ZÁPIS
z 87. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 3. října 2001
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

O. Bílek, V. Kapsa, T. Kepka, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl, R. Kryl,
O. Odvárko, J. Pešička, Z. Renc, M. Rotter, P. Simon, M. Tichý, J. Veselý,
K. Zvára, J. Foniok, P. Chovanec, I. Karas, S. Kucková, P. Olmer, T. Tichý,
J. Kašpar, R. Erban, R. Fiřt,
J. Anděl, J. Hanika, A. Havlíčková, I. Netuka, P. Karas, J. Plášek

Zasedání řídil Z. Renc
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení činnosti AS s novou studentskou komorou.
Kontrola zápisu z 86. zasedání AS a schválení programu zasedání.
Informace vedení fakulty.
Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2001/2002. Zásady přijímacího řízení pro šk. rok 2002/2003.
Schválení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2002/2003.
Úpravy ve složení komisí AS, komisí fakulty a komisí pro výběrová řízení.
Závěrka hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2001.
Připomínky k návrhu změn přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidel hospodaření UK.
Návrh na řešení situace rekreačního zařízení fakulty na Mariánské.
Volba předsedy a jednatele AS.
Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK.
Různé.

1. Zahájení činnosti AS s novou studentskou komorou.
Předsedající představil nově zvoleného předsedu SKAS Petra Olmera a místopředsedu
SKAS Jana Fonioka. Protože se funkce ujala nově zvolená SKAS, jednotliví členové
celého senátu se navzájem představili. Kol. P. Olmer oznámil, že pro příští zasedání AS
připraví SKAS své programové prohlášení.
Předsedající dále uvítal nového člena senátu kol. J. Pešičku, který do AS postoupil z řad
náhradníků po rezignaci kol. M. Rojka.
2. Kontrola zápisu z 86. zasedání AS a schválení programu 87. zasedání.
- v bodě 3 zápisu má být “…Doporučil oslovit studenty pomocí existující elektronické
konference.…..“;
- v bodě 6. je chybně uvedeno datum posledního zasedání AS MFF v akademickém roce
2001/2002. Správně má být: 12. 6. 2002;
- program zasedání byl schválen bez připomínek podle pozvánky.
3. Informace vedení fakulty.
a) Studijní agenda
• Restrukturalizace studia a reakreditace fakulty – podklady připravuje ve spolupráci
s garanty studijních plánů a sekčními proděkany prof. J. Anděl. Diskuse k materiálům se
předpokládá na říjnovém zasedání vědecké rady, uzavření na zasedání VR v listopadu t.r.
Na svém listopadovém zasedání se k nim vyjádří AS. Podklady k jednání jsou na www.
Usnesení VR MFF, přijaté na zasedání 13. června t.r.: V zájmu efektivního průběhu
připravované diskuse vědecká rada jednomyslně schválila, že bude na zasedání
v říjnu t.r. projednávat jen ty připomínky k předloženým dokumentům, které budou do
12. 10. t.r. zaslány písemně.
• Příprava setkání děkanů v říjnu t.r. (26. 10.).
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•
•

Soustředění na Albeři bylo letos poprvé rozdělené do tří kursů. Ke studiu se zapsalo
zhruba 750 studentů.
Rezignace dr. F. Zavorala na funkci vedoucího projektu rozvoje Studijního informačního
systému. Kolega Zavoral postoupil na UK. Koordinaci projektu postupně převezme
kolega Zakouřil.

b) Mzdová a personální agenda
• děkan fakulty jmenuje komise pro výběrová řízení na obsazení pracovních míst v sekcích
– senát do komisí deleguje své zástupce, viz bod 6 tohoto zápisu.
c) Ekonomická agenda
• Pololetní závěrka hospodaření – bod 7: otázka výše 14. platu.
• Vedoucí hospodářského oddělení – od 1. 8. do funkce nastoupila paní Milena Fuchsová
d) Provoz a rozvoj
•
Od 1. července se ujal funkce proděkana pro rozvoj prof. Bedřich Sedlák.
•
Stavební akce v budovách na Karlově.
•
Na koleji je dokončena studovna, fakulta pomůže při jejím vybavení – jednání s Mgr.
P. Olmerem 2. 10. t.r.
e)
•
•
•

Různé
Přípravy oslav 50.výročí založení MFF postupují. Hledají se sponzoři.
KD schválilo směrnici pro ediční činnost na MFF - byla vydána a je vystavena na www.
Spolek Matfyzák – připravují se stanovy spolku.

