ZÁPIS
z 84. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 11. 4. 2001
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

Zasedání řídil D. Stanovský
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z 82. a 83. zasedání AS a schválení programu 84. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Návrh změny stipendijního řádu MFF.
Návrh na změnu studijního plánu.
Vyhlášení voleb do SKAS.
Návrh na jmenování organizátorů studentské ankety.
Různé.

1. Kontrola zápisu z 82. a 83. zasedání AS a schválení programu 84. zasedání
V zápise z 82. zasedání bylo na str 1. chybně uveden letopočet přijímacích zkoušek: místo
2001/2001 má být 2001/2002.
V zápise z 83. zasedání v bodu 2., v Ekonomické agendě, bude znění druhého odstavce
upraveno na: ” Nejedná se o interní směrnici fakulty, ale o požadavek zákona.”
Do programu byl navržen dodatečný bod “Návrh na změnu studijního plánu UK MFF”.
Všechny změny byly tichým souhlasem schváleny.
2. Informace vedení fakulty
Děkan prof. I. Netuka informoval o aktivitách vedení MFF v rámci jednotlivých agend.
Aktuální
• Na www bude vystavena výroční zpráva MFF. Možno připomínkovat.
• Pro příští zasedání AS nebude již k dispozici zasedací místnost č.105., ve které začnou
práce spojené s její rekonstrukcí. Bude třeba zajistit zasedací místnost v suterénu budovy
Ke Karlovu 3..
Studijní agenda
• Reorganizace návrhu učitelského studia se dokončuje. Diskutuje se existence učitelství
MF2.
• Stipendijní řád byl diskutován na vedení fakulty.
• Přijímací řízení: počet zájemců roste. Došlo 2500 přihlášek. Hledají se prostory pro
přijímací zkoušky.
• Dr. Hlubinka byl pověřen funkcí vedoucího studentské ankety.
• Student Pik podává další odvolání proti rozhodnutí studijního oddělení.
• 12.-15. června se uskuteční doktorandský týden. Organizací je opět pověřena dr.
Šafránková.
• Uskuteční se jubilejní 50. kolo matematické olympiády.
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Věda a výzkum, zahraniční styky
• Zvýšil se počet projektů.
• Byly podány granty do fondu rozvoje (do skupiny A a H nejvýše 2 projekty, další byly
podány do skupiny F).
• Byly vydány pokyny pro nákup literatury do knihovny MFF.
• Rektor UK založil fond mobility, sloužící k vysílání a přijímání významných osobností. Do
rady tohoto fondu byl ustanoven proděkan Plášek, jako zástupce MFF.
Mzdová a personální agenda
• Proběhne výběrové řízení na obsazení pracovních míst na fakultě.
• V r. 2002 vyprší funkce vedoucích kateder. V této souvislosti se diskutují integrační
tendence fakulty.
• Vedoucí pracovišť podávají návrhy na úpravy platů zaměstnanců. Tarifní platy budou
zvyšovány pouze se změnou kvalifikace pracovníka, osobní ohodnocení může být
upraveno.
• Stále není obsazena funkce vedoucího hospodářského oddělení fakulty.
• Osobní oddělení shromažďuje žádosti zaměstnanců na penzijní připojištění.
• Na www byl zveřejněn text dopisu Koordinační odborové rady vysokoškolského svazu UK,
adresované rektorovi UK, ve kterém je formulován požadavek na změnu Mzdového
předpisu UK.
Provoz a rozvoj
• S největší pravděpodobností bude v dubnu moci býti vypsáno výběrové řízení na
rekonstrukci budovy MFF na Malostranském náměstí. Stále probíhají konzultace s rektorem
a kvestorem UK a jednání s MŠ o navýšení prostředků na rekonstrukci. S arch. Benešem
fakulta komunikuje prostřednictvím právního zástupce.
• Probíhá příprava rekonstrukce knihovny MFF na Karlově a zasedací místnosti č. 105 na
Karlově.
Přijímací řízení
• Proděkan Anděl podal podrobnější informace o počtu uchazečů o studium na MFF:
Přihlášku podalo 2500 studentů. Do prezenčního studia cca 2200 (F-422, I-994, M-524,
UFI-1, UMD-14, UMF-34, UMI-35, UMF2-11, BF-14, BI-81, BM-54). Z tohoto počtu už
jenom z prospěchových důvodů byly prominuty přijímací zkoušky 483 studentům ( F-118,
I-165, M-174, UMD-3, UMF-8, UMI-3, UMF2-1). Zbytek uchazečů podalo přihlášku do
kombinovaného studia. Zatím se předpokládá, že budou vytvořeny 3 paralelky na oboru I a
po dvou paralelkách na oborech F a M. To však představuje značné rozvrhové obtíže.
• Pro školní rok 2002-2003 bude nutno schválit pravidla pro přijímání studentů. To bude
nutno provést nejpozději do září 2001.
Diskuze: Na dotaz kolegy Stanovského, proč byl zkrácen rozpočet propagačního oddělení
fakulty, odpověděl děkan, že na provoz byla přidělena stejná suma jako loni, tj. 930 000,-Kč.
Pro pořádání oslav 50-tého výročí založení fakulty bude vytvořen zvláštní podúčet. V této
souvislosti děkan zdůraznil, že oddělení tohoto podúčtu od financí propagačního oddělení
nemá vůbec žádnou souvislost s hodnocením práce nebo podceněním činnosti propagačního
oddělení.

