ZÁPIS
z 94. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 17. dubna 2002
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar, , V. Kohlová, P. Kovář, , R. Kryl, O. Odvárko, J. Pešička,
M. Rotter Z. Renc, P. Simon, M. Tichý, J. Veselý, K. Zvára, D. Nedbal, J. Foniok,
P. Chovanec, H. Jirásková, K. Jelínek, P. Olmer, T. Tichý
T. Kepka , J. Kratochvíl, I. Karas,
J. Anděl, I. Barvík, A. Havlíčková, P. Karas, A. Kučera, K. Najzar, I. Netuka,
Z. Němeček, J. Panevová, J.Plášek, Z. Prášková, B. Sedlák, V. Souček,

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu z 93. zasedání AS a schválení programu 94. zasedání.
Vyhlášení výsledků voleb do zaměstnanecké komory AS MFF.
Vyhlášení voleb do studentské komory AS MFF.
Informace vedení fakulty.
Vyjádření k plnění programového prohlášení děkana fakulty.
Návrh novely Volebního a jednacího řádu AS MFF.
Problematika chaty na Mariánské.
Několik poznámek k práci AS v uplynulém funkčním období.
Různé

Zasedání řídil O. Bílek.
1.

Kontrola zápisu z 93. zasedání AS a schválení programu 94. zasedání.
Zápis z 93. zasedání byl schválen s drobnými opravami (opraveno v textu na www). Program 94. zasedání
byl schválen tichým souhlasem bez připomínek.

2.

Vyhlášení výsledků voleb do zaměstnanecké komory AS MFF.
Kol. V. Kapsa v zastoupení předsedy volební komise seznámil AS s výsledky voleb do nové zaměstnanecké
komory senátu. Volební protokol je přílohou čís. 1 tohoto zápisu.

3.

Vyhlášení voleb do studentské komory AS MFF.
V souvislosti s blížícím se ukončením funkčního období současné SKAS přijal senát usnesení:
AS vyhlašuje volby do studentské komory AS pro funkční období 1. 10. 2002 – 30. 9. 2003 na 21. 5. 2002 a
jmenuje Helenu Jiráskovou předsedkyní volební komise.
Hlasování (20 – 0 – 0)

4. Informace vedení fakulty.
Děkan blahopřál zvoleným členům ZKAS a poděkoval za práci senátorům, kteří tímto zasedáním své
působení v AS ukončí. Poděkoval též za pohlednici z Bratislavy od SKAS.
a) Studijní agenda
- Vedlejší obor - prod. J. Anděl pročetl závěry studentských anket od ZS 1999/00; nalezl k VO jedinou
připomínku, a to ze ZS 2001/02, jednoznačně se týkající zavedení vedlejšího oboru (ostatní se týkaly
vyučujících). VR MFF na svém zasedání 10. 4. schválila toto usnesení:
"Pro posluchače, kteří se zapíší ke studiu na MFF počínaje akademickým rokem 2002/2003, budou
předměty zahrnuté do vedlejších oborů nadále zařazeny mezi doporučené předměty studia a nebude
vyžadováno získat z nich alespoň 10 bodů jakožto jeden z požadavků pro přihlášení ke státní zkoušce."
- Řád pro hodnocení výuky na MFF UK předložil prod. J. Anděl po projednání v kolegiu studijní komisi a
předsedovi AS MFF.
- Uskutečnil se seminář s Akreditační komisí a děkany příbuzných fakult (26. 3.), zdá se úspěšné.
- Tým studentů MFF UK se zúčastnil světového finále mezinárodní programátorské soutěže ACM a obsadil
skvělé 11. místo z celkových 64.
- Byla dokončena práce na instrukci pro vystavování abstraktů diplomových prací na www.
- Byla vydána doktorandská karolinka, jeví bohužel určité formální nedostatky.
- Prod. J. Anděl připravuje rozšíření dosavadních údajů pro přehled o pedagogické vytíženosti pracovišť
(zapsané přednášky v doktorském studiu, počet obhájených diplomových a bakalářských prací).
- Dotazník k hodnocení výuky studenty - Mgr. Olmer
- Klubovna pro studenty v Karlíně (dosud nebyly nalezeny vhodné prostory)
b) Věda a výzkum, zahraniční styky
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-

Byly odevzdány žádosti o granty na rok 2003 z GA ČR (55), z FR VŠ (48).
Z rozvojových a transformačních projektů z MFF doporučil RUK ministerstvu jenom návrh prof. J. Štěpána
"Koordinace výuky statistiky na UK".

c)
-

Mzdová a personální agenda
Úpravy tarifních platů, na základě návrhů vedoucích pracovišť a sekčních proděkanů byly předány k
realizaci s účinností od 1. 4.
Bylo vypsáno výběrového řízení na obsazení pracovních míst, míst vedoucích (15) resp. ředitelů pracovišť
(mimo FÚ UK a KVOF) a mladých odborných asistentů. PAS bylo požádáno o nominaci delegátů do
komisí.

-

d)
-

Ekonomická agenda
Diskuse vedení fakulty k metodice tvorby rozpočtu probíhá, počítá se s aktivní účastí AS.
Tajemník připravuje interní směrnici, týkající se odměn z grantů (náhrady).
Otevřený dopis předsedy FILK - řeší tajemník.

e) Provoz a rozvoj
- Návrh na aktualizaci generelu UK (prod. B. Sedlák); zvětšení užitkové plochy v posledních 8 letech.
- Rekonstrukce malostranské budovy probíhá.
- Proběhnou opravy a instalace didaktické techniky (posl. F2, K1, opravy nábytku v posl. T1 a T2)
- Plánují se investiční akce na rok 2003.
- Poděkování ekonomické komisi za materiál o chatě na Mariánské.
- Prof. J. Hořejší zaslal 5. 4. děkanovi (a jednatelce AS dr. V. Kohlové na vědomí) materiál nazvaný "Petice
za umístění doktorského studia ve stávajících místnostech". Materiál podepsalo 17 pracovníků MFF, 5
podpisů je nečitelných. Ještě před předáním materiálu sepsal prod. J. Anděl zprávu na pracoviště
vysvětlující různé aspekty nové dislokace studijního oddělení, která se připravuje déle než rok. PAS zařadil
informaci o této záležitosti do různého, lepší informovanost.
f) Různé
- Vyjádření k programovému prohlášení kandidáta na funkci děkana bylo zasláno předsedovi AS.
- Výroční zpráva byla dána k dispozici členům AS; přišla 1 připomínka; bude vystavena k diskusi v
akademické obci; projednání a schválení 16. 5.
- 20. dubna - volejbalový turnaj, 46. ročník.
- Anglická brožura o MFF.
•

Diskuse:
•

5.

Prof. Sedlák informoval o přehodnocení generálního plánu rozvoje MFF, který byl vytvořen v letech
1994 – 1995 a dnes již v mnoha parametrech není reálný.

Vyjádření k plnění programového prohlášení děkana fakulty.

S tímto dokumentem se členové senátu seznámili předem v písemné formě. V úvodu diskuse k němu předseda
AS O. Bílek uvedl, že podle jeho názoru děkan fakulty i celé vedení ve své činnosti naplňovali vytyčené cíle a
vyzdvihl dva zásadní splněné cíle: kompletní přípravu podkladů pro reakreditaci a restrukturalizaci studijních
programů MFF a zahájení kompletní rekonstrukce budovy na Malostranském náměstí. V této souvislosti
zejména vyzdvihl spolu s oceněním role děkana mimořádné pracovní nasazení studijního proděkana J. Anděla,
proděkanů A. Kučery a B. Sedláka a tajemníka fakulty dr. P. Karase.

Po diskusi, v níž se diskutující dotkli celé řady otázek činnosti fakulty v uplynulých třech
letech, senát schválil usnesení:
AS se seznámil s vyjádřením děkana MFF k plnění jeho programového prohlášení ze dne 26. 5. 1999 a
konstatoval, že tento dokument byl v uplynulém funkčním období nosnou osou celkového zaměření činnosti
fakulty a že děkan spolu se svým kolegiem cílevědomě sledovali plnění jednotlivých programových bodů. Při
hodnocení dosažených výsledků je třeba vidět, že se tak dělo poté co vstoupil v platnost nový zákon č. 111/1998
Sb. o vysokých školách a navazující vnitřní předpisy a ve složitých a omezujících vnějších podmínkách, zejména
ekonomických. Rozhodující většinu náročných úkolů se vedení fakulty podařilo splnit nebo v případě
dlouhodobých cílů připravit nalezením dílčích řešení podmínky pro práci budoucího vedení MFF. Dokument
otevřeně zmiňuje i body, které se splnit zcela nebo částečně nepodařilo.
Senát řadí mezi klíčové výsledky dosažené vedením fakulty zejména rozsáhlou činnost vykonanou při přípravě
podkladů pro reakreditaci a restrukturalizaci studijních programů, zřetelný pokrok ve zdokonalování fakultního
informačního systému, z objektivních důvodů obtížné avšak nakonec úspěšné dovedení záměru provést
rekonstrukci budovy na MS až k zahájení její realizace, počtem akcí bohaté a na účinnou propagaci fakulty
zaměřené oslavy jejího 50. výročí, zkvalitnění metodiky přípravy i formátu dokumentace pro schvalování
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rozpočtu a závěrek hospodaření fakulty aj. Senát kladně hodnotí i podíl děkana fakulty na upevňování vzájemné
komunikace mezi senátem a vedením MFF na úrovni vzájemné otevřenosti a kritičnosti, ale zároveň důsledného
hledání společných stanovisek sloužících zájmům fakulty.
Hlasování (20 – 0 – 1)
6.

Návrh novely Volebního a jednacího řádu AS MFF.
Legislativní komise shromáždila připomínky k návrhu novely Volebního a jednacího řádu AS MFF do dvou
skupin. První skupina obsahovala návrhy na jasnější formulace a odstranění formálních nedostatků v čl. 1
odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4, čl. 4 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a 7, čl. 23 odst. 5, čl. 25 odst. 1, čl. 30 odst. 2. Tyto
návrhy byly schváleny tichým
souhlasem.
V další skupině byly návrhy, o nichž senát postupně hlasoval:
čl. 2 odst. 2: …Volič tento hlasovací lístek upraví a vhodí do hlasovací schránky.
Hlasování (19 – 1 – 0)
čl. 3 odst. 2: do druhé věty se vloží text:
….který obsahuje zejména datum voleb, celkový počet vydaných hlasovacích lístků, celkový počet
odevzdaných hlasovacích lístků…..
Hlasování (21 – 0 – 0)
čl. 8 a 9: mezi odstavce 3 a 4 článku 8 se vloží nový odstavec 4 tohoto znění:
Volební komise dále sestaví pro každou kandidátní listinu zvlášť pořadí kandidátů z této kandidátní listiny
podle počtu získaných hlasů od voličů ze stejné skupiny pracovišť (F, I, M nebo O). Do pořadí zařadí pouze
ty kandidáty, kteří jsou uvedeni na společném pořadí podle odst. 3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
pořadí podle odst. 3.
Zbylé odstavce čl. 8 se přečíslují a provedou se opravy v odkazech čl. 8 a v čl. 9 navrhovaná změna článku 8
implikuje změnu článku 3 odst. 2.
Hlasování (17 – 1 – 3)
čl. 21 odst. 2:
Součástí podkladů při jmenování členů vědecké rady je stručná charakteristika navrhovaných osob, zejména
se zaměřením na jejich vědeckou činnost.
Hlasování (19 – 0 – 0)
čl. 22 odst. 8: Mezi odstavce 7 a 8 vložit nový odst. 8, jehož text zní:
Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu jediný navržený, o němž se hlasovalo v daném
kole, volba končí. Stávající odst. 8 se přečísluje na odst. 9.
Hlasování (6 – 15 – 0)
Tento pozměňovací návrh nebyl schválen. Zůstává původní znění.
čl. 31 odst 2:
V prvním kole volby je předsedou zvolen kandidát, který získá alespoň tři čtvrtiny hlasů všech členů
studentské komory. Není-li předseda zvolen v prvním kole, postupují do druhého kola kandidáti, kteří
získali v prvním kole nejvíce hlasů. předsedou je poté zvolen ten kandidát, který získá alespoň tři pětiny
hlasů všech členů studentské komory. není-li předseda zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba.
Hlasování (19 – 0 – 2)
čl. 36 odst 3:
Tento řád nabývá účinnosti následující den po nabytí platnosti.
Hlasování (20 – 0 – 1)
Senát pak přijal k dokumentu jako celku následující usnesení:
AS schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty.
Hlasování (20 – 0 – 1)

7.

Problematika chaty na Mariánské.
V říjnu 2001 senát nepodpořil návrh vedení fakulty na odprodej chaty na Mariánské. Ekonomická komise
AS a SKAS se z vlastní iniciativy začaly problematikou ekonomičnosti provozu chaty zabývat a připravily
k tomu podrobné podklady a návrhy (zpráva SKAS o stavu Mariánské (8. 4. 2002), zápis z jednání
ekonomické komise AS z 5. 4. 2002). Po seznámení s nimi se AS obrací na zaměstnance a studenty fakulty
s výzvou o nápady, jak hospodařit na Mariánské tak, aby chata nezatěžovala fakultní rozpočet. Návrhy
možno posílat ekonomické komisi AS, jmenovitě prof. M. Tichému a Mgr. T. Tichému.

8.

Několik poznámek k práci AS v uplynulém období.
3

Při příležitosti končícího funkčního období senátu se stávající ZKAS přednesl předseda AS O. Bílek několik
poznámek k činnosti AS v uplynulých třech letech. Celý text dokumentu je přílohou čís. 2 tohoto zápisu.
9.

Různé
• pozorovatelé AS do komisí pro výběrová řízení budou schválení senátem v novém složení až na
květnovém zasedáni,
• předseda AS seznámil členy senátu s peticí reagující kriticky bna připravenou redislokaci studijního
oddělení, která byla zaslána 25 členy akademické obce fakulty senátu na vědomí.

V Praze 6. 5. 2002

Zapsala V. Kohlová
Ověřil O. Bílek
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Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

Protokol o výsledcích voleb do ZKAS MFF UK
na funkční období 2002-2005
Volby se uskutečnily ve dnech 26. a 27. 3.2002. V řádném termínu byly předloženy návrhy 26
kandidátů:
•
•
•

v sekci F: Ivan Barvík, Oldřich Bílek, Zdeněk Drozd, Tomáš Halenka, Petr Chvosta, Miloš
Janeček, Jaroslav Kohout, Věra Kohlová, Karel Mašek, Josef Pešička, Miloš Rotter, Milan
Tichý
v sekci I: Ondřej Čepek, Alena Koubková, Rudolf Kryl, Jarmila Panevová, Zdeněk Renc, Pavel
Valtr, Karel Zimmermann
v sekci M: Tomáš Kepka, Lukáš Krump, Karel Najzar, Oldřich Odvárko, Zuzana Prášková, Jiří
Veselý, Karel Zvára.

Voleb se zúčastnilo 215 oprávněných voličů, což je 62 % z celkového počtu 344 oprávněných voličů.
Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. Počty platných hlasovacích lístků odevzdaných
v jednotlivých sekcích jsou uvedeny v tab. 1:

Sekce

Odevzdáno
platných
hlasovacích
lístků

Min. počet hlasů pro
zařazení do pořadí

F

122

20% = 25

I

37

20% = 8

M

50

20% = 10

O

6

20% = 2

Celkem

215

10% = 22

Pro zařazení kandidáta do celkového pořadí bylo třeba získat alespoň 10 % všech hlasů nebo alespoň
20 % hlasů odevzdaných voliči z téže sekce. Do závěrečného pořadí nebyli proto zařazeni kandