ZÁPIS
ze 81. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 17.1.2001
Přítomni:

O.Bílek, V. Kapsa, T. Kepka, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl, R. Kryl,
O. Odvárko, Z. Renc, M. Rojko, P. Simon, M. Tichý, J. Veselý, K. Zvára,
P. Čech, R. Erban, J. Foniok, P. Olmer, D. Stanovský, P. Škovroň.

Omluveni:

J. Kašpar, M. Rotter, R. Budínek, T. Tichý

Hosté:

J. Anděl, L. Dvořák, J. Hanika, A. Havlíčková, P.Chovanec, I. Netuka,
Z. Němeček, P. Karas, A. Karger, A. Kučera, V. Souček, J. Stará.

Zasedání řídila V. Kohlová.

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z 80. zasedání AS a schválení programu 81. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Informace o aktuálním stavu přípravy restrukturalizace studia na MFF.
Předběžná diskuze o návrhu SKAS na změnu Stipendijního řádu.
Různé.

1.

Kontrola zápisu z 80. zasedání AS a schválení programu 81. zasedání.
a) Zápis z minulého zasedání AS byl tichým souhlasem schválen bez připomínek.
b) Tichým souhlasem byl rovněž schválen program 81. zasedání.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan prof. I. Netuka informoval o aktivitách vedení MFF v rámci jednotlivých
agend:
Studijní agenda
• Problémy s organizátorem studentské ankety- pro opožděné předložení návrhu
v AS nebyl ustanoven včas. V dalších semestrech je nutné na to pamatovat
s předstihem.
• Propadovost – prod. J. Anděl připravil data o propadovosti v loňském roce – M
28%, F 31%, I 16% (magisterské studium) – celkově MFF (včetně bakalářského
studia) 27%.
• V roce 2000 bylo obhájeno celkem 62 doktorských disertací (Fyzika – 33,
Matematika – 16, komise D1 – 3, komise D2 – 2, Informatika – 8; celkem 62; po
přiřazení didaktických prací k odborným sekcím jsou počty následující: F – 35,
M –19, I – 8).
Věda a výzkum, zahraniční styky
• Hodnocení výzkumných záměrů – bylo předloženo vědecké radě MFF 17. 1. VZ
byly splněny, doporučuje se neměnit jejich strukturu.
• Do soutěže GA ČR bylo za MFF zasláno celkem 36 projektů, úspěšné byly
pouze 4. Větší úspěch zaznamenali účastníci soutěže o granty pro
1

postdoktorandy.
Mzdová a personální agenda
• KD schválilo děkanovo doporučení, aby od 1. ledna t.r. činil tarifní plat mladých
odborných asistentů 10 tis. Kč/měsíčně.
• Novela zákoníku práce – na pracoviště bylo e-mailem rozesláno upozornění
vedoucím pracovišť, jak rozumně aplikovat její ustanovení v podmínkách MFF.
• Problematika penzijního připojištění u pracovníků, kteří jsou delší dobu (zatím
nespecifikovanou) zaměstnanci MFF. Konkrétní podmínky vyplynou až po
sestavení rozpočtu fakulty.
Ekonomická agenda
• Rozpočtové provizorium - zásady v příkazu děkana č.11/2000.
• Harmonogram projednání závěrky hospodaření za rok 2000. (Proběhne-li 19. 1.
projednání účetní závěrky na RUK, je reálné projednání na zasedání AS UK
14.2.2001).
• Příprava rozpočtu – zatím není jasné, zda bude rozpočet připraven na březnové
zasedání AS MFF (14.3.2001). Permanentní změny metodiky rozdělování státní
dotace velmi ztěžují koncepční práci vedení.
Provoz a rozvoj
• Rekonstrukce malostranské budovy. Dne 11. 1. se uskutečnilo jednání s autorem
projektové dokumentace arch. Benešem a zástupci firmy Helika. Vedení usiluje
o to, aby připravovaná dokumentace poskytovala maximální záruky pro úspěch
opakovaného výběrového řízení.
• Fasáda Ke Karlovu 3 převzata, lakýrnické práce zatím ne.
• Práce v budově Ke Karlovu 5 probíhají podle plánu.
• Vedení fakulty přijalo novou metodiku přípravy stavebních akcí.
Různé
• Proběhlo jednání děkana s kol. P. Olmerem ohledně zřízení spolku studentů
a absolventů fakulty, návrh stanov spolku byl předán tajemníkovi k zajištění
právní expertizy, čeká se na výsledek právního posouzení.
• Doc. J. Klíma se ujal odpovědnosti za přípravu almanachu k 50. výročí MFF.
3.

