ZÁPIS
z 86. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 13. června 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, J. Veselý, K. Zvára, P. Čech,
R. Erban, J. Foniok, P. Olmer, T. Tichý, P. Škovroň
T. Kepka, J. Kratochvíl, M. Tichý, P. Chovanec, R. Budínek
J. Fiala, J. Hanika, I. Netuka, P. Karas, S. Kucková, B. Sedlák, V. Souček

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

Kontrola zápisu z 85. zasedání AS a schválení programu 86. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Závěrečná zpráva o činnosti SKAS.
Volba 1. místopředsedy AS.
Vyjádření AS k návrhu na jmenování proděkana pro rozvoj MFF.
Různé.

1. Kontrola zápisu z 85. zasedání AS a schválení programu 86. zasedání.
V zápisu z 85. zasedání publikovaném na www bude provedena drobná oprava - doplnění
chybějícího háčku. Zápis byl tichým souhlasem schválen. Předsedající navrhl rozšířit
program 86. zasedání o bod “Vyjádření AS k návrhu na jmenování proděkana pro rozvoj
MFF“ a zařadit ho mezi body 3 a 4 původně navrženého programu. Schváleno tichým
souhlasem.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty úvodem oznámil, že dne 13. 6. 2001 obdržel písemnou žádost doc. RNDr.
Ivana Emmera, CSc. o uvolnění z funkce proděkana fakulty pro rozvoj a hospodaření ke dni
30. 6. 2001 ze zdravotních a rodinných důvodů. Děkan jeho žádosti vyhověl a seznámil senát
s úplným zněním písemné odpovědi, kterou doc. Ivanu Emmerovi zaslal.
Z jednotlivých agend:
a) Studijní agenda
• Restrukturalizace studia a reakreditace fakulty – ve fyzikální sekci byla svolána schůzka,
na které se měly dořešit poslední detaily v návrhu restrukturovaného studia fyziky.
Vedení fakulty předpokládá, že ucelený návrh restrukturalizace studia bude předložen
k diskusi na říjnovém zasedání vědecké rady MFF a zároveň bude zveřejněn na www. Po
zapracování připomínek bude předložen k vyjádření senátu MFF na jeho zasedání
v polovině listopadu. Po zvážení eventuelních připomínek by měla být konečná verze
návrhu schválena na zasedání vědecké rady v závěru listopadu 2001.
• Kolegové K. Kryl a P. Töpfer předložili vedení fakulty návrh, aby absolventi učitelství
MI pro SŠ mohli získat automaticky aprobaci i pro školy základní. Po důkladné úvaze
dospělo vedení k názoru, že není dobré, aby získání aprobace pro oba typy škol bylo
jednotné, ale že by pro absolventy studia učitelství s aprobací pro SŠ měla být zajištěna
možnost rozšíření aprobace i pro ZŠ v rámci studijního plánu učitelství pro ZŠ.
• Prorektorka Svobodová se obrátila na vedení fakulty s dotazem, zda by mohla být fakulta
garantem DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, které by mělo za cíl zajistit počítačovou
gramotnost ve státní správě. Vedení fakulty tuto nabídku zvážilo, ale nepřijalo ji.
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•

Na zasedání VR bylo přijato stanovisko nepřipustit diskontinuitu v udělování titulu DrSc.
Podle platné legislativy se prozatím předpokládá udělování tohoto titulu nejdéle do 31.
12. 2001.

b) Mzdová a personální agenda
• Na MFF byla obsazena všechna požadovaná pracovní místa. Uchazeči prošli výběrovým
řízením, poté byli projednáni v kolegiu děkana.
• Na místa mladých odborných asistentů byli přijati čtyři uchazeči.
c) Ekonomická agenda
• Fakulta je solventní.
• V pokladně je omezen počet dnů pro vydávání stravenek (3 dny po skončení měsíce,
3 dny po výplatě). Omezení je to dáno limitem cenin a hotovosti, které je možno
v pokladně mít.
• Podle legislativy byla změkčena pravidla výběrového řízení na zakázky investičního
charakteru. Fakulta však zachová dosavadní praxi.
• Hospodaření na chatě Mariánská bude pravděpodobně opět prodělečné. Hrozí dluh asi
200 tis. Kč. Fakulta neshledává důvod, proč by měla na provoz doplácet a uvažuje
o ekonomickém pronájmu.
d) Provoz a rozvoj
• Rekonstrukce malostranské budovy: v rámci výběrového řízení byly dne 25. 5. 2001
otevřeny obálky s nabídkami osmi firem. Všechny firmy splnily formální požadavky pro
účast ve výběrovém řízení. Ukázalo se, že podklady pro výběrové řízení byly tentokrát
lépe připraveny, což se projevilo v rozumném rozptylu finančních požadavků zúčastněných
firem. Rektor univerzity podporuje pokračování výběrového řízení. Tajemník fakulty
připravil písemné zdůvodnění, proč fakulta potřebuje na rekonstrukci více peněz, než se
předpokládalo před předchozím neúspěšným výběrovým řízením.
• Rekonstrukce v K5 probíhají. Drobné problémy jsou průběžně řešeny jednáními mezi
tajemníkem fakulty a vedoucími zainteresovaných pracovišť.
e)
•
•
•

Různé
Zasedala komise pro přípravu 50-tého výročí MFF. Zatím se nedaří příprava Almanachu.
Je připraven návrh směrnice pro ediční činnost nakladatelství MATFYZPRESS.
Děkan a tajemník prověřili příkaz o vybírání dovolené zaměstnanců fakulty-důchodců.
S důchodci je zpravidla uzavírána smlouva na 1 rok a proto jsou povinni v takovém roce
dovolenou vyčerpat. Jiné případy jsou výjimečné, přesto platí pro čerpání dovolené stejná
pravidla, jako ve standardních případech.
• Student Pik předložil návrh na udělení ceny Josefa Hlávky vlastní osobě. Děkan fakulty
navrhl na tuto cenu jiného studenta. Student Pik opět koresponduje.
• Proděkan Plášek vypracoval rozbor činnosti Gymnazia B. Bolzana. Gymnazium je na
půdě MFF spokojeno. Fakulta ho využívá k praxím studentů učitelství. 4 posluchárny
v budově Troja, přidělené tomuto gymnaziu, dosud fakultě nechyběly.
• Děkan popřál kolegům senátorům O. Bílkovi a J. Kašparovi k jejich šedesátinám.
Diskuse:
Kolega Zvára:
a) doporučil vedení fakulty v souvislosti s nepříznivým ekonomickým efektem provozu
chaty na Mariánské, aby zjistilo, jak je ekonomicky úspěšný provoz dalších chat na
Mariánské, které jsou ve vlastnictví jiných institucí,
b) dotázal se, jak jsou v nové směrnici pro ediční činnost MATFYZPRESSu ošetřeny
dotisky,
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c) poznamenal v souvislosti s problém dovolených důchodců, že je třeba respektovat zákoník
práce, ve kterém stojí, že dovolené JSOU UDĚLOVÁNY.
Na vystoupení reagoval děkan fakulty:
ad a) jde o cenný podnět, který vezme pan tajemník do úvahy; ad b) dotisky je možno
zařadit do plánu. Nastane-li mimořádná situace, je možno ji řešit mimo plán. Proděkan
Souček však dodal, že sami učitelé, garanti i koordinátoři se musejí starat o dostatek tisků a
včas iniciovat jejich doplňování; ad c) ekonomické podmínky fakulty vedly ke snaze,
doplnit zaměstnaným důchodcům jejich důchod do výše předchozího platu. Souběh důchodu
a pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek není žádoucí. V případech, kdy tento souběh
ještě existuje, je nutnost vyčerpání dovolené minimální nevýhodou, která je vedena snahou
zabránit kumulaci dovolených. Ta totiž finančně zatěžuje příslušná pracoviště.
Kolega Simon upozornil na smutný stav hrobu B. Bolzana. Hrob byl před 22 lety
důstojně upraven při příležitosti 200. výročí jeho narození, avšak od té doby je neošetřován.
Profesor Sedlák jeho připomínku uvítal a navrhl, aby byla kontaktována nadace B. Bolzana,
která je mimo jiné zřizovatelem Gymnázia B. Bolzana. Ta by se mohla o hrob starat.
3. Závěrečná zpráva o činnosti SKAS.
Kolega Petr Olmer přednesl závěrečnou zprávu o činnosti SKAS. Její úplné znění je
přílohou tohoto zápisu.
Pan děkan se obrátil na SKAS s dotazem, zda by mohla být nápomocna prof. J. Lukešovi
při organizaci mezinárodní soutěže v matematice. P. Olmer oznámil, že byl již prof.
Lukešem osloven, ale že SKAS nemá prostředky, jak zajistit studenty v létě, kdy se soutěž
koná. Doporučil oslovit studenty pomocí existující elektronické konference.
Předseda senátu poděkoval členům studentské komory, které v tomto složení skončí
funkční období ještě před dalším zasedáním AS, za jejich obětavý, zodpovědný a
nepřehlédnutelný podíl na činnosti celého senátu.

4. Vyjádření AS k návrhu na jmenování proděkana pro rozvoj MFF.
Děkan fakulty se rozhodl vyhovět žádosti RNDr. Ivana Emmera, CSc. o uvolnění z funkce
proděkana a jmenovat od 1. 7. 2001 do konce svého funkčního období novým proděkanem
pro rozvoj fakulty prof. RNDr. B. Sedláka, DrSc. Tento svůj záměr předložil k vyjádření
senátu MFF. Kol. J. Veselý vyjádřil názor, že prof. B. Sedlák je nesporně osobou
kompetentní k vykonávání této funkce. Kolega Bílek k tomu poznamenal, že prof. Sedlák již
jako předchozí děkan řadil péči o rozvoj fakulty mezi priority a tím spíše je ideálním
kandidátem na funkci proděkana pro rozvoj, bude-li se nyní moci soustředit pouze na tento
náročný úsek. Prof. Netuka s uspokojením ocenil loajalitu a ochotu profesora Sedláka
pomoci fakultě ve výjimečné situaci, přestože si je vědom, že tato funkce je v současné době
velikým břemenem.
Senát se k návrhu děkana vyjádřil ve smyslu čl. 10 odst. 2 písm. c Statutu MFF ve formě
následujícího usnesení:
AS vzal na vědomí rozhodnutí děkana fakulty vyhovět žádosti RNDr. Ivana Emmera, CSc.
o uvolnění z funkce proděkana pro rozvoj a ocenil jeho odpovědné a obětavé působení v této
náročné funkci. Senát zároveň uvítal záměr děkana jmenovat s účinností od 1. 7. 2001 do
konce svého fukčního období do funkce proděkana fakulty pro rozvoj prof. RNDr. Bedřicha
Sedláka, DrSc.
Hlasování: 18 – 0 - 0
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5. Volba 1. místopředsedy AS.
Předsedající oznámil, že podle čl. 9 Statutu MFF je třeba provést volbu 1. místopředsedy AS,
neboť kol. Z. Rencovi vyprší ke dni 21. 6. 2001 jednoleté funkční období. Volba je tajná a
uskutečňuje se pouze v zaměstnanecké komoře AS. Kol. K. Zvára podal návrh, aby
kandidátem na tuto fukci byl opět kol. Z. Renc.
Výsledek tajné volby:
Vydáno bylo13 hlasovacích lístků, odevzdáno 12 platných lístků pro navrženého kandidáta.
Protože ke zvolení 1. místopředsedy AS je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů
ZKAS (tedy 9), byl kolega Zdeněk Renc opět zvolen 1. místopředsedou AS na další
jednoleté funkční období.
6. Různé
•

Kol. Milan Rojko předal předsedovi AS písemnou žádost o uvolnění z funkce člena AS
k 30. 9. 2001 pro pracovní zatížení, které mu neumožňuje pravidelně se zúčastnit
zasedání senátu. Jeho žádost byla vzata na vědomí. Podle volebního a jednacího řádu AS
se předseda senátu dotázal 1. zvoleného náhradníka AS doc. RNDr. J. Brechlera, CSc.,
zda se ujme svého mandátu v AS. Doc. Brechler písemně oznámil, že ze závažných
důvodů svého práva na členství v AS MFF nevyužije. Se souhlasnou odpovědí se
předseda senátu setkal u 2. zvoleného náhradníka, takže řádným členem AS MFF se od
1. října 2001 stane RNDr. Josef Pešička, CSc.
• Senát přijal předběžný harmonogram zasedání pro příští školní rok:

•

3.10.2001, 14.11.2001, 12.12.2001,
16.1.2002, 13.2.2002, 13.3.2002, 10.4.2002, 22.5.2002, 12.6.2002

Předseda odborové organizace MFF doc. J. Fiala seznámil senát s petiční akcí
organizovanou VOS na podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy. Text
petice a podpisové archy jsou k dispozici na pracovištích fakulty a též u sekretářky OO
MFF paní Z. Kutinové. Jde o prvni veřejné vystoupení VOS za dobu jeho existence.
• POZOR! Příští zasedání AS po prázdninách se uskuteční ve středu 3. října 2001.
Zasedání skončilo kolem 20.00 hod. a pak pokračovalo v neformálním duchu do odjezdu
posledního metra.
V Praze 22. 6. 2001

Zapsala V. Kohlová
Ověřil O. Bílek
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Závěrečná zpráva SKAS MFF
přednesená předsedou SKAS Petrem Olmerem
na 86. zasedání AS MFF dne 13. června 2001

Vážený akademický senáte, milí hosté,
je mojí milou povinností přednést zde při příležitosti posledního zasedání AS MFF UK
v akademickém roce 2000/2001 závěrečnou zprávu jeho Studentské komory.
V závěrečné zprávě se SKAS pokouší shrnout své úspěchy a neúspěchy. Pokud se
ohlédneme za tímto akademickým rokem, hodnotíme své působení jako vcelku
úspěšné.
Jsme velice rádi, že se podařilo uvést do provozu elektronický informační systém pro
studenty, elektronickou konferenci zpráv z MFF. SKAS spolu s dalšími studenty uspořádala
v polovině listopadu tradiční studentskou slavnost: Beánii. Ve spolupráci s Oddělením pro
vnější vztahy a propagaci jsme se velice aktivně podíleli na organizaci sedmého
reprezentačního plesu MFF, který proběhl 1. března na Žofíně.
Jedním z našich cílů bylo oddělit na MFF studentskou angažovanost od akademické
politiky. Podle jakéhosi zvykového práva se SKAS zabývala záležitostmi, které ji přímo
nepřísluší, a suplovala tak činnost neexistující studentské stavovské organizace. V
těchto dnech probíhá na ministerstvu vnitra registrační řízení sdružení Matfyzák,
spolku studentů, absolventů a přátel MFF. Doufáme, že se spolku Matfyzák podaří
vybudovat si prestiž a zázemí a že převezme po Studentské komoře její apolitické
aktivity.
SKAS se již od loňského školního roku angažuje ve spolupráci s Kolejní radou 17. listopadu
a studentskými zástupci naší fakulty v AS UK v hledání řešení kritického nedostatku kolejí
na UK. Uspořádali jsme besedu studentů s prorektorkou UK pro sociální záležitosti prof.
Kvasničkovou a ředitelem Kolejí a menz UK ing. Höferem. SKAS je velice potěšena
úmyslem UK zakoupit areál Vltava a přebudovat jej na vysokoškolskou kolej.
Ke každoročním činnostem SKAS patří setkání se zástupci Studentské komory
Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislavě. V letošním roce nás v Praze navštívili naši slovenští kolegové. Kromě
oficiálního přijetí od vedení naší fakulty zbyl čas i na dlouhé neformální diskuse. Věříme, že
se tato spolupráce bude dále rozvíjet.
V květnu SKAS uspořádala dnes již tradiční besedu studentů s vedením MFF. Musíme opět
připomenout, že si ceníme přístupu vedení fakulty ke studentům.
Také jsme zorganizovali elektronickou anketu o chybějících učebnicích a skriptech, jejíž
výsledky jsou již zpracované a brzy budou poskytnuty příslušným komisím.
V posledních měsících SKAS předložila a prosadila návrh na změnu stipendijního řádu
MFF, který sjednocuje kritéria přidělování prospěchových stipendií za všechny ročníky.
Za svůj neúspěch považujeme opětovné nedokončení projektu vybudování studovny na
koleji 17. listopadu. Věříme však, že se jí studenti brzy dočkají. Budiž to výzvou pro novou
Studentskou komoru v roce 2001/2002.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem studentkám a studentům, kteří pracovali
v jednotlivých fakultních a senátních komisích, a v neposlední řadě i všem, kteří
v uplynulém roce ochotně pomáhali Studentské komoře s její činností.
Jménem Studentské komory vám děkuji za pozornost.
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