ZÁPIS
z 85. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 23. května 2001
Přítomni:

O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar, T. Kepka, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl,
R. Kryl, O. Odvárko, Z. Renc, M. Rojko, M. Rotter, P. Simon, M. Tichý,
J. Veselý, K. Zvára, P. Čech, R. Erban, J. Foniok, P. Chovanec, T. Tichý
Omluveni: R. Budínek, P. Olmer, P. Škovroň
Hosté:
I. Netuka, J. Andel, P.Karas, A.Havlíčková, J. Hanika, D. Hlubinka

Zasedání řídila V. Kohlová.
Předsedající v úvodu uvedla několik informací týkajících se členských otázek:
-

Kol. D. Stanovský rezignoval ke dni 14. 5. 2001 na funkci předsedy SKAS a tím zároveň
i 2. místopředsedy AS.
Novým předsedou SKAS a tím i 2. místopředsedou AS a členem předsednictva AS byl
na zasedání SKAS zvolen kol. P. Olmer.
Kol. D. Stanovský rezignoval ke dni 22. 5. 2001 na své členství v AS z důvodu ukončení
studia na MFF.
Na jím uvolněné místo postoupil z řad zvolených náhradníků jakožto řádný člen AS od
23. 5. 2001 kol. Petr Chovanec.

Předseda volební komise kol. P. Čech seznámil senát s výsledky voleb nové SKAS, které se
uskutečnily dne 22. 5. 2001. Protokol o výsledcích voleb je přílohou č.1 tohoto zápisu.
1. Kontrola zápisu z 84. zasedání AS a schválení programu 85. zasedání AS.
K zápisu z 84. zasedání AS bylu vzneseny tyto připomínky:
- z podnětu kol. K. Zváry bude poslední věta na str. 3 přeformulována na “Kol. Zvára se
obrací na členy senátu s prosbou, aby se na tento problém podívali z hlediska zákona”.
- po upozornění kol. J. Kašpara bude závěr věty páté odrážky bodu 7 opraven na “…předána
prostřednictvím pana Soboty stížnost na jednání vrátného v budově Karlín”.
S těmito úpravami byl zápis tichým souhlasem schválen. Program 85. zasedání AS byl
schválen bez připomínek.
2. Informace vedení fakulty.
O aktivitách vedení fakulty informoval děkan prof. I. Netuka:
-

S účinností od 1. května t.r. byl prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc. pověřen výkonem funkce
proděkana pro rozvoj, a to po dobu pracovní neschopnosti RNDr. I. Emmera, CSc.
Návrh harmonogramu zasedání vědecké rady MFF v akad. roce 2001/2002 byl
elektronicky zaslán předsedovi senátu.

Z jednotlivých agend:
a) Studijní agenda
• Restrukturalizace studia a reakreditace fakulty – podklady připravuje ve spolupráci
s garanty studijních plánů a sekčními proděkany prof. J. Anděl. Současný stav: téměř
ukončeny přípravy restrukturalizace na M a I, byly vyřešeny hlavní problémy U, na F
ještě probíhá diskuse o počtu a struktuře učebních plánů. V září bude vše vystaveno na
webu, aby se k věci mohla vyjádřit celá akademická obec MFF. Diskuse k materiálům se
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předpokládá na říjnovém zasedání vědecké rady, uzavření na zasedání VR v listopadu t.r.
V intervalu mezi těmito zasedáními VR se k nim vyjádří AS.
Děkan se zúčastnil schůzky děkanů fakult přírodovědného zaměření svolané do Brna za
účelem výměny zkušeností a koordinace příprav restrukturalizace studia přírodovědných
oborů a matematiky. Základní potěšitený poznatek – ukazuje se, že celá problematika
konverguje ke společné představě.
Návrh smlouvy mezi MFF a ČHMÚ o spolupráci při uskutečňování doktorských
studijních programů – bude předložen k posouzení vědecké radě MFF. Iniciativa vzešla
od Českého hydrometeorologického ústavu, který má zájem školit doktorandy.
Učitelství M-F pro 2. stupeň (UMF2) – návrh na otevření kombinace i v akademickém
roce 2002/2003 vedení fakulty po projednání doporučilo, bude předložen senátu.
Úlohy k letošním přijímacím zkouškám jsou připravené. Zkoušky se poprvé uskuteční
v jediném dni (18.6.).
Návrhy nových vnitřních předpisů UK (Řád pro hodnocení výuky anketou, Řád
vysokoškolské koleje): připomínky k návrhu Řádu pro hodnocení výuky na UK
zpracoval kol. D. Hlubinka ve spolupráci s kol. Zvárou, jejich shrnutí připraví pro AS
prod. J. Anděl.
Přijímací řízení do doktorského studia – je evidováno 136 přihlášek.
Děkan obdržel výsledky studentské ankety a poděkoval jejímu vedoucímu D. Hlubinkovi.
Do konce května budou shromažďovány reakce vedoucích pracovišť, poté budou zveřejněny
na www.
Na sekretariátě děkana je k nahlédnutí tzv. Bílá kniha.