2

3. Návrh změny Stipendijního řádu MFF.
SKAS připravila novou verzi návrhu změn Stipendijního řádu MFF s plným přihlédnutím
k průběhu diskuse o předchozím návrhu na minulém zasedání.
Návrh úpravy obsahuje 3 typy změn:
a) opravy chyb předchozího znění a drobných nepřesností v textu platného znění předpisu,
b) zmírnění účinků penalizace za nevykonané zkoušky a klasifikované zápočty,
c) sjednocení kriterií pro přiznání prospěchového stipendia ve 2. ročníku a v dalších ročnících
studia.
Nová verze návrhu byla projednána ve vedení fakulty i ve studijní komisi AS a byla přijata
pozitivně s výjimkou jediného sporného bodu, kterým je započítávání souborné zkoušky do
prospěchového stipendia. Ukazuje se, že přijatelné pro obě strany bude vynechání souborné
zkoušky ve výpočtu prospěchového stipendia. Po kratší diskuzi podal doc.Renc k hlasování
protinávrh následující znění :
Text §4, odst. 2 předloženého návrhu změn stipendijního řádu MFF byl upraven takto: V první
větě bude doplněno slovo dílčích ve formulaci … ze všech dílčích zkoušek … a z třetí věty
bude vypuštěna formulace … včetně známky za soubornou zkoušku a její opravný termín … .
Hlasování o protinávrhu (16-0-3)
Po schválení protinávrhu proběhlo hlasování o změně vnitřního předpisu, zformulovaného do
usnesení:
Akademický senát schvaluje návrh změny Stipendijního řádu MFF.
Hlasování (18-0-1)

4. Návrh na změnu studijního plánu
KPMS navrhuje posílení statistiky ve studijním plánu Teorie pravděpodobnosti a matematické
statistiky na úkor předmětu Principy invariance. To vede ke změně v požadavcích ke státní
závěrečné zkoušce. Změna byla diskutována v sekci Matematika a doporučena pedagogickou
radou. Studijní komise AS nemá námitek. Senát hlasuje o usnesení následujícího znění:
Akademický senát přijímá předložený návrh na změnu studijního plánu Teorie
pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Hlasování (16-0-2)
5. Vyhlášení voleb do SKAS
Senát schválil následující usnesení:
AS vyhlašuje volby do SKAS na funkční období od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2002, jmenuje
předsedou volební komise kol. Petra Čecha (6. roč. matematika) a pověřuje SKAS, aby
jmenovala další členy volební komise a stanovila datum voleb tak, aby se uskutečnily nejdéle
do konce května 2001.
Hlasování (17-0-1)
6. Návrh na jmenování organizátorů studentské ankety
Vedoucí studentské ankety kol. Hlubinka navrhl děkanovi fakulty, aby napříště byli vždy
jmenováni 2 organizátoři studentské ankety s tím, že jejich funkční období budou fázově
posunuta tak, aby byla zachována kontinuita práce. Takový návrh nalézá v senátu všeobecnou
podporu. Pro letní semestr tohoto školního roku je navržen Radek Sýkora na 1 semestr a
Tomáš Senft nejméně na 2 semestry.
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Kol. Simon zmiňuje námitky některých vyučujících proti zveřejňování výsledků ankety na
webu v souvislosti s ochranou osobních dat pedagogů. Kol. Zvára se obrací na členy senátu
s prosbou, aby se na tento problém podíval z hlediska zákona.
Probíhá diskuse, zda má být přijato usnesení, ve kterém by byl pro každý semestr pevně
stanoven termín schválení organizátorů ankety. V diskusi však je tento návrh oponován
připomínkou, že podobných termínů, ve kterých je třeba jmenovat členy různých komisí je
během semestru více a že by bylo vhodné připravit k diskusi do AS harmonogram témat, které
je třeba během roku projednat tak, aby nedošlo k eventuelnímu prodlení. Proto byl podán
protinávrh:
Nebude se hlasovat pro stanovení pevného termínu jmenování organizátorů studentské ankety.
Hlasování (14-1-3)
Poté senát přijal následující usnesení:
AS souhlasí s návrhem SKAS, aby do funkcí organizátorů studentské anktety v letním semestru
2000/2001 byli jmenováni studenti Radek Sýkora (3. roč. informatika) a Tomáš Senft (1. roč.
matematika).
Hlasování (18-0-0)

7.Různé.
• Senát deleguje své zástupce na jednání komisí pro výběrová řízení takto:
a) místa mladých odb. asistentů pro obory fyzika, informatika a matematika: kol. Bílek,
b) místo prof. informatiky na KSI: kol. Renc,
c) pracovní místa ve fyzikální sekci: kol. Rotter,
d) místa v KJP: kol. Kovář.
• Příští zasedání akademického senátu bude 23.5.2001
• Shromáždění akademické obce fakulty, na kterém bude přednesena a diskutována výroční
zpráva se bude konat 22.5. v posluchárně M1 v 16:00 hodin.
• Kol. Kašpar informuje o tom, že vedení fakulty byla předána prostřednictvím pana Soboty
stížnost na jednání vrátného v budově Karlín.
• Kol. Rojko upozorňuje na to, že výchova učitelů matematiky a fyziky pro druhý stupeň
základních škol je v Praze a v celém Středočeském kraji zastoupena pouze na MFF a bylo
by nerozumné tento obor na MFF rušit. Kol. Kašpar k tomu dodává, že by však i studenti
tohoto oboru měli mít rozumný rozvrh, tzn. že základní přednášky studia by se neměly
konat v pozdních večerních hodinách. Kol. Anděl konstatuje, že problémy jsou způsobeny
špatnou koordinací práce mezi Brandýsem a naší fakultou. Kol. Netuka však k tomu
dodává, že je třeba více integrovat tyto studenty do našeho studia, neboť zvláštní výuka pro
2 až 3 studenty je neefektivní.
• Kol. Zvára upozorňuje na negativní důsledky zcela volného přístupu do budov fakulty
MFF. Vedení fakulty přístup omezovat nechce, protože považuje fakultu za veřejnou
instituci a apeluje na zaměstnance, aby důsledně zamykali své pracovny. Bude vítán
jakýkoli konstruktivní nápad, který by situaci vylepšil a zmírnil negativní důsledky volného
přístupu a přitom respektoval statut fakulty jako veřejné instituce.
• Kol. Bílek děkuje jménem stávajícího senátu předsedovi SKAS kol.Stanovskému za činnost
v AS. Kol.Stanovský ukončí v době konání příštího senátu státní zkouškou studium na MFF
a zároveň tím ukončí svůj mandát v AS.

V Praze, 2.5.2001
Zapsala: V.Kohlová

Ověřil: O. Bílek
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