f) Rekonstrukce budovy na MS: Po zdařilém výběrovém řízení (21.8.2001) vybrala komise,
jmenovaná ministerstvem školství generálního dodavatele (Konstruktiva Konsit, a.s.).
Smlouva s dodavatelskou firmou byla podepsána (25.9.2001). Od 1.10. je “založeno“
staveniště, dojednává se harmonogram prací. Vedení fakulty ústy děkana i tajemníka
prosí o pochopení všechny zaměstnance, kterých se tato rekonstrukce dotkne.
V diskusi k vystoupení děkana fakulty byly vzneseny otázky k bodu f):
jak bude zajištěno náhradní stravování a parkování na MS, kdy bude znám harmonogram
prací, budou-li předem oznámeny akademické obci na MS “bourací dny“ a jak závazné
budou dohody o termínech.
Profesor Netuka ujistil, že harmonogram prací by měl být prvotní informací, kterou je nutno
akademické obci co nejdříve sdělit. V dalších záležitostech přislíbil tajemník fakulty jednání.
4. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2001/2002. Zásady přijímacího řízení
pro akademický rok 2002/2003.
Profesor Anděl zhodnotil výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2001/2002 (výsledky
jsou na www stránkách fakulty). Snahou fakulty bylo mírně zvýšit počet přijatých studentů.
Z pohledu finančního to znamenalo přijmout cca o 50 studentů více. Je možno konstatovat,
že organizace přijímacích zkoušek v jediném dnu je přínosem pro přijímací řízení. Ukázalo
se, že nebyla dobře naplánovaná výuka angličtiny, řeší se.
Je velmi obtížné stanovit rozumný počet přijatých studentů, aby počet zapsaných dosáhl
předpokládané hodnoty, která byla stanovena díky přislíbenému nárůstu finančních
prostředků. Fakulta nechce změnit své racionální chování a podstupuje při stanovování počtu
přijatých studentů únosné riziko.
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Senátu byl poté předložen návrh zásad pro přijímací řízení pro akademický rok 2002/2003,
který bez podstatných změn vychází z loňského dokumentu. Zásady byly jednomyslně
schváleny.
Hlasování: (21 – 0 –0)
5. Schválení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2002/2003.
Proděkan J. Anděl vysvětlil způsob určování výše těchto poplatků., které se mohou
pohybovat v jistém intervalu (dáno koeficienty MŠ). Pro další akademický rok byly
navrženy ve stejné výši jako pro tento akademický rok a AS je hlasováním schválil.
Hlasování: (21 – 0 –0)
Předsedající kol. Renc se proděkana Anděla před jeho odchodem dotázal, jak budou řešeny
kompetence související s používáním drahé didaktické techniky v modernizovaných
posluchárnách. Prod. Anděl: některé posluchárny vyžadují vzhledem ke svému vybavení
speciální péči, nutno stanovit, které to jsou. Prozatím otevírání poslucháren zajistí vrátní
(u nich bude klíč k vyzvednutí), přístup k technickým zařízením bude upřesněn. Pověření
pracovníci vypracují pro přednášející manuál k používání techniky (zatím v T2 kolega
Caletka, v M2 kolega Kuchař).
6. Úpravy ve složení komisí AS a komisí fakult. Delegace členů AS do komisí pro
výběrová řízení.
Do komisí AS byli za novou SKAS navrženi a schváleni:
legislativní komise… .J. Foniok, P. Olmer
studijní komise
I. Karas, P. Škovroň
ekonomická komise T. Tichý, P. Vilím
Do ekonomické komise byl navržen za ZKAS a schválen kolega J. Pešička..
Hlasování: (20 – 1 –0)
Do fakultních komisí byli SKAS navrženi a schváleni:
ediční komise
S. Kucková
knihovní komise
P. Olmer
stipendijní komise
P. Chovanec, s platností od 1.1.02
propagační komise
P. Chovanec, P. Rexová
Hlasování: (20– 1 –0)
Prof. Netuka oznámil, že kolega Veselý byl na vlastní žádost uvolněn z knihovní rady.
K 15.10. byl jejím novým předsedou jmenován doc. P. Malý, který připraví návrh na složení
nové knihovní rady.
Senát schválil návrhy na delegování následujících svých členů do komisí pro výběrová řízení
pro obsazení pracovních míst v sekcích:
komise na obsazení míst mladých odborných asistentů do 30. let pro obory fyzika,
informatika a matematika:
RNDr. O. Bílek
komise na obsazení pracovních míst ve fyzikální sekci
RNDr. V. Kapsa, CSc.
komise na obsazení místa lektora na KTV
Mgr. P. Kovář
komise na obsazení místa odborného asistenta na KTIML
prof.RNDr. P. Simon, DrSc.
komise na obsazení místa odborného asistenta ÚFAL
doc. RNDr. Z. Renc, CSc.
Hlasování: (21 – 0 –0)
7. Závěrka hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2001.
Jednání stručně uvedl děkan fakulty. Tajemník fakulty v úvodním slově ocenil výbornou
spolupráci s ekonomickou komisí AS. Konstatoval, že hospodářský výsledek fakulty je lepší
než v předchozím období a komentoval nevýrazné rozpočtové úpravy.
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Předseda ekonomické komise AS kolega Zvára konstatoval, že hospodaření odpovídá
rozpočtu pro rok 2001 a doporučil navržené drobné úpravy schválit.
Po krátké diskusi přijal senát toto usnesení:
a) Senát bere na vědomí předloženou závěrku hospodaření za první pololetí 2001.
b) Senát konstatuje, že čerpání disponibilních prostředků probíhá rovnoměrně.
Hlasování: (20 – 0 – 0)
c) Senát schvaluje úpravy rozpočtu uvedené v tabulkách II a IV.
Hlasování: (20 – 0 – 0)
8. Připomínky k návrhu změn přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidel hospodaření UK.
Senátu byl předsedou AS UK předložen návrh na změnu přílohy č. 8 Statutu UK, kterou
iniciovali auditoři na rektorátě. Změna vychází z obsahu pojmů činnosti doplňkové a
činnosti hlavní fakult UK.
Senát přijal toto usnesení:
Senát se seznámil se změnou přílohy č.8 Statutu Univerzity Karlovy a konstatoval, že k němu
nemá žádné připomínky.
Hlasování: (20 – 0 – 0)
9. Návrh na řešení situace rekreačního zařízení fakulty na Mariánské.
Vedení fakulty se obrátilo na senát s návrhem na odprodej chaty na Mariánské vzhledem
k její trvalé prodělečnosti. Návrh byl podložen zevrubným ekonomickým rozborem nákladů
na provoz chaty a stupně její vytíženosti. Děkan k tomu uvedl, že za vedení fakulty se
problémem Mariánské v poslední době velmi intenzivně zabýval tajemník fakulty včetně
jednání se správcem chaty a nenalezl řešení.
V následné obšírné diskusi se střetly názory podporující argumenty pro navržený odprodej
chaty s názory opačnými. Bylo mimo jiné konstatováno, že chata je málo propagovaná
v akademické obci, hlavně v její mladší části. Byly vzneseny i výtky nad nepružností
stanovení cen pro akce, které by chatu celou zaplnily (semináře, letní školy a pod.). Byla
diskutována možnost režimu bez správce, jehož celoroční plat je velikou položkou. Zazněly i
otázky eventuálních dalších investic do budovy a prodejnosti chaty v současných
podmínkách.
Předsedající po skončení diskuse navrhl rozhodnout o stanovisku senátu hlasováním
o následujícím návrhu usnesení: Senát se obrací na vedení fakulty, aby chatu na Mariánské
prodalo. Toto usnesení však nezískalo potřebnou většinu hlasů a nebylo schváleno.
Hlasování: (8 – 7 – 5)
10. Volba předsedy a jednatele AS.
Protože AS začal pracovat s nově zvolenou SKAS, bylo třeba dle statutu MFF uskutečnit
nové volby předsedy a jednatele senátu. Do funkce předsedy AS byl opět navržen kolega
Bílek a zvolen 19-ti kladnými hlasy. Do funkce jednatele AS byla navržena kolegyně
Kohlová a zvolena 18 kladnými hlasy.
11. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK.
Předseda AS O. Bílek informoval, že senát UK vyhlásil na listopad 2001 volby zástupců
jedné třetiny fakult (do níž spadá i MFF) do AS UK na další tříleté funkční období a navrhl
k tomu přijmout následující usnesení:
AS MFF vyhlašuje volby zástupců MFF v Akademickém senátu UK pro funkční období
2002-2005 na dny 21. a 22. listopadu 2001. Předsedou volební komise pro organizační
zajištění voleb a vyhodnocení jejich výsledků jmenuje doc. RNDr. Pavla Hlídka, CSc. a
místopředsedou komise Mgr. Tomáše Tichého.
Hlasování: (19 – 0 – 1)
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12. Různé.
•

Kol. S. Kucková vznesla za studenty požadavek na rozšíření současného zákazu kouření
ve veřejných prostorách fakulty i na prostory v menze, které budou využívány pro výuku
jako náhrada za MS. Tajemník fakulty upozornil, že to závisí na dohodě s KaM a přislíbil
věc projednat.
• Na adrese www.skolne.cz je možno seznámit se s návrhem zákona o školném, půjčkách
a sociální podpoře studentů vysokých škol.
• Nejbližší zasedání AS UK se budou 12.10., 30.11. a 25.1.2001 vždy v 10:00 hod. v malé
aule Karolina.
• Na příštím zasedání AS 14. 11. 2001 bude kromě jiného projednáno vyjádření AS
k podkladům pro restrukturalizaci studia a reakreditaci studijních programů. Předsedající
vyzval senátory, aby v zájmu usnadnění formulace stanoviska AS k materiálům, které
jsou zveřejněny na webovské stránce www.mff.cuni.cz/iso/news/reakreditace/, předali
své případné připomínky předem k rukám předsedy studijní komise kol. J. Veselého.

Zasedání skončilo v 21.30 hod.
V Praze 27. 10. 2001

Zapsala V. Kohlová
Ověřil O. Bílek
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