ZÁPIS
z 89. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 14. listopadu 2001
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar , V. Kohlová, P. Kovář, 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,
T. Kepka, J. Kratochvíl, R. Kryl, R. Fiřt,
J. Anděl, J. Hanika, J. Hála, I. Netuka, P. Karas,

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisů z 87. a 88. zasedání AS a schválení programu zasedání.
Informace vedení fakulty.
Programové prohlášení SKAS.
Vyjádření AS k podkladům pro reakreditaci studijních programů (reforma studia).
Závěrka hospodaření MFF k 30. 9. 2001.
Volby do AS UK a doplňovací volby do SKAS.
Připomínky k návrhu novely vnitřního mzdového předpisu UK.
Různé.

Zasedání řídil O.Bílek
1. Kontrola zápisů z 87. a 88. zasedání AS a schválení programu zasedání.
V bodě 8 zápisu z 87. zasedání má být v usnesení “….Statutu….“
Program zasedání byl schválen bez připomínek.
2. Informace vedení fakulty.
Z vystoupení děkana fakulty:
a) Studijní agenda
• Restrukturalizace studia, reakreditace – VR na svém zasedání 24. 10. t. r. jednomyslně
předložené návrhy přijala.
• Dne 26. 10. se uskutečnilo v Karolinu setkání děkanů. Účastníci vyjádřili jednomyslný souhlas
s trendem změn struktury nabídek studia na VŠ.
• Byl vydán sborník z Doktorandského týdne 2001. Sborník je dobrou reprezentací MFF.
• Byl vydán příkaz děkana k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří (29. 11. 2001).
• Byl sestaven seznam velkých poslucháren (učitelům bude k dispozici na www) i s informací o
jejich technickém vybavení.
b) Věda a výzkum, zahraniční styky
• Dne 12. 11. t. r. předložila fakulta na RUK návrhy na rozvojové projekty: pokračující v počtu 6,
částka 8775 tis. Kč; nové v počtu 8, částka 3357 tis. Kč.
• V provozu je nově zrekonstruovaná knihovna v budově Ke Karlovu 3.
• Ke dni 15. října t. r. byla nově ustavena knihovní rada: předseda - doc. RNDr. Petr Malý, DrSc.,
členové – RNDr. Drahomíra Hrušková, prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Mgr. Miroslav
Zelený, Dr. + zástupce studentů, kterého navrhne SKAS.
• Strouhalovskou přednášku přednese dne 16. ledna 2001 doc. Jiří Zahradník z Katedry geofyziky.
c) Mzdová a personální agenda
• Byla vypsána výběrová řízení na obsazení pracovních míst. Uzávěrka pro podávání přihlášek je
21. 11. 2001.
• K návrhu na úpravy Mzdového předpisu UK nebude vedení fakulty vznášet připomínky.
Podobně se nebude vyjadřovat k návrhu Kolektivní smlouvy.
d) Ekonomická agenda
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•
•
•

KD projednalo za přítomnosti členů ekonomické komise senátu závěrku hospodaření fakulty
k 30. září t. r., včetně výše 14. platu.
Finanční úřad pro Prahu 1 provádí hloubkovou kontrolu hospodaření UK se státními dotacemi.
KD vyhovělo žádosti na nákup zařízení studovny v objektu KAM ve výši asi 83 tis. Kč.

