ZÁPIS
z 88. mimořádného společného zasedání Akademického senátu a Vědecké rady MFF
UK konaného dne 24. října 2001
Přítomní členové AS: V. Kapsa, J. Kašpar, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl, R. Kryl,
O. Odvárko, J. Pešička, Z. Renc, M. Rotter, P. Simon, J. Veselý, K. Zvára,
J. Foniok, P. Chovanec, I. Karas, S. Kucková, P. Olmer, T. Tichý,
Omluvení členové AS: O. Bílek, T. Kepka, J, M. Tichý, R. Erban, R. Fiřt,
Zasedání řídili prof. I. Netuka a doc.Z. Renc. Toto společné veřejné zasedání AS a VR MFF
bylo svoláno po dohodě vedení fakulty a senátu k vyjádření stanoviska MFF k vydání
deklarace AS UK ze dne 12. 10. 2001 a otevřeného dopisu rektora UK akademické obci UK
ze dne 15. 10. 2001 ve věci současné vyhraněné situace v oblasti financování činnosti
vysokých škol.

Schválení rezoluce na podporu snahy vedení vysokých škol ČR
o navýšení finančních dotací pro rok 2002.
V úvodním slově shrnul děkan fakulty poslední události související s diskusemi o navýšení
finanční dotace pro rok 2001. V následující velmi živé diskusi, byly vyjádřeny návrhy na
příkřejší jednání s MŠ, které na mnohá fakta tlumočená představiteli VŠ neslyší. Stejně
alarmující je i zkreslování údajů i chybně připravované statistiky, které používají ke své
argumentaci představitelé MŠ.
Shromáždění si bylo vědomo, že partnerem pro jednání s MŠ jsou rektoři VŠ a Rada VŠ a
proto chtělo vyjádřit jednoznačnou podporu těchto orgánům k jednání s MŠ. Vyjádřením
této podpory je následující přijaté prohlášení:
My členové Akademického senátu a Vědecké rady MFF vyjadřujeme jednoznačnou
podporu deklaraci Akademického senátu UK z 12. října 2001, která vystihuje aktuální
problémy vysokých škol.
Zároveň plně podporujeme a oceňujeme aktivity rektora Univerzity Karlovy prof.
ing. Ivana Wilhelma, CSc. i aktivity Rady vysokých škol, související s jednáními
o financování vysokých škol na příští rok. I když zvýšení dotace, poskytované vysokým
školám ze státního rozpočtu, o 2 mld. Kč je nezbytné pro úspěšnou činnost vysokých
škol v příští roce, není tím nijak řešen problém financování vysokých škol v delším
časovém horizontu.
Pokládáme za neúnosné dále odkládat systémové řešení financování vysokých škol.
Požadujeme vypracování dlouhodobé koncepce vzdělávání na vysokých školách, která
by respektovala kvalitativní hlediska a umožnila mimo jiné zlepšení infrastruktury a
zlepšení existenčních podmínek pracovníků a studentů vysokých škol.
Hlasování: (19 - 0 - 0)
Za VR podpořilo prohlášení všech 20 přítomných členů VR.
Zapsala: V. Kohlová
Ověřil: O. Bílek
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