Informace o aktuálním stavu přípravy restrukturalizace studia na MFF.
Děkan fakulty úvodem znovu připomněl motivy, které vedly k zahájení prací na
restrukturalizaci studia na MFF. Vedení fakulty původně připravilo jako základ pro
zahájení diskusí v oborových sekcích nultou variantu návrhů, na kterou sekce
reagovaly odlišně. Sekce F a I využily připravované restrukturalizace jako
příležitosti k dalšímu rozvoji představ o struktuře studia svých oborů. V sekci M
začala být myšlenka restrukturalizace přijatelná až po ustoupení vedení od
neprůchodné varianty jediného bakalářského studijního programu. Restrukturalizace
studia učitelství, nejprve vnímaná jako obtížně uskutečnitelná, byla ponechána jako
otevřený problém. Díky iniciativě zdola se v krátké době překvapivě podařilo i zde
připravit základní verzi realizovatelného návrhu dvoustupňového studia.
O konkrétních změnách, které se v návrzích sekcí objevily od minulého zasedání
AS, stručně referovali proděkani Němeček, Kučera a Souček (FYZIKA: nyní jediný
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Bc. studijní program; INFORMATIKA: nepatrné změny od minula, maximální
průchodnost mezi studijními programy Bc. a Mgr.; MATEMATIKA: nyní se
předpokládají 3 obory Bc. studia – obecná matematika, finanční matematika a
matematické metody v kryptologii). Širší výklad o hlavních rysech návrhu reformy
studia učitelství připraveného v konsensuální shodě všech sekcí podali
prof. A. Karger a doc. L. Dvořák. Aktuální podoby jednotlivých návrhů jsou
publikovány na fakultních www stránkách.
Předmětem diskuse byly zejména otázky: přechod na kreditní systém, důvody
pro restrukturalizaci studia, názory publikované na diskuzní www stránce, většina
aspektů návrhu dvoustupňového studia učitelství, charakter bakalářské práce,
přijímací procedura na navazující Mgr.studium aj.
4.

Průběžná diskuse o návrhu SKAS na změnu Stipendijního řádu.

Jednání uvedl kol. P. Olmer komentářem k písemně předloženému návrhu SKAS na
změny Stipendijního řádu MFF. Hlavní 2 body návrhu (kromě návrhů drobných změn
upřesňujících text dokumentu): Sjednocení pravidel pro vyplácení prospěchových stipendií
ve 2. roč. a v ostatních ročnících, zrušení známkové penalizace známkou 12 při výpočtu
váženého průměru známek u předmětu, který si student zapsal, ale později se rozhodl
neskládat z něho zkoušku.
V případě prvního bodu ukázala diskuse v podstatě na jeho průchodnost, zatímco u
druhého bodu bylo spektrum názorů velmi široké (ponechat stávající stav; nekonání
zkoušky ze zapsaného předmětu penalizovat, ale méně tvrdě; nepenalizovat; umožnit
dodatečný škrt zápisu přednášky např. do poloviny semestru apod.).
Závěr: SKAS připraví s přihlédnutím k obsahu dnešní diskuse upravenou verzi návrhu
změn SŘ MFF. Plénu AS ji předloží ke schválení po projednání s proděkanem Andělem a
se studijní a legislativní komisí senátu.
5.

Různé.
a) AS vyjádřil souhlas s návrhem SKAS, aby funkcí organizátora studentské ankety
za ZS 2000/2001 byl pověřen student 3. roč. Informatiky René Mihula.
Hlasování: (19 - 0 – 1)
b) Děkan I. Netuka informoval o nepříznivé situaci týkající se výplat stipendií
doktorandům v závěru roku 2000, kdy fakulta obdržela doplatek přidělené státní
dotace na stipendia doktorandů v menší výši než byly náklady na jejich výplatu.
Tato disproporce ve výši cca 3 mil. Kč vznikla nekonsistencí mezi pravidly
stanovenými platným stipendijním řádem UK a metodikou výpočtu státní dotace dle
přepočteného počtu studentů (zatím do ní zřejmě nejsou zahrnuti doktorandi
4. Ročníku). Chybějící prostředky vedení fakulty pokrylo z vnitřních zdrojů a
realizované řešení problému promítne do závěrky rozpočtu za rok 2000. Zároveň
vyvine úsilí o vyjasnění situace do budoucna.
Zasedání skončilo ve 22.52 hod.
V Praze, 31.1.2001.

Zapsal: O. Bílek
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