ZÁPIS
z 82. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 14.2.2001
Přítomni:

V. Kapsa, J. Kašpar,T. Kepka, V. Kohlová, P. Kovář, R. Kryl,
Z. Renc, M. Rojko, M. Rotter, J. Veselý, K. Zvára,
R. Budínek, P. Čech, R. Erban, P. Olmer, D. Stanovský, P. Škovroň.

Omluveni:

O.Bílek, J. Kratochvíl, O. Odvárko, M. Tichý, P. Simon, J. Foniok, T. Tichý

Hosté:

I. Netuka, Z. Němeček, J. Plášek, P. Karas,

Zasedání řídil Z. Renc

Program
1.
2.
3.
4.
5.
.

Kontrola zápisu z 81. zasedání AS a schválení programu 82. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Zřízení “Centra materiálového výzkumu”.
Závěrka hospodaření fakulty za r. 2000.
Různé.

1.

Kontrola zápisu z 81. zasedání AS a schválení programu 82. zasedání.
Kolega Zvára nesouhlasí s formulací bodu 5a) zápisu z 81. zasedání. Zápis nepřesně
vyjadřuje obsah diskuse. Bod bude znovu projednáván a přesněji zachycen v bodě
5) tohoto zápisu. Poté byl zápis tichým souhlasem schválen.
Tichým souhlasem byl schválen rovněž program 82. zasedání.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan prof. I. Netuka informoval o aktivitách vedení MFF v rámci jednotlivých
agend:
Studijní agenda
• příprava restrukturalizace probíhá v jednotlivých sekcích:
I - předběžný návrh předložen prof. Andělovi,
F, M - obě sekce mají návrh uspořádání studia odevzdat prof. Andělovi do
konce února.
• Reakreditace MFF proběhne v měsíci březnu až srpnu r. 2002. Bude nutno
připravit velký soubor materiálu.
• Přijímací zkoušky na MFF pro šk.r. 2001/2002 proběhnou 18.6.2001, letos
poprvé v jednom dni. Aby bylo možno tento záměr uskutečnit, bude vedení
fakulty vyjednávat zapůjčení poslucháren na LF a PřF UK. Motivací k takovéto
organizaci přijímacích zkoušek jsou výtky na nestejnou náročnost testů
v jejich různých variantách.
• Postgraduální studium
Dotace 60 000 Kč, kterou dostává fakulta na 1 studenta postgraduálního studia,
nestačí k pokrytí stipendia, které bylo navrženo vedením fakulty a schváleno
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senátem. Rozdíl musí hradit fakulta. MŠ dotací nemusí uhradit celé stipendium.
Věda a výzkum, zahraniční styky
• Dosud není známa velikost dotací na výzkumné záměry. Připravují se programy
„Orientovaného výzkumu“ – dříve aplikovaný výzkum.
Mzdová a personální agenda
• Vedení fakulty připravilo přehled mezd jednotlivých kategorií pracovníků
v sekcích. Podrobněji viz závěr bodu 2.
• Vedení fakulty udělilo výstrahu vedoucímu hospodářského oddělení.
• Budou-li splněny předpoklady vedení fakulty, pak by mohl mzdový fond na
fakultě pro rok 2001 vzrůst o 4%.
Ekonomická agenda
• Agenda je ve znamení roční uzávěrky a přípravy rozpočtu MFF na r. 2001.
Rozpočet je závislý na schválení rozpočtu UK senátem univerzity. Možné datum
schválení 2.3.2001.
Provoz a rozvoj
• Arch. Beneš měl dodat další materiály jako podklad pro rekonstrukci budovy na
Malostranském náměstí. Dosud tak neučinil.
• Rekonstrukce v K5 postupuje dobře.
• Diskutuje se plán stavebních akcí. Vedení by rádo po loňských zkušenostech
jejich počet omezilo a zajistilo lepší organizaci probíhajících akcí. Diskutuje se o
prioritách jednotlivých akcí.
• Příprava oslav 50. výročí založení fakulty pokračuje.
Logo pro oslavy se zpracovává.
Výzva k fakultní veřejnosti ke spolupráci na přípravě Almanachu nemá dosud
odezvu.
Diskuze:
• V diskusi vystoupil kolega Olmer s dotazem, jak dopadla soutěž na LOGO
k 50-tému výročí fakulty: hodnotící komise rozhodla, že účastník soutěže bude
odměněn, avšak žádný zaslaný návrh nevybrala. Obrátila se na rektora
UMPRUM, aby připravil profesionální návrhy.
• Kolega Zvára se dotazuje, jak se projeví větší počet studentů, který má fakulta
ve srovnání s rokem 1998: fakulta překročila povolené nárůsty studentů. Na
studenty „nad limit“ nedostane příspěvek. Vezme-li se v úvahu přepočtený počet
zbývajících studentů, pak se numerický nárůst neprojeví.
V příloze je uvedena tabulka mezd zaměstnanců MFF.
3.

Zřízení “Centra materiálového výzkumu“
Prod. Němeček shrnul důvody, které vedly ke vzniku zřízení centra:
Obor FPL je zajišťován pracovišti, která jsou součástí navrženého centra
- centrum by mělo společnou politiku vědeckého výzkumu, výuky, personálních
otázek a sdružování finančních prostředků.
Děkan k tomu dodal, že návrh byl formulován dlouho, k dohodě došlo po změně
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vedení KFK.
Senát přijal následující usnesení:
Senát schvaluje zrušení centra FPL a makromolekulárních látek a schvaluje zřízení
Centra materiálového výzkumu, jehož charakteristika byla v písemné podobě
předem předložena senátu.
Hlasování (17 - 0 – 0)
4.

Závěrka hospodaření fakulty za r. 2000.
Prof. Netuka i kolega Zvára hodnotí opět kladně spolupráci vedení fakulty
s ekonomickou komisí senátu, během které byly objasněny všechny drobné
připomínky k závěrce hospodaření MFF.
Obecně možno konstatovat, že závěrka proběhla dobře. Snaha o zprůhlednění toků
peněz přináší dobré výsledky.
Hospodářský výsledek fakulty je uspokojivý. V zájmu fakulty není však růst úspor
(o 2 mil. Kč).
Tajemník: loňský rok byl poznamenán dlouhým rozpočtovým provizoriem.
Výhodou byly zisky na termínovaných vkladech.
Rozpočet byl nově konstruován, fakulta rozdělena na nová nákladová střediska. To
umožnilo snažší hlídaní „kešových“ peněz.
Problémy se projevily v oblasti stavebních akcí, kde byly plánované prostředky
překročeny.
Došlo k propadu ve stipendiích.
Čerpání střediska „700“ bylo překročeno o 21 mil. Kč (stipendia, stavby).
Nutno vylepšit odhady pro konstrukci rozpočtu.
V mzdové oblasti dodržena rozpočtová kázeň.
Vývoj tržeb byl pozitivní.
Hospodářský výsledek fakulty posuzuje rektorát.
Návrh fakulty: uhradit zbylý 2 mil. dluh fakulty rektorátu, vytvořit 2 mil. rezervu.
Kolega Zvára pochválil školení na hospodářském oddělení, které členům
ekonomické komise usnadnilo pochopení výkazu zisku a ztrát.
Vyjádřil spokojenost nad finančními přesuny, které byly v rámci fakulty minimální.
Senát pak přijal tato usnesení:
Senát schvaluje Závěrku hospodaření Matematicko-fyzikální fakulty k 31.12.2000
včetně rozpočtových úprav uvedených v tabulkách II a IV.
Hlasování (17 - 0 - 0)
Senát s potěšením konstatuje, že se fakultě podařilo uhradit účetní ztrátu z roku
1998 v plné výši s časovým předstihem.
Senát žádá vedení fakulty, aby při přípravě rozpočtu na rok 2001 jednalo se sekcemi
o struktuře a výši jejich úspor.
Hlasování (17 -0 - 0)

5.

Různé.
• AS na minulé schůzi dodatečně schvaloval organizátora ankety. Aby v dalších
semestrech nedošlo k podobnému opomenutí ukládá AS SKAS, aby navrhla
způsob, jak uhlídat jeho včasné navržení a poté jmenování AS.
• Datum příštího senátu pravděpodobně 21.3.2001 (dojde-li k včasnému schválení
rozpočtu UK senátem UK).
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•

Členům senátu byl zaslán dopis doc. MUDr. K. Šonky, CSc, předsedy AS 1. LF
UK, který upozorňuje na nepříznivou situaci studentů doktorandského studia,
dovrší-li věku 26 let. Senát po krátké diskusi přijal následující usnesení:
Senát podporuje úsilí směřující k úpravě zákona, limitujícího sociální výhody
studentů vysokých škol věkem 26 let.
Žádá odpovědná místa, aby se snažila o navýšení dotace na podporu
doktorského studia.
Hlasování (17- 0 – 0)

Závěrem zasedání pozval kolega Olmer členy senátu na ples UK MFF.
V Praze, 12.3.2001.

Zapsala: V. Kohlová
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Příloha zápisu – tabulka mezd zaměstnanců MFF (průměr za rok 2000):

Kategorie
Profesoři

docenti

odb. asistenti

asistenti

lektoři

vědečtí prac.

ostatní VŠ

středoškoláci

dělníci

sekce mzda rozpočet
(Kč)
F
30 203
I
25 022
M
28 123
F
I
M

20 684
21 923
22 989

F
I
M

15 320
17 248
15 933

F
I
M

12 260
13 940

F
I
M

15 472
19 476
14 042

F
I
M

průměr
(Kč)
28 871

mzda celkem
(Kč)
34 093
29 516
29 926

průměr
(Kč)
32289

21 554

23 569
24 032
24 305

23 856

14 821

19 623
20 344
18 831

18 562

13 533

12 260
14 718

14 122

16 580

16 259
20 018
15 894

17 620

12 889
16 224
18 285

13 707

17 188
19 327
19 850

17 643

F
I
M

12 296
16 538
16 332

14 137

15 062
17 570
17 312

16 139

F
I
M

11 220
10 902
11 586

11 201

13 177
14 264
12 545

13 321

7 921

7 921

10 277

10 277
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