e) Provoz a rozvoj
• Rekonstrukce malostranské budovy (dohodnuto vyklízení jednoho křídla, stěhování pracovišť, jednání
s reprezentantem firmy Konstruktiva Konsit o dokončení projektu atd.)
• Zasedací místnost ve 2. patře dokončena. Uvažuje se o změně dislokace sekretariátu a studijního
oddělení na děkanátě.
• KD projednalo první verzi návrhu plánu stavebních investičních akcí na rok 2002.
• Chata na Mariánské – správce podal výpověď, bylo přijato jím navržené řešení (správcovství se
ujme jeho syn – na 0,6 úvazku, bude uzavřena nová nájemní smlouva o užívání služebního bytu).
• Bude provedena inventarizace softwarového vybavení pracovišť (problém legálnosti nabytí
softwaru).
f) Různé
• KD zpracovalo vyjádření k návrhu nových stránek www fakulty, který připravil PSÍK.
• Příprava jubilejního roku fakulty 2002 – zvláštní číslo časopisu PMFA.
Vystoupení děkana doplnil studijní proděkan prof. Anděl seznámením senátu s problémy, které se
letos vyskytly s registrací studentů na začátku nového akad. roku. Počet žádostí o prodloužení
termínu registrace dramaticky stoupl na počátku tohoto akad. roku na ~400 (~200 I, ~100 M, ~100F).
Proděkan o tom již před schůzí AS informoval SKAS a požádal ji o působení na studenty ve smyslu
nápravy situace. Studijní komise AS podpořila jeho stanovisko, že v budoucnu bude vyhověno
žádostem o prodloužení termínu registrace pouze z doložených závažných důvodů, které žadateli
zabránily dodržet stanovený termín.
Diskuse: Kolega Olmer upozornil, že SKAS považuje navrženého a již dříve senátem schváleného
zástupce SKAS do knihovní komise (viz zápis z 87. zasedání AS) za člena knihovní komise ustavené
15. 10. t. r. Dále jménem SKAS připomněl usnesení AS z doby před dvěma lety a požádal vedení
fakulty, aby vyhodnotilo výsledky zavedení vedlejšího oboru, vypracovalo statistiku zájmu studentů,
vyhodnotilo míru splnění očekávání a s výsledky seznámilo AS na jeho příštím zasedání. SKAS se
rozhodla uspořádat mezi studenty anketu, která vyhodnotí názory studentů na vedlejší obor a její
výsledky předloží na příštím zasedání AS.
Kol. K. Zvára se kriticky vyjádřil ke strategii Univerzity v nákupu softwaru. Upozornil, že rozumnou
politikou se při nákupu multilicencí dá znatelně ušetřit. Děkan k tomu poznamenal, že k jisté
centralizaci softwaru dochází. Prvotní záležitostí je však legalizace používaného softwaru na fakultě,
pak je možno pokročit k harmonizaci na úrovni Univerzity. Kol. Kapsa vyjádřil názor, že o tuto
harmonizaci by se mělo postarat především univerzitní počítačové centrum.
Studenti důrazně upozornili na to, že silné kouření ve vrátnici budovy v Troji vadí v posluchárnách
v patře nad vrátnicí. Děkan požádal tajemníka fakulty o prošetření situace.
3. Programové prohlášení SKAS.
Programové prohlášení nově zvolené Studentské komory AS přednesl její předseda kol. Petr Olmer.
Úplný text je přílohou tohoto zápisu.
(Z dalšího průběhu zasedání se omluvili 2 členové SKAS)
4. Vyjádření AS k podkladům pro reakreditaci studijních programů (reforma studia).
Jednání krátce uvedl předseda AS O. Bílek připomenutím etap, které vedly k přípravě dokumentace o
restrukturalizaci studia na MFF, ke které se nyní má senát vyjádřit před jejím závěrečným
projednáním ve VR (Zamyšlení děkana nad zkušeností z přípravy rozpočtu MFF v roce 2000,
iniciativa rektorátu UK, vyjádření senátu k podpoře restrukturalizace, 1 rok usilovných prací na
reformě) a vyjádřil uznání všem pracovníkům fakulty a jejích sekcí, kteří se na reformě podíleli, za
mimořádný rozsah vykonané práce.
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Proděkan Anděl podrobněji upřesnil souvislost povinné reakreditace fakulty s navrhovanou reformou
studia a komentoval základní rysy výsledného návrhu reformy. Mimořádně přitom ocenil pomoc,
kterou mu při práci na reformě poskytoval kol. Z. Renc. Úplná dokumentace týkající se studijních
programů všech úrovní studia je k nahlédnutí na www. Proděkan Souček (odpovědný řešitel grantu
MŠMT) spolu s děkanem fakulty ocenil 70 zaměstnanců fakulty, kteří se na přípravě nových
studijních plánů podíleli. Děkan fakulty zdůraznil, že tíha veškeré práce i zodpovědnosti za přípravu
všech materiálů pro reakreditaci fakulty spočívá na proděkanu Andělovi. Předseda studijní komise
AS kol. J. Veselý konstatoval, že k vystaveným materiálům nebyla jeho komisi doručena předem
žádná připomínka.
Za SKAS vyjádřil její předseda P. Olmer názor, že SKAS chápe křehkost konsensu, kterého bylo při
náročné přípravě restrukturalizace i reakreditace dosaženo, ale celkově vyjadřuje nad konečnou
podobou návrhu změn rozpačitost. Členové SKAS se zajímali o vedlejší obor fyzika při studiu I a M
a obávali se, že pro stále ještě prováděné úpravy v materiálech reformy není možné jednání o ní
uzavřít. Děkan k tomu uvedl, že s vedlejším oborem F nynější návrh studijních plánů M a I nepočítá
a že poslední úpravy materiálů se týkají pouze detailů a nijak nezasahují po věcné stránce do jejich
schválené koncepce.
Kol. P. Simon vyjádřil k návrhu restrukturalizace studia jednoznačně odmítavý postoj a přesvědčení,
že nutně povede ke snížení úrovně studia na MFF. Vyjádřil navíc vážnou pochybnost o případném
finančním zisku, který by mělo přinést zvýšení počtu studentů.
Děkan vyjádřil své přesvědčení, že připravovaná restrukturalizace studia nepřinese zhoršení úrovně
studia na fakultě. Navíc zdůraznil, že není v zájmu UK, aby se studium na této univerzitě v zásadě
změnilo v bakalářské, ale naopak, aby byl kladen důraz na náročnou úroveň studia magisterského a
doktorského, které by mělo být umožněno i studentům z jiných VŠ. Proděkan Anděl k tomu dodal, že
reforma je vedena správným směrem, že změny budou spojité a výuku na fakultě neznehodnotí. Kol.
O. Odvárko konstatoval, že koncepce studia učitelství i přes veliké obavy didaktických kateder a
četné diskuse vykrystalizovala do rozumné a uvážlivé podoby. Kol. O. Bílek řekl, že je přesvědčen o
tom, že kvalitu studia zaručuje jen z části formální struktura studijních programů a že nezbytným
faktorem této kvality je též úroveň práce pedagogů a úroveň vědecké práce na fakultě.
Další diskutované otázky: otázka přijímacího řízení do magisterského studia, otázka prostupnosti
jednotlivých fakult, sjednocení bakalářského studia pro studium přírodovědného zaměření,
zkušenosti z francouzského školství, míra připravenosti textu vyjádření senátu k předložené reformě
pro hlasování.
Na závěr senát schválil hlasováním na návrh studijní komise AS následující usnesení:
Akademický senát MFF se seznámil s připraveným návrhem reakreditace studijních programů. Tento
návrh zahrnuje déle trvající náročnou přestavbu studia a zakotvuje systém bakalářského studia s
navazujícím studiem magisterským spolu s integrací odborného a učitelského studia. Akademický
senát se domnívá, že tato koncepce odpovídá evropským trendům a může v budoucnu přispět ke
zvýšení mobility studentů. Akademický senát souhlasí s předloženým návrhem reakreditace studijních
programů na MFF a navrhuje Vědecké radě MFF, aby ho schválila.
Akademický senát dále oceňuje náročnou práci všech, kteří se na přípravě materiálů podíleli, a žádá
studijního proděkana, aby zajistil závěrečné úpravy materiálů tak, aby mohly být postoupeny k
dalšímu řízení.
Hlasování: (12 – 1 –4)
(Z dalšího průběhu zasedání se omluvil 1 člen ZKAS)

5. Závěrka hospodaření MFF k 30.9.2001
V úvodu jednání děkan fakulty konstatoval, že se trvale daří postupnými kroky dosahovat
průhlednějšího uspořádání dokumentace pro závěrky a vyzdvihl v této souvislosti mimořádně dobrou
spolupráci vedení fakulty s ekonomickou komisí senátu.
Tajemník fakulty: Hospodářský výsledek fakulty je dobrý. Snížení pololetního zisku v doplňkové
činnosti způsobeno nárůstem nákladů na konference. Nejsou potřebné žádné rozpočtové úpravy.
Disproporce v dotaci na doktorandské studium je způsobena tím, že více doktorandů spadlo do
čtvrtého nefinancovaného ročníku i tím, že někteří doktorandi během předchozích let nedokončili
některé studium, což lze zjistit pouze v databázi SIMS, dle které se dotace udělují. Pro kompenzaci
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se budou v letošním roce hledat prostředky v úsporách magisterských a bakalářských stipendií či
v úsporách výdajů za energie. Některá pracoviště zažádala o převedení úspor do příštího roku.
Čerpání mzdových prostředků se jeví jako proporcionální. Protože fakulta dostala dokrytí
neinvestičních částí výzkumných záměrů, navrhlo vedení fakulty upravit rozpočet neinvestičních
prostředků a navýšit mzdový limit tak, aby mohl být vyplacen 14. plat ve výši 90% měsíčního platu.
V investiční oblasti není patrný žádný tlak. Bude nutno dohlédnout na vyčerpání státní dotace.
Hospodářský zisk fakulty nebude veliký, což je v zájmu fakulty.
Předseda ekonomické komise AS K. Zvára: Sdělil, že požádal tajemníka o analýzu hospodaření s
energiemi za posledních 5 let. Konstatoval, že studijní odd. již připravuje opatření, jak zamezit
nepříjemným překvapením s dotacemi na doktorandské studium. Senát by měl vzít na vědomí
přerozdělení finančních prostředků, vedoucí k úpravě vnitřního mzdového limitu a tím k možné
změně výše 14. platu. V závěru svého vystoupení vyslovil jménem ekonomické komise AS
maximální uspokojení z jednání komise s tajemníkem fakulty. Zdůraznil, že fakulta má v současné
době v osobě dr. P. Karase tajemníka, který je konstruktivní a dokáže mimořádně efektivně vést
hospodaření fakulty. K tomuto poděkování se přítomní připojili spontánním potleskem.
Diskuse: Kol. V. Kapsa vyjádřil obavu, že plošné zvýšení 14. platu bude mít nepříznivý dopadu na
mimofakultní veřejné mínění a navrhl, aby 14. plat byl vyplacen v původně zamýšlené 50% výši a
zbytek rozdělen formou cílených odměn. Děkan k tomu uvedl že takové řešení je neúnosné z
hlediska fakulty. Nelze hovořit o plošném zvýšení, neboť v platech je již zahrnuto osobní hodnocení,
různé dle výkonnosti pracovníka. Za nesprávné by považoval jak vyplácení odměn v desetisícové
výši, tak jednoznačné preferování jen některých věkových kategorií zaměstnanců fakulty.
Senát hlasováním schválil následující usnesení, jehož text navrhla ekonomická komise AS:
1. Senát bere na vědomí předloženou závěrku hospodaření za prvních devět měsíců roku.
2. Senát konstatuje, že hospodaření odpovídá schválenému rozpočtu.
3. Senát oceňuje snahu vedení (zejména studijního oddělení) objasnit důvody nesouladu mezi
velikostí státního příspěvku na doktorandská stipendia a očekáváním založeným na počtu
studentů prvních tří ročníku prezenčního doktorského studia.
4. Senát bere na vědomí, že v souvislosti s dokrytím neinvestičních prostředků na výzkumné záměry
lze posílit neinvestiční rozpočty sekcí a stovkových pracovišť fakulty. To umožní přerozdělit
provozní a mzdové prostředky tak, aby bylo možno upravit výši 14. platu.
5. Senát souhlasí se záměrem vedení fakulty vyplatit 14. plat ve výši 90% měsíčního platu.
Hlasování: (16 – 0 – 0)
6. Volby do AS UK a doplňovací volby do SKAS.
Předsedající předložil návrh na složení volební komise pro volby do AS UK vyhlášené na minulém
zasedání AS na dny 21. a 22. 11. 2001. Bylo přijato usnesení:
AS schvaluje následující složení volební komise:
Doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc. (předseda), Mgr. Tomáš Tichý (místopředseda),
doc. RNDr. R. Kužel, CSc., RNDr. J. Dian, CSc., doc. RNDr. M. Trchová, CSc., RNDr. P. Sobotík,
CSc., Mgr. R. Lávička, Dr., Mgr. L. Krump, PhD., doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc., RNDr. M. Klazar,
Dr. AS zároveň pověřuje SKAS, aby doplnila složení komise o členy z řad studentů.
Hlasování: (16 – 0 – 0)
Předseda AS O. Bílek upozornil, že v důsledku rezignací vznikla situace, že nejsou obsazena všechna
místa členů SKAS v našem senátu ani členů z řad studentů MFF v senátu UK a že je zapotřebí
uskutečnit dvojí doplňkové volby ve studentské části akademické obce MFF. Vzhledem
k naléhavosti této situace přijalo předsednictvo AS v období mezi dvěma zasedáními senátu toto
rozhodnutí:
Předsednictvo AS na své schůzi dne 5. 11. 2001 využilo své pravomoci dané čl. 10 odst. 5 Statutu
MFF a vyhlásilo doplňovací volby do SKAS MFF a doplňovací volby do studentské části AS UK na
dny 21. a 22. listopadu 2001 a pověřilo jejich organizací volební komisi schválenou též pro řádné
volby do AS UK.
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Senát toto rozhodnutí na žádost předsednictva AS dodatečně schválil.
Hlasování: (16 – 0 – 0)
7. Připomínky k návrhu novely vnitřního mzdového předpisu UK
Novela upravuje tarifní rozpětí jednotlivých mzdových tříd. Kol. K. Zvára se zástupců vedení fakulty
zeptal, zda se zaměstnanci nedostanou pod nově navrhované minimální meze platových tříd, do
kterých jsou zařazeni. Děkan odpověděl, že informaci o takových zaměstnancích na MFF zatím
nemá. Z průběhu diskuse nevzešly žádné podněty k připomínkám k předpisu před jeho projednáním
v AS UK.
8. Různé
•

AS vyjadřuje souhlas s návrhem SKAS, aby funkcí organizátora studentské ankety v ZS
2001/2002 byl pověřen student 3. roč. matematiky Roman Fiřt.
Hlasování: (15 – 0 – 1)

•

Kol. V. Kohlová upozornila, že senát zatím neprojednal návrh SKAS na jmenování členů
disciplinární komise (DS) fakulty z řad studentů a požádala o dodatečné schválení tohoto návrhu.
Senát vyjádřil souhlas s tím, aby se členy DS stali Mgr. Radek Erban, Petr Hruška, Stanislava
Kucková a náhradníky DS Petr Olmer, Pavel Pecina.
Hlasování: (16 – 0 – 0)

•

Kolega Veselý bude kontaktovat doc. Rojka a požádá ho, aby se vyjádřil, zda je ochoten setrvat
ve studijní komisi AS i po své rezignaci na členství v AS MFF.
Děkan vyjádřil přání, aby SKAS vedla stálý a otevřený dialog s vedením fakulty, neboť byl
překvapen prohlášením, že její názor na reformu studia je rozpačitý, aniž by po dobu přípravy
reformy k ní uplatnila věcné připomínky.

•

Zasedání skončilo v 21 hod.
V Praze 15. 11. 2001

Zapsala V. Kohlová
Ověřil O. Bílek

5

Programové prohlášení SKAS MFF
přednesené předsedou SKAS Petrem Olmerem
na 89. zasedání AS dne 14. listopadu 2001

Vážený akademický senáte, vážený pane děkane, milí hosté,
v předchozích letech jste při čtení programového prohlášení Studentské komory AS slyšeli z úst
mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak uspořádáme studentskou Beánii, jak pomůžeme při
přípravách plesu MFF, kolik dalších kulturních a sportovních akcí zorganizujeme.
Studenti už nemusejí kandidovat do SKAS s tajenou hrůzou, na koho tentokrát padne distribuce
vstupenek na ples. Před několika měsíci totiž vzniklo sdružení Matfyzák, spolek studentů, absolventů
a přátel MFF. Studentská komora tak může na tento Spolek převést všechny aktivity, které jí
nepříslušejí, a které se naopak Spolek zavázal podporovat ve svých stanovách. Primárním cílem
Spolku je totiž – vznešeně řečeno – podporovat snahy svých členů po vzdělání v matematice, fyzice a
informatice, po sebevzdělání, rozvíjet jejich styky domácí i zahraniční, odborné i společenské,
podporovat zájmy studentů MFF a pomáhat lepšímu postavení matematiky, fyziky a informatiky ve
společnosti.
Proto je to Spolek Matfyzák, kdo organizuje letošní Beánii, je to Spolek Matfyzák, kdo je spolu s
fakultou spoluorganizátorem plesu MFF 2002, a je to Spolek Matfyzák, kdo bude zodpovídat za
kolejní studovnu.
Chceme, aby oddělení Spolku Matfyzák od Studentské komory bylo pokud možno plynulé. To
umožňuje i určitá provázanost členských základen. Náčelnictvo, tedy statutární orgán Spolku, je dnes
složeno ze současných i bývalých členů SKAS.
Vznikem Spolku Matfyzák se Studentské komoře otevřel větší prostor pro činnosti, které jí „sluší“
víc, tedy pro činnosti politické. Ať už jsou to diskuse o studijních plánech, vnitřních předpisech nebo
o fakultním rozpočtu, ať už jsou to práce v senátních nebo fakultních komisích, vždy chceme být
partnery zaměstnanecké komory AS i vedení MFF. Cítíme velkou zodpovědnost i kvůli tomu, že v
tomto akademickém roce budou zvoleni a uvedeni do funkcí noví zástupci MFF v AS UK, přijde
nová zaměstnanecká komora fakultního senátu, a spolu s ní budeme volit děkana fakulty, který zahájí
druhých padesát let MFF.
Vnímajíce snahu České republiky o integraci do evropských struktur, hodláme se zasadit o rozšíření
spolupráce se studentskými zástupci v akademických senátech oborově příbuzných fakult evropských
univerzit. V záležitosti uspořádání summitu zaměřeného zejména na vzájemnou výměnu zkušeností
jsme již podnikli první kroky.
Jsme si vědomi toho, jak je práce v akademickém senátu důležitá, ale za neméně důležité
považujeme také seznamovat s touto prací studentskou akademickou obec. Před třemi lety tvrdila
SKAS ve svém programovém prohlášení, že chce studentům ukázat druhý pohled na fakultní dění,
které se jich netýká jen na pohled první. Tato myšlenka jistě platí i dnes.
Možnost druhého pohledu přejeme nejen jim, ale i nám všem.
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