ZÁPIS
z 83. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 21. 3. 2001
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

Zasedání řídil O. Bílek.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z 82. zasedání AS a schválení programu 83. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Rozpočet MFF na rok 2001.
Poplatky spojené se studiem.
Návrh změny stipendijního řádu MFF.
Různé.

1. Kontrola zápisu z 81. zasedání AS a schválení programu 82. zasedání.
a) Kontrola zápisu z 82. zasedání. Vzhledem k tomu, že tento zápis nebyl rozeslán písemně,
byla kontrola zápisu odložena na 84. zasedání AS.
b) Schválení programu zasedání. Omylem nebyl do rozeslaného programu na dnešní zasedání
zařazen bod o schválení poplatků za studium. Tento bod byl přidán do programu jako číslo 4,
původní body 4 a 5 změnily pořadí na 5 a 6. Schváleno tichým souhlasem.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan prof. I. Netuka informoval o aktivitách vedení MFF v rámci jednotlivých agend:
Legislativa
• Děkan informoval o návrhu změn ve statutu MFF a organizačním řádu MFF souvisejících
se vznikem Výzkumných center, který připravila pracovní skupina ve složení I. Netuka,
A. Kučera, J. Kratochvíl a P. Simon.
Připomínka: předseda senátu sdělil, že na schůzi předsednictva s děkanem fakulty bylo
rozhodnuto spojit projednání návrhu s projednáním změn statutu, které se dají očekávat
v souvislosti s chystanou novelou zákona o VŠ.
Studijní agenda
• Restrukturalizace studia - práce na dokončení podkladů v sekcích pokračují včetně návrhu
na uspořádádní učitelského studia. Předpokládaná další etapa - reakreditace. Časový plán říjen 2001 diskuse na VR MFF, listopad 2001-konečné rozhodnutí VR MFF. Materiály
budou vystaveny na www.
• Pokračuje vývoj studijního informačního systému (zápis, elektronické zasílání výsledků
zkoušek, rozvrhové záležitosti apod.).
• Přijímací řízení. K 20. 3. bylo počítačem zpracováno 86% přihlášek z celkového počtu 2506
uchazečů o studium. Rozložení po oborech (orientačně a pouze ze zpracovaných přihlášek):
asi 60 učitelství, asi 900 informatika, asi 500 matematika, asi 400 fyzika. Kvóta stanovena
jen pro informatiku - 370, pro ostatní obory kvóty stanoveny nebyly. Minimální počet bodů
z přijímacího řízení byl stanoven na 40 ze sta možných. Někteří studenti, které přijmeme,
nebudou financováni ze státního rozpočtu.

• Harmonogram akademického roku 2001-2002 je již vystaven na www.
• Ubytování na koleji. Je stanovena 3% kvóta pro děkana, kterou může využít k přednostnímu
umístění vybraných studentů na koleji. Budou to úspěšní studenti, kteří mají prokazatelné
výsledky ve vědecké práci, kteří vyučují apod.
Věda a výzkum, zahraniční styky
• Připravují se návrhy rozvojových projektů FRVŠ a GAČR. U projektů FRVŠ kategorie A
(inf. technologie) došlo ke konsensu mezi sekcemi.
Mzdová a personální agenda
• Tajemník hledá nového vedoucího hospodářského oddělení, ing. Pacák z MFF odešel
k 28.2.2001.
• Vedení fakulty připravuje směrnici pro poskytování příspěvku MFF na penzijní připojištění
zaměstnanců (pojišťovna libovolná, příspěvek MFF bude ve výši příspěvku zaměstnance,
nejvýše však 500 Kč/měsíc, nejméně 5-letý pracovní poměr na MFF, nutné podání žádosti).
Ekonomická agenda
• Podle KD se osvědčil systém pojištění zaměstnanců na služební cesty u KP - tato služba
bude zajišťována i nadále.
• Tajemník fakulty informoval pracoviště o naléhavém požadavku na všechny pracovníky podle zákona je nutné vyúčtovat každý cestovní příkaz do 10 dnů po ukončení cesty.
Nejedná se o interní směnici fakulty, ale o požadavek zákona.
• Na www je k dispozici ceník prací, služeb a materiálu.
• MFF uplatnila na RUK požadavky na stroje a zařízení nezahrnuté do nákladu staveb
(SZNN).
Provoz a rozvoj
• Přípravy na zahájení rekonstrukce budovy MS pokračují s určitými potížemi. Stále nejsou
úplné podklady pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.
• Pokračuje příprava rekonstrukce fyzikálního oddělení knihovny MFF.
• Chystá se rekonstrukce zasedací místnosti a posluchárny M1 na Karlově.
Diskuse: k výběru konkrétních časopisů pro knihovnu, k vyúčtování CP, k příspěvku na
penzijní připojištění, k harmonogramu rekonstrukce na Karlově (konec zhruba do začátku ZS),
k rekonstrukci MS (od nového akad. roku bude výuka z MS přemístěna do Tróje).
3. Rozpočet MFF na rok 2001.
Úvodní slovo děkan a tajemník, koreferát předseda ekonomické komise K. Zvára. Předsedající
poděkoval vedení fakulty i ekonomické komisi za přípravu kvalitních podkladů pro jednání.
Diskuse: Proč nelze stanovit odlišné koeficienty náročnosti studia na informatice pro
absolventy z UK a z jiných VŠ? Děkan upozornil na praktickou nereálnost úsilí o změnu
koeficientů (vyvolalo by to řetězovou reakci požadavků ostatních), spíše je třeba usilovat
o změnu metodiky pro stanovení dotyčných koeficientů umožňující zahrnout do nich i
náročnost a kvalitu různých VŠ.
Usnesení: 1) Senát schvaluje předložený návrh rozpočtu fakulty na rok 2001.
Hlasování (17 - 0 - 0)
2) Senát souhlasí se záměrem vyplatit v roce 2001 13. a 14. plat ve výši poloviny
měsíčního platu.
Hlasování (16 - 0 - 1)
4. Poplatky spojené se studiem.
Děkan fakulty předložil návrh na stanovení poplatků spojených se studiem ve stejné výši jako
v loňském akad. roce.

Diskuse: Byl podán návrh, aby se místo pevně stanovené taxy za semestr platilo za zkoušky, a
to progresívním způsobem. V diskusi se ukázalo, že návrh je nutno důkladně promyslet a
propracovat, neboť má i některé slabiny (např. platby se vyžadují na začátku semestru, zatímco
zkoušky jsou v jeho průběhu, je možná kolize s jinými předpisy aj.). Bylo rozhodnuto nenechat
podnět zapadnout, ale věnovat mu pozornost.
Usnesení: AS schaluje výši poplatků spojených se studiem podle návrhu předloženého
děkanem fakulty.
Hlasování (17 - 0 - 0)
5. Návrh změny stipendijního řádu MFF.
Předsedající konstatoval, že předložená verze návrhu SKAS na změny ve stipendijním řádu
MFF byla projednána se studijním proděkanem a v komisích AS. Vedením fakulty a studijní
komisí byl návrh v jeho věcném obsahu podpořen, předseda legislativní komise však upozornil
na kolizi návrhu se stipendijním a zejména studijním řádem UK, a to v bodě týkajícím se
rovnocenného započítání všech známek ze zkoušek (včetně známek 4) do kritéria pro udělení
prospěchového stipendia. Konzultace s předsedou legislativní komise AS UK rovněž ukázala
neprůchodnost návrhu v AS UK. Podrobněji celou záležitost vysvětlil přítomný člen
předsednictva a legislativní komise AS UK kol. J. Hanika. Kol. Foniok v této situaci připravil
novou verzi návrhu změn stipendijního řádu MFF.
V krátké diskusi se ukázalo, že korigovaný návrh je pravděpodobně průchodný. Bylo
uloženo SKAS, aby připravila pro příští zasedání senátu 11. dubna definitivní podobu návrhu,
získala k němu stanoviska proděkana Anděla, studijní a legislativní komise AS a důvodovou
zprávu doplnila o několik konkrétních ilustrativních příkladů výpočtu studijního výsledku
studenta.
6. Různé.
• Příští zasedání senátu se uskuteční 11. dubna 2001.
• Rektorský den bude s největší pravděpodobností 16. května 2001.
• Shromáždění akademické obce k výroční zprávě MFF bude pravděpodobně svoláno na
17. května odpoledne (upřesnění data i hodiny bude provedeno v závislosti na možnosti
zajištění posluchárny M1).
• SKAS připraví do příštího zasedání AS MFF dva návrhy na ustanovení organizátorů
studentské ankety.
• 6. 4. je termín odevzdání prací SVOČ, vlastní kolo se koná 17. 4.
• Vystoupení děkana:
1. Poděkoval tajemníkovi a ekonomické komisi senátu za přípravu rozpočtu.
2. Probíhají diskuse o stanovách studentského spolku.
3. Konala se obhajoba R. Kuchty s negativním výsledkem.
4. Zpráva z koordinační odborové rady UK - nedošlo k dohodě o kolektivní smlouvě.
Doc. M. Kohoutek (předseda KOR) požádal, aby všichni pracovníci UK byli se
stanoviskem odborové rady UK seznámeni - bude to provedeno cestou www.
V Praze, 2.4.2001
Zapsal: M. Tichý

Ověřil: O. Bílek

