fakulty a jeden výtisk předala
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-

T. Pávková předsedovi SKAS Mgr. J. Hradilovi)
informační systém (prod. J. Anděl, kol. R. Kryl, kol. F. Zavoral)
studovna v Troji (dopis řediteli KaM UK ing. K. Höferovi)
formuláře studijní agendy
přijati tři lektoři anglického jazyka (na dobu do 31. 8. 2000)
stipendia pro doktorandy budou vyplácena za 3 x 12 měsíců
Den otevřených dveří
akreditace doktorských studijních programů; ústavy AV ČR
dostali jsme akreditaci pro výuku v anglickém jazyce

B) Věda a výzkum
- politika výzkumných záměrů (maximální integrace institucionálních prostředků
na podporu vědy a výzkumu)
- Národní výzkumná centra (350 návrhů; 3,5 mld. Kč, bude nejvýše 650 mil. Kč)
- Akreditace MŠMT ČR k prováděcí habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem (mimo Historie a filozofie matematiky, resp. informatiky)
- uděleno první tvůrčí volno
C)
-

Ekonomické záležitosti
schválen ediční plán pro vyd. Karolinum
dne 15. 12. t.r. – ediční plán vyd. Matfyzpress
rozhodnuto o dotování učebních pomůcek
zvýšení náročnosti na předkládání titulů do edičního plánu (role sekcí,
recenzenti)

D)
-

Personální záležitosti
jednání s vedoucími všech pracovišť
Personální politika MFF 1996 – 1999 (PAS 17. 1. 2000)
poradní orgány vedení fakulty (předáno AS 8.12.99)

E) Výstavba
- Malá Strana:
- Jednání s arch. P. Benešem a vedením UK; situace v informatické sekci;
harmonogram
- Příprava výběrového řízení na firmu, která připraví vypsání veřejné
obchodní soutěže na rekonstrukci
- Karlín:
- Situace rekonstrukce budovy (podpora požadavku na dokončení včetně
důstojné podoby interiéru)
F)
-

Různé
pozvání na Strouhalovskou přednášku dne 5. ledna 2000
podněty ke zlepšení www-stránky MFF
připravena dohoda o spolupráci s Českým statistickým úřadem
brožury s novými vnitřními předpisy ve výrobě
kalendář MFF (předán AS 8.12.99)

Diskuse k 3A):
proděkan Anděl předložil senátu k vyjádření návrh vedení fakulty na akreditaci
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studijního programu "Navazující studium informatiky", který studentům vytváří
podmínky pro navázání magisterského studia na bakalářské studium informatiky.
Přesto že návrh nemohl být předložen s předstihem, členové senátu přihlédli k jeho
závažnosti a významu pro studenty a souhlasili s jeho projednáním v rámci bodu 4
programu tohoto zasedání.
Vedlejší obor - Biologie - je připraven, o dalších se bude jednat.
Stručné shrnutí diskuzí k bodu "úbytek studentů": úbytek studentů po 1.ročníku není
zatím možno kvalitně zdůvodnit. Není jasné, kolik studentů odchází z
prospěchových či jiných důvodů. Úbytek studentů značně ovlivňuje financování
fakulty (příspěvek na studenty přijaté do prvního ročníku je 1-0.5*propadovost).
Ačkoliv je úbytek srovnatelný s technickými univerzitami, je značně vyšší v
porovnání s většinou dalších fakult UK. Projevuje se zde pravděpodobně i
skutečnost, že na VŠ přicházejí absolventi SŠ, kterým byl výrazně snížen počet
hodin matematiky i fyziky. Nutno zvážit způsob výuky v 1.ročníku -zvláště kontrolu
průběžné práce.
Stipendia v druhém ročníku jsou přidělena studentům s prospěchem 1. Jakýkoliv
posun prospěchové hranice způsobuje značný nárůst odměňovaných studentů.
Vzhledem k finančnímu omezení prostředků k tomuto účelu vyčleněných by nárůst
odměňovaných studentů vedl ke značnému snížení prospěchového stipendia, což
vedení fakulty nepovažuje za prospěšné.
K výuce v anglickém jazyce: proděkan Plášek jedná o možnosti výměny studentů
mezi MFF a univerzitou v Kansas (USA). Zatím neexistuje dohoda, upravující
technické podmínky spolupráce.
Výuka v anglickém jazyce není dosud technicky vyjasněna. Nutno specifikovat
započítávání úvazků, ev. finanční ohodnocení vyučujících. Zatímco na školách, kde
výuka v anglickém jazyce probíhá, jsou zájemci o tuto výkuku převážně z řad
platících studentů, MFF takové studenty dosud nemá.
Usnesení k bodu 3E:
AS deleguje kol. Z. Rence do komise pro výběrové řízení na organizátora veřejné
obchodní soutěže na rekonstrukci budovy MFF na Malé Straně.
Hlasování: (21 - 0 - 0 )
4.

Současný stav revize studijních plánů
AS posoudil dnešní stav revize studijních plánů, jejíž hlavní cíle byly formulovány
ve společném programovém dokumentu senátu a vedení fakulty na zasedání AS
11.12.1996. Předem rozeslané podklady a návrh usnesení k tomuto bodu připravila
studijní komise AS. Jednání uvedl předseda komise J.Veselý a následná diskuse se
dotkla zejména těchto bodů: učitelské studium, tvorba rozvrhu, organizace studia,
organizace ankety. Po diskusi byla přijata tato usnesení:

(i)

AS podporuje návrh děkana fakulty ze dne 26.10.1999 na uspořádání
učitelského studia na MFF v rámci akreditovaných studijních oborů.
Hlasování (20 - 0 - 1 )
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(ii)

AS se podrobně seznámil se závěry z posledního posouzení stavu revize
studijních plánů na 56. zasedání AS dne 17. června 1998 a na návrh Studijní
komise senátu dospěl k závěru, že následující body (značení bodů podle přílohy
zápisu ze zmíněného zasedání AS) uzavírá a vypouští z dalšího sledování:
(A) Zahrnout první ročník do kreditního systému při nejbližší úpravě studijního
a zkušebního řádu MFF UK, a to nejpozději k začátku šk. r. 1999/2000.
(B) Státní zkouška na odborném studiu má dvě části – obhajobu diplomové práce a
ústní zkoušku.
(C) Státní zkouška na učitelském studiu má tři části – obhajobu diplomové
práce a ústní zkoušku z každého oboru aprobačních předmětů.
(E) Profesně zaměřené bakalářské studium – cíle a obsahy studia.
(G) Metodika schvalování školitelů.
(H) Studijní plány rozšiřujícího studia učitelství na nižší stupeň škol.
(I) Učební plány oboru fyzika.
(K) Zvýšení úrovně základní výuky informatiky posluchačů učitelství MF a
MDg.
(L) Učební plán studia učitelství I-F.
(N) Bakalářská zkouška na oboru matematika.
(*) Zvýšení minimální bodové hranice k SZ pro M na hodnotu 130.

Ve zbývajících bodech dospěl AS na návrh Studijní komise k těmto závěrům:
(D) Zefektivnění činnosti komisí pro SZZ:
Řešení bylo v minulosti odsunuto, realizuje se v současné době. Organizační
problémy budou dořešeny do konce roku 1999 tak, aby řešení bylo funkční již
v zimním termínu SZZ. Senát žádá vedení fakulty o shrnující zprávu k 1.3.2000. Za
studijní komisi AS bude problematiku (zejména v sekci F) sledovat kol. Langer.
(F) Zapisování předmětů na jiných fakultách:.
Dosavadní praxe (některé předměty, absolvované na jiné fakultě či vysoké škole
mohou být uznány v rámci studia na MFF UK) ponechána. Senát žádá vedení
fakulty o prověření možností výběru předmětů vyučovaných na jiných fakultách
UK a o revizi seznamu předmětů v Karolince v položce ZZZ před předáním
podkladů pro studijní nabídku Karolinky pro rok 2000/1.
(J) Učební plány a sylaby učitelství M-Dg:
Bod byl uzavřen AS na zasedání 29.4.1998. Problematiku bude dále sledovat kol.
Karger. K dalšímu kvalitativnímu zlepšení by mělo dojít v souvislosti s lepším
prostorovým vybavením KDM. Senát žádá vedení fakulty o sledování záležitosti a
zprávu k 1.6.2000.
(M) Výuka jazyků:
V současné době podle vyjádření zástupců SKAS došlo k zlepšení výuky jazyků.
Vedení fakulty projednalo s vedoucí KJP úpravu mechanismu uznávání zkoušek
při přijímání do doktorandského studia; běží též výběrový kurs odborného stylu.
Senát doporučuje vedení fakulty projednat s vedoucí KJP vytváření banky
vhodných odborných textů.
Rovněž doporučuje ve spolupráci se SKAS
prozkoumat možnost konání vhodných přednášek v AJ (zejména přednášek
přehledového typu apod.) a vytvoření platformy pro odborně snadno dostupné
přednášky rodilých mluvčích z řad hostů MFF. Tyto přednášky by mohly mít i
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nezanedbatelný přínos odborný. Senát doporučuje sledovat problematiku
organizace kursů s menším počtem studentů a žádá o zprávu o aktuálním stavu k
1.6.2000.
(O) Zavedení výuky vedlejšího oboru:
Tento bod je ve stádiu jednání s jinými fakultami (PřF UK, FSV). Senát žádá
vedení o podání informace o aktuálním stavu problému a zprávu o výsledcích
jednání k 1.4.2000.
Hlasování (21 - 0 - 0)
(iii) Ke studentské anketě: Senát se seznámil s návrhy Studijní komise reagujícími
na materiál o Studentské anketě předložený kol. Zvárou. S uspokojením uvítal, že se
podařilo získat k práci na anketě náhradu za kol. Zváru: jeho roli převzal kol. Petr
Lachout. Senát doporučuje vedení fakulty prozkoumat technickou možnost sběru
podkladů ankety v elektronické formě a eventuálně jí nahradit dosud užívanou
formu vyplňování dotazníku. Doporučuje zjednodušení dotazníku a jeho vyplnění na
vybraných přednáškách. Ve spolupráci s AS a zejména se SKAS doporučuje
zpracovat v návaznosti na dokumenty přijaté na vyšší úrovni statut ankety. Statut
by měl řešit přiměřeně objektivizaci závěrů a popsat možná opatření na základě
opakovaných statisticky významných připomínek.
K tvorbě rozvrhu: Senát ukládá studijní komisi a pracovní skupině pro informační
systém připravit do únorového zasedání AS podklad pro návrhy AS ve věci tvorby
rozvrhu. Komise připraví stanovisko k obsáhlým návrhům kolegů D. Bednárka a
F. Zavorala.
K výuce TV: Senát ukládá studijní komisi, aby se dále zabývala otázkou Tělesné
výchovy na MFF. Jednání s vedením KTV o eventuálním rozšíření nabídky sportů
dostupných v rámci TV posluchačům MFF povede též SKAS. Případné návrhy předloží
AS vedení fakulty.
Hlasování (20 - 1 - 0 )
(iv) Senát se seznámil s materiálem "Navazující studium informatiky" a přijal
následující usnesení:
AS podporuje návrh děkana fakulty ze dne 30.11.1999 na podání žádosti o rozšíření
akreditace na navazující magisterské studium informatiky.
Hlasování (21 - 0 - 0 )
5.

Různé
AS vzal na vědomí návrh předsednictva nevyužít pro zasedání AS termín 5.1.2000.
Příští zasedání bude svoláno na středu 2.2.2000.
Tato oficielní část zasedání skončila ve ~ 20.30 hod, neformální pokračovala do
pozdních nočních hodin. Někteří ani poslední metro nestihli.
V Praze, 14.12..1999
Zapsala: V. Kohlová

Ověřil: O. Bílek
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