b) Věda a výzkum, zahraniční styky
• Fond mobility MFF – vedení se bude na podzim t.r. zabývat při tvorbě rozpočtu
vyčleněním určité částky na podporu přijímání významných zahraničních odborníků.
c) Mzdová a personální agenda
• Děkan vyhověl návrhům na úpravy platů ze sekcí (vesměs zvýšení osobního příplatku).
• Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF, termín pro podání
přihlášek vyprší 24. května t.r.
d) Ekonomická agenda
• Finanční situace fakulty je dobrá.
• Odvolání proti rozpočtu písemně podala tři pracoviště (KJP, knihovna, propagace);
vyřizuje tajemník.
e) Provoz a rozvoj
•
Rekonstrukce malostranské budovy – situace je stále složitá: 18.4. vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele, 29.5. otevírání obálek s nabídkami firem, vše další
závisí na výsledku výběrového řízení. Problém: původně přidělené finanční prostředky
(před 4 lety) jsou podceněné, vedení fakulty jedná s MŠMT o možnosti jejich navýšení.
•
Příprava na stavební akce v budovách na Karlově probíhá (zasedací místnost,
knihovna, přízemí KK5).
V diskusi se dotázal kol. O. Odvárko na nejednotný přístup k udělování souhlasu
s převáděním zůstatku dovolené na příští rok v případě zaměstnanců-důchodců. Děkan a
tajemník fakulty reagovali příslibem prověrky odpovídajícího příkazu, zda neumožňuje dvojí
výklad.
Na dotaz kol. K. Kryla, jaký je reálný odhad okamžiku, od kterého bude jasný další vývoj
na MS děkan uvedl, že v případě úspěšného výběrového řízení lze očekávat zahájení
rekonstrukce na podzim, v případě jeho zmaření bude odklad řádově v měsících.
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3. Výroční zpráva MFF za rok 2000.
Po vypracování návrhu Výroční zprávy MFF za rok 2000 rozhodl děkan fakulty vystavit
její úplný text v průběhu dubna na www, aby se s ní mohlo seznámit a formulovat k ní
připomínky co nejvíce členů akademické obce fakulty. Dne 22. května 2001 se uskutečnilo
shromáždění členů AO fakulty, na kterém byla výroční zpráva po zapracování došlých
připomínek stručně prezentována děkanem fakulty a proběhla k ní krátká diskuse. Na
dnešním zasedání je výroční zpráva předložena senátu ke schválení v souladu s čl. 10
odst. d) Statutu MFF.
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení: AS MFF schvaluje Výroční zprávu MFF za rok 2000.
Hlasování: 16 – 0 – 3

4. Připomínky k návrhu Řádu hodnocení výuky na UK.
Předseda AS UK zaslal 19.4.2001 na fakultu k připomínkovému řízení návrh Řádu
hodnocení výuky na UK. Výchozí souhrn připomínek k němu vytvořili na základě svých
zkušeností s organizováním studentské ankety na MFF kolegové D. Hlubinka a K. Zvára.
Po jeho projednání v kolegiu děkana, které se vyslovilo pro vypracování společného
stanoviska vedení i senátu fakulty, byl souhrn připomínek předán k vyjádření senátu.
V diskusi se ukázalo, že k jednotlivým dílčím připomínkám nemají členové AS díky jejich
důkladnému zpracování žádné další návrhy, avšak že existují námitky vůči celkové koncepci
dokumentu. Senát se proto rozhodl doplnit souhrn dílčích připomínek úvodním kritickým
stanoviskem k pojetí dokumentu jako celku a vyšel přitom z textu navrženého kol.
Stanovským.
Usnesení: AS souhlasí se souhrnem připomínek k návrhu Řádu hodnocení výuky na UK
zpracovaným z podnětů prof. I. Netuky, prof. J. Anděla, doc. K. Zváry a dr. D. Hlubinky a
shodl se na doplnění těchto připomínek o úvodní preambuli tohoto znění:
Existenci univerzitního vnitřního řádu, ukládajícího fakultám pořádání ankety o výuce,
považujeme za přínosnou. Avšak koncepci předkládaného návrhu přijímáme kriticky.
Navrhujeme, aby byl řád koncipován spíše v rovině idejí, přičemž vlastní prováděcí předpisy
by si určila každá fakulta sama.
Za typické články, které jsou na místě (byť s mírnými úpravami), považujeme např. čl. 1, 2,
3, 6 či bod 2 čl. 12. Naopak za typické články, které by řád neměl obsahovat, považujeme čl.
7, 9 či bod 3 čl. 4.
Dokladem rozporuplnosti předloženého návrhu je souhrn připomínek uvedený v příloze.
Domníváme se, že by řád hodnocení výuky UK v předložené podobě neměl být přijímán.
Hlasování: 19 – 0 – 0
5. Připomínky k návrhu změny Řádu vysokoškolské koleje UK.
V období od 25. dubna byl na fakultě k dispozici pro připomínkové řízení návrh změn
Řádu vysokoškolské koleje UK. Podle sdělení děkana se vedení fakulty rozhodlo nevznášet
k tomuto vnitřnímu předpisu připomínky.
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V diskusi byla k předloženému návrhu vznesena ze strany studentů celá řada kritických
připomínek, a to zejména k jeho čl. 1, odst. 3 – 6. Formulaci jedné z připomínek vztahující
se k ubytování doktorandů (čl. 1, odst. 5) podpořil senát jako celek ve formě usnesení.
Usnesení: AS MFF doporučuje, aby bylo zachováno absolutní kritérium pro ubytování
studentů v prezenčním doktorském studijním programu.
Hlasování: 11 - 0 - 9
Ukázalo se, že další připomínky a návrhy nelze během zasedání zformulovat do konečné
podoby. Vzhledem k tomu, že autory těchto připomínek byli studenti, ponechal senát na
uvážení SKAS, zda je svým jménem postoupí sekretariátu AS UK odděleně.
6. Přehled termínovaných úkolů projednávaných v AS.
Kol. V. Kohlová prezentovala v písemné formě návrh seznamu pravidelně se opakujících
termínovaných úkolů projednávaných v AS. Seznam připravilo předsednictvo AS a zahrnulo
do něho i přehled termínovaných úkolů SKAS. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto umístit
tento přehled na webovskou stránku AS a na základě dalších zkušeností ho inovovat.
7. Různé.
a) Kol. Bílek oznámil, že AS UK schválil na svém zasedání dne 11. května 2001 vnitřní
předpis MFF, kterým se mění Stipendijní řád MFF.
b) Kol. Bílek informoval, že předsednictvo AS se seznámilo s elektronickým dopisem
studenta J. Pika ze dne 4. 5. 2001 obsahujícím žádost o vyjádření senátu na dvě otázky
týkající se působnosti studijního proděkana. Rozhodlo se navrhnout senátu, aby dopis
pana Pika vzal na vědomí s konstatováním, ze se danou věcí nebude dále zabývat.
Odvolalo se přitom na výčet kompetencí akademického senátu dle čl. 10 Statutu MFF,
z něhož vyplývá, že AS není orgánem, do jehož obligatorní působnosti spadá hodnocení
jednotlivých postupů proděkanů. O tomto stanovisku předsednictva informoval předseda
AS pana Pika dopisem, s jehož textem byli členové AS seznámeni. AS návrh předsednictva
tichým souhlasem přijal.
Kol. Kratochvíl se v souvislosti s dopisem pana Pika obrátil na přítomného proděkana
Anděla s otázkou, zda odpovídá pravdě skutečnost, že nevyhověl jeho žádosti o podepsání
výpisu známek v angličtině. Proděkan odpověděl, že ano a že tak rozhodl v rámci své
pravomoci. Upozornil přitom na existenci přezkumného řízení, kterého může každý
student v případě nespokojenosti s vyřízením své žádosti využít. Dále k tomu dodal, že
v současné době na základě zdvořilé písemné žádosti studentu Pikovi předložené výpisy
známek v angličtině již podepsal a že dr. Macharová komunikuje elektronickou cestou
s žadatelem o způsobu jejich předání.
c) Kol. Kratochvíl informoval, že ve dnech 17.-18. 5. 2001 proběhlo v Opavě celostátní
kolo soutěže SVOČ v matematice, kde naši fakultu velmi úspěšně reprezentovalo 13
studentů. Za problematickou přitom označil nestejnou úroveň účastníků soutěže a
zdůraznil potřebu zvýšit počet těch, kteří by mohli výrazněji konkurovat studentům
MFF.
d) Příští zasedání AS se uskuteční ve středu 13. června 2001 od 18. 00 hod. opět v dolní
zasedací místnosti.
Konec zasedání ve 20.40 hod.
Zápis: O. Bílek
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