ZÁPIS
ze 78. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 18.10.2000
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar, T. Kepka, V. Kohlová, P. Kovář,
J. Kratochvíl, R Kryl, O. Odvárko, Z. Renc, P. Simon, J.Veselý, K. Zvára,
R.Budínek, P.Čech, J. Foniok, P. Olmer, D. Stanovský, P. Škovroň,
T. Tichý
M. Rotter, M. Rojko, M. Tichý, R. Erban,
I. Emmer, A. Havlíčková, P. Karas, Z. Němeček, I. Netuka, J. Plášek,
V. Souček, J.Hanika, J. Hric, V. Špinka,

Zasedání řídil O. Bílek.

Program
1. Zahájení činnosti AS s novou studentskou komorou.
2. Kontrola zápisu ze 77. zasedání AS a schválení programu zasedání.
3. Informace vedení fakulty.
4. Závěrka hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2000.
5. Dílčí novelizace Statutu MFF. Ediční řád MFF.
6. Problematika restrukturalizace studia na UK.
7. Provozní, technické a stavební problémy fakulty.
8. Potvrzení vyhlášení doplňkových voleb do AS UK.
9. Volba předsedy a jednatele AS.
10. Různé.
1.

Zahájení činnosti AS s novou studentskou komorou.
Předsedající zahájil uvítáním členů nově zvolené SKAS, jejíž funkční období začalo
1. 10. 2000. Poté se členové nové SKAS a stávající ZKAS vzájemně představili. AS
vzal na vědomí, že SKAS zvolila svým předsedou kolegu D. Stanovského a
místopředsedou R. Erbana. D. Stanovský se tím automaticky stává druhým
místopředsedou AS. Předseda SKAS na základě tradice přednesl programové
prohlášení SKAS, jehož text je přílohou č.1 tohoto zápisu.
a) AS vyjádřil souhlas s návrhy SKAS aby komise AS byly doplněny studenty takto:
komise studijní: David Stanovský, Petr Škovroň
komise legislativní: Petr Olmer, Jan Foniok
komise ekonomická: Tomáš Tichý, Petr Vilím
b) vedení fakulty byly tlumočeny návrhy na jmenování následujících studentů do
fakultních komisí:
komise ediční: Vít Špinka
komise knihovní: Petr Olmer
komise stipendijní: Petr Olmer
komise propagační:Petr Chovanec, Patricia Rexová
Hlasování (20 - 0 – 1)

2.

Kontrola zápisu ze 77. zasedání AS a schválení programu zasedání.
Kolega Zvára žádá následující doplnění textu v zápisu na str.5 nahoře (doplnění
následuje tučným písmem), který nevystihuje celý obsah jeho připomínky:
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“... Kolega Zvára upozorňuje vedení fakulty, že není dostatečná průběžná kontrola
technického stavu budov fakulty Správou budov a nejsou dostatečně rychle
opravovány vyskytující se závady (jmenovitě v Karlíně). Proto navrhl senátu, aby
požádal vedení fakulty o zprávu, která popíše, jak jsou tyto kontroly a
průběžné odstraňování závad zajištěny.!”
S touto korekcí byl zápis tichým souhlasem schválen. Tichým souhlasem byl rovněž
schválen program zasedání.
3.

Informace vedení fakulty.
• Komentář k el. konferenci k materiálu Zamyšlení nad zkušeností z přípravy
rozpočtu
• Přijímací řízení – proběhlo bez problémů
• Výsledky studentské ankety (reakce na připomínky do 27. 10.)
• Výsledky testů studijních předpokladů (Albeř), k nahlédnutí na studijním
oddělení
• Výzkumná centra (vyvolají změny ve vnitřních předpisech fakulty, ty
s výzkumnými centry doposud nepočítají)
• změna ve výzkumných záměrech
• návrh kritérií habilitačního a profesorského jmenovacího řízení
• směrnice o doplňkové činnosti (připomínky do 30. 9. 2000, platnost od
1. 1. 2001)
• směrnice o veřejných zakázkách
• vydána směrnice děkana o přijímání vědeckých pracovníků a jejich
zařazování do mzdových tříd
• od 1. 9. do 31. 12. t.r. pověřena řízením ÚFAL prof. E. Hajičová
• podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst a na místa
vedoucího KFK a vedoucího KAM
• mzdová politika (tarifní platy, porovnání sekcí, situace MFF v rámci UK);
• otázka služebních bytů (vzniknou další byty pro zahraniční hosty)
• depozitář knihovny (na MS kalamita v depozitáři)
• zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky proběhlo bez
újmy na MFF

4.

Závěrka hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2000.
Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty. Závěrka je zpracována v jiném –
přehlednějším formátu než loni. V pololetní uzávěrce nejsou problematická místa.
Kolega Emmer však předvídá ve svém vystoupení možné problémy, které vzniknou
v rámci uzávěrky za třetí čtvrtletí v souvislosti s opravou fasády na budově Ke
Karlovu 3.
Kolega Zvára hodnotí jménem ekonomické komise AS pololetní uzávěrku za
bezproblémovou. Upozorňuje však, že ne zcela dobře funguje vše kolem staveb, kde
se předpokládá překročení rozpočtu, což se může projevit v uzávěrce následující.
Senát pak přijímá po krátké diskusi k pololetní uzávěrce následující usnesení:
Senát bere na vědomí předloženou závěrku hospodaření fakulty za první pololetí,
která ukazuje, že čerpání finančních prostředků odpovídá schválenému rozpočtu.
Hlasování (21 - 0 – 0)
Senát schvaluje úpravy rozpočtu popsané v bodu 2.1 závěrky, tj. schvaluje vyrovnání
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přečerpání grantových prostředků, částečné rozpuštění investiční rezervy a drobné
přesuny vyplývající z reorganizace počítačové sítě na Karlově
.
Hlasování (21 - 0 – 0)
Senát si cení snahy o zlepšení srozumitelnosti závěrky, k čemuž přispěl také společně
dohodnutý nový formát.
Hlasování (19 - 0 – 2)
5.

Dílčí novelizace Statutu MFF. Ediční řád MFF.
Kolega Renc vysvětlil nutnost schválení dalšího vnitřního předpisu fakulty, jímž je
Ediční řád MFF. Ten upravuje v souladu s Edičním řádem Univerzity Karlovy
ediční činnost fakulty. Vypracovaný návrh byl kladně projednán kolegiem děkana a
vědeckou radou a konzultován s vedoucím vydavatelství MATFYZPRESS,
předsedou legislativní komise AS P. Simonem a kolegou T. Jelínkem z RUK. Po
krátké diskusi nad předloženým zněním Edičního řádu byly přijaty drobné jazykové
úpravy textu a zvolena jedna ze dvou možných variant § 1, odst. 2. Ediční řád byl
pak schválen.
Hlasování (21 - 0 – 0)
Vznik Edičního řádu vyvolal potřebu dílčí změny v čl.2, odstavce 6 Statutu fakulty.
Ta byla přijata.
Hlasování (21 - 0 – 0)
Změna Statutu MFF i konečné znění Edičního řádu MFF jsou přílohou 2 tohoto
zápisu.

6.

Problematika restrukturalizace studia na UK
V současné době je v rámci UK i dalších VŠ v ČR formulován záměr vyjít vstříct
sílícím evropským trendům usilujícím o vzájemné sblížení a sladění systémů
vysokoškolského studia. Cílem je studium zefektivnit a zajistit vysokou mobilitu
studentů i učitelů.
Kolega Veselý komentoval předem připravený text, shrnující obsah vystoupení
rektora UK na rozšířeném zasedání Kolegia děkana MFF. Rektor očekává od
jednotlivých fakult UK sdělení, zda jsou ochotny rozpracovávat evropské programy
třístupňového vysokoškolského studia. Prof. Netuka přednesl AS stanovisko vedení
fakulty, které bylo po kontroverzní diskusi vědeckou radou přijato:
Fakulta může připravit 3 bakalářské programy- fyziky, matematiky a informatiky a
tři navazující magisterské programy.
Představa vedení fakulty je taková, že by byly organizovány dva typy bakalářského
studia a to „obecný bakalář“ a „profilující bakalář“ (z dosud úspěšných
bakalářských programů) a byly vytvořeny podmínky pro jejich vzájemnou
prostupnost. Učitelské studium by mělo být organizováno v těsné návaznosti na
odborné studium. V magisterském studiu by mělo dojít k omezování počtu oborů,
vlastní specializaci by měla určit volba diplomové práce. Konstrukce všech tří
studijních programů by měla být podobná.
V následné diskusi byly vyjádřeny obavy o to, zda bude dostatek školitelů pro
bakalářské práce (možná spolupráce s AV), jak bude umožněna prostupnost
z eventuelních nižších úrovní studia do vyšších (diferenční zkoušky) a zejména
obavy o zachování úrovně studia. V diskusi byly zmíněny různé evropské modely.
Např. německý model s “bakalářským” uspořádáním nepočítá, nemá však problém
s vysokým počtem docentů a profesorů, francouzský model a v poslední době i
italský model s bakalářským studiem počítá. Snahou vedení UK je začlenění naší
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univerzity do klastru věhlasných univerzit.
Senát na závěr diskuse přijal následující usnesení:
AS podporuje aktivity fakulty, směřující k reformám studia tak, aby odpovídalo
evropskému trendu vysokoškolského třístupňového studia.
Hlasování (14 - 0 – 6)
(v době hlasování bylo přítomno 20 členů senátu)
7.

Provozní, technické a stavební problémy fakulty.
Po dohodě s děkanem fakulty se předsednictvo AS rozhodlo zařadit tento bod,
neboť se v poslední době nahromadilo mnoho potíží různého stupně závažnosti
v podobě nepříznivých důsledků velkého množství stavebních a rekonstrukčních
akcí. Nejzávažnější případy analyzoval děkan fakulty a proběhla k nim širší diskuse.
Rekonstrukce budovy MFF na Malostranském náměstí:
Po dlouhém jednání mezi vedením fakulty, rektorem UK a kvestorem bylo výběrové
řízení na rekonstrukci zrušeno. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, z nichž
čtyři nesplnily stavební zadání a nabídku páté firmy nebylo s čím porovnat. Bude-li
schválen státní rozpočet pro příští rok, ve kterém se předpokládá i zachování
položky na rekonstrukci malostranské budovy, bude vypsáno nové výběrové řízení,
tentokrát s dokončenou stavební dokumentací, dokončeným archeologickým
průzkumem, dokončeným stavebním a technickým průzkumem, s doplněním
restaurátorského průzkumu. Bude připraven i prováděcí projekt, ale bez etapizace
prací, která by měla být připravena až s dodavatelem, který vyjde z obchodní
soutěže.
V diskusi byla vyjádřena obava o dostatek místa pro zaměstnance v rekonstruované
budově (bude třeba šetřit místem, neboť v historické budově bude nutno respektovat
podmínky památkářů). Bude třeba dbát na dobrou domluvu mezi IS a
arch. Benešem.
Výukové prostory v prostorách kolejí v Troji:
Ukázala se zcela nedostatečná koordinace mezi Technickou správou budov MFF a
Správou kolejí a menz. Chyběly správné informace jak pro vyučující, kteří vlastní
aktivitou chtěli zajistit začátek semestru, tak pro studenty, kteří postrádali
vysvětlení, proč se v daných místnostech nezačalo učit.
Jedinou pozitivní skutečností v této kauze je činnost ROZVRHOVÉ KOMISE, která
byla schopna v kritické situaci předělat rozvrh během víkendu.
Ukazuje se nejen na případu této kauzy, ale při běžném provozu budov a jejich
větších i menších oprav že je nutno pro každou budovu fakulty definovat
kompetence osoby (“školníka“ či „domovníka“), zajistit kvalitní kontrolní činnost a
stavební dozor nad probíhajícími stavebními akcemi a jednoznačně stanovit
kompetence všech složek, které do provozu budov a jejích oprav vstupují. Vedení
fakulty se nyní průběhem staveb a rekonstrukcí intenzivně zabývá a připravuje řadu
opatření v oblasti zajištění prací, kontroly jejich kvality a přesnému vymezení
osobních kompetencí a odpovědnosti. AS se k celé problematice ještě vrátí a bude ji
sledovat zejména z hlediska odstranění nebo alespoň minimalizace negativních
dopadů rekonstrukcí na život fakulty.

8.

Potvrzení vyhlášení doplňkových voleb do AS UK.
Protože Jiří Hanika, zástupce SKAS MFF v AS UK, ukončil v květnu studium na
MFF a byl přijat do doktorského studia, bylo nutno vyhlásit doplňkové volby na
MFF UK na uvolněné místo člena AS UK. Dle statutu MFF může předsednictvo
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senátu vyhlásit doplňovací volby mezi zasedáními AS, což učinilo. Požádalo proto
členy senátu na této schůzi o dodatečný souhlas s vyhlášením voleb. Senát vyjádřil
souhlas následujícím poměrem:
Hlasování (16 - 0 – 3)
Volby proběhly ve dnech 10. a 11. 11. 2000 a členem AS UK byl opět zvolen
J. Hanika. Úplné výsledky voleb jsou v Protokolu, který je přílohou 3 tohoto zápisu.
9.

Volba předsedy a jednatele AS.
Protože senát začal pracovat s novou SKAS, bylo nutno dle statutu MFF znovu volit
předsedu a jednatele senátu.
Byli znovu navrženi stávající předseda i jednatelka senátu a zvoleni v tajném
hlasování:
Předsedou AS zůstává RNDr. Oldřich Bílek, z 20 hlasů bylo všech 20 kladných.
Jednatelkou AS zůstává RNDr. Věra Kohlová, z 20 hlasů bylo 18 kladných.

10.

Různé
• Kolega Kapsa vyjádřil poděkování autorům programu ROKL.
• Kolega Stanovský upozorňuje na „kolaps“ studijního oddělení při zápisu
studentů (odbavení jednoho studenta trvá přibližně čtvrt hodiny).
• Harmonogram zasedání AS MFF pro šk.r. 2000/2001:
22.11, 13.12, 17.1, 14.2, 14.3, 11.4, 16.5, 13.6.
• Aktuálním úkolem je příprava novely Statutu MFF, která by zahrnovala
existenci výzkumných center. Garantem přípravy příslušného návrhu bude
společná pracovní skupina vedení fakulty a senátu. Vedení fakulty do ní zařadilo
proděkany J. Pláška a A. Kučeru. AS do této pracovní skupiny deleguje kolegy
P. Simona a J. Kratochvíla s tím, že podle okolností zapojí do činnosti
legislativní komisi AS.
• AS delegoval své členy do komisí pro výběrová řízení:
Komise pro výběrové řízení na obsazení míst mladých odborných asistentů pro
obory fyzika, informatika a matematika:
RNDr. O. Bílek
Komise pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst ve fyzikální sekci
(docent astronomie a astrofyziky v AÚ UK, docent na KFK, docent na KFNT,
docent na KCHFO):
RNDr. V. Kapsa, CSc.
Komise pro výběrové řízení na obsazení místa profesora informatiky na KAM:
Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSC.
Komise pro výběrové řízení na obsazení místa profesora informatiky na KSI:
RNDr. R. Kryl
Komise pro výběrové řízení na obsazení místa vedoucího KFK:
RNDr. O. Bílek
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Komise pro výběrové řízení na obsazení místa vedoucího KAM:
Doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSC.
Komise pro výběrové řízení na obsazení místa docenta matematiky v MÚ UK:
Doc. RNDr. J. Veselý, CSc.
Komise pro výběrové řízení na obsazení místa docenta na KPMS:
Doc. RNDr. K. Zvára, CSC.
Komise pro výběrové řízení na obsazení místa docenta na KMA:
Doc. RNDr. J. Veselý, CSC.
Hlasování (18 - 0 – 2)
Zasedání skončilo ve 23.18 hod.
V Praze, 2. 11. 2000
Zapsala: V. Kohlová

Ověřil: O. Bílek

6

Příloha č.1

Programové prohlášení SKAS MFF UK

Vážený akademický senáte, milí hosté,
Dovolte nám seznámit Vás s předsevzetími a cíli nově zvolené Studentské komory
akademického senátu MFF UK.
Rádi bychom navázali na činnost našich předchůdců. Z projektů započatých vloni
zmiňme zejména dokončení elektronického informačního systému pro studenty a
zřízení studovny na koleji. Zachováme tradici besed studentů s vedením MFF UK,
která je podle nás velmi přínosná. Rovněž se hodláme organizačně podílet na přípravě
Beánie a Reprezentačního plesu naší fakulty. SKAS bude také pokračovat ve výměně
zkušeností se slovenskými kolegy ze ŠČAS MFF UK v Bratislavě.
V loňském roce se stala situace s ubytováním studentů na kolejích kritickou. Bývalá
SKAS se začala problémem zabývat a i my budeme vývoj nadále sledovat a při
vhodných příležitostech do něj zasahovat. Naším nejbližším činem v této záležitosti
by měla být plánovaná beseda o kolejích.
SKAS by ráda iniciovala po vzoru jiných fakult vznik oficiálního studentského a
absolventského spolku, který by mj. pomáhal organizovat různé studentské akce a
umožnil by absolventům zůstat v kontaktu s fakultou. Ve spolupráci se SKAS a
propagačním oddělením fakulty by mohl začít vydávat informační bulletin.
V neposlední řadě se budeme i nadále zajímat o vývoj studijních plánů, vedlejších
oborů, o problematiku jazyků a tělesné výchovy, o vývoj celofakultního informačního
systému i o další oblasti týkající se studentů. Rádi bychom se aktivně účastnili diskuse
o restrukturalizaci studia na UK. Budeme se snažit informovat ostatní studenty o dění
na akademické půdě.
Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci se zaměstnaneckou komorou i
vedením fakulty.
za SKAS David Stanovský, předseda
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Příloha č. 2
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Matematicko-fyzikální fakulta

Vnitřní předpis,
kterým se mění Statut Matematicko-fyzikální fakulty

Část první
Změna Statutu
Statut Matematicko-fyzikální fakulty se mění takto: V čl. 2 se doplňuje nový
odstavec 6, který zní : “Fakulta vykonává samostatnou ediční činnost. Zásady této
činnosti upravuje Ediční řád fakulty, který je vnitřním předpisem.”

Část druhá
Účinnost

1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Matematicko-fyzikální fakulty
dne 18. října. 2000.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy v Praze1).
3. Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
dni, kdy nabyl platnosti.

1)

…………………….

……………………………….

RNDr. Oldřich Bílek
předseda AS MFF

Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Akademický senát

univerzity schválil tento předpis dne ……………………. .
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Příloha č.2
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Ediční řád

Matematicko-fyzikální fakulty

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty
se podle §27 odst.1 písm.b) a §33 odst.2 písm.g) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
a podle čl.2 odst.6 Statutu Matematicko-fyzikální fakulty
usnesl na tomto Edičním řádu Matematicko-fyzikální fakulty,
jako na jejím vnitřním předpisu :

§ 1.
1. Tento řád upravuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Edičního řádu Univerzity Karlovy
v Praze (dále jen “univerzita”) zásady ediční činnosti na Matematicko-fyzikální
fakultě (dále jen “fakulta”) včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen
“ediční činnost”).
2. Ediční činnost fakulty je orientována zejména na následující oblasti :
a) studijní a odborná literatura podporující pedagogickou a vědeckou činnost
fakulty, případně dalších fakult nebo škol,
b) literatura a informační materiály sloužící k propagaci fakulty.

§ 2.
1. Vydavatelství odborné literatury a učebních textů MATFYZPRESS (dále jen
“vydavatelství”) je zařízením fakulty, které zabezpečuje významnou část její ediční
činnosti.
2. V čele vydavatelství stojí vedoucí vydavatelství jmenovaný děkanem fakulty.
3. Činnost vydavatelství se řídí Statutem vydavatelství.
§ 3.
1. Ediční komise fakulty (dále jen “komise”) je poradním orgánem děkana pro oblast
ediční činnosti fakulty. Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů
akademické obce fakulty.
2. Vedoucí vydavatelství je členem komise. Členy komise jsou též zástupci
studentské části akademické obce fakulty.
3. Charakteristiku ediční činnosti fakulty a činnost komise, postup při sestavování
edičního plánu fakulty a jeho realizaci včetně příslušných termínů a
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hospodářských náležitostí vymezují Směrnice pro ediční činnost Matematickofyzikální fakulty, které stanoví děkan.
4. Ve vztahu k edičnímu plánu univerzity respektuje komise čl. 4 Edičního řádu
univerzity.

§ 4.
1.

Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 18. října 2000 a
nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1) .
2. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni,
kdy nabyl platnosti.

…………………………….

.……………………………….

RNDr. Oldřich Bílek

Prof. RNDr. Ivan Netuka,

DrSc.
předseda akademického senátu

děkan

1)

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne
…………
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Příloha č.3
UNIVERZITA KARLOVA
Matematicko-fyzikální fakulta

P R O T O K OL
o konání a výsledcích doplňovacích voleb na MFF UK
na uvolněné místo člena AS UK

Ve dnech 10. a 11. října 2000 se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy uskutečnily doplňovací volby na uvolněné místo člena Akademického
senátu Univerzity Karlovy. Doplňovací volby vyhlásilo dne 11. 9. 2000
předsednictvo AS MFF. Učinilo tak v souladu s články 9 a 10 Volebního a
jednacího řádu AS UK na základě dopisu pana Mgr. Jiřího Haniky ze dne 30. 6.
2000 adresovaného předsedovi AS MFF, v němž Mgr. J. Hanika prohlásil, že
vzhledem k ukončení svého magisterského studia na MFF a následnému přijetí
ke studiu doktorskému na MFF bude kandidovat v doplňovacích volbách do AS
UK.
Pro zajištění průběhu voleb a vyhodnocení jejich výsledků byla zřízena dílčí
volební komise ve složení:
Petr Chovanec (předseda komise), Zuzana Stanovská, Šárka Štěpánová, Jan
Bitta,
Luboš Dostál, Jan Vršovský.
Jména navržených kandidátů:
Mgr. Jiří Hanika, student doktorského programu M1,
Mgr. Radek Erban, student doktorského programu F11.
Oba kandidáti vyjádřili písemný souhlas se svou kandidaturou.
Voleb se zúčastnilo 466 oprávněných voličů z řad studentské části akademické
obce MFF, což je 17,6 % z celkového počtu 2644 oprávněných voličů.
Výsledky voleb:
Mgr. Jiří Hanika
Mgr. Radek Erban

293 hlasů
258 hlasů

62,9%
55,4%

Dílčí volební komise konstatuje, že na uvolněné místo člena AS UK byl zvolen
vyšším počtem hlasů Mgr. Jiří Hanika.

V Praze dne 12. 10. 2000.
………………………………..
Petr Chovanec
předseda dílčí volební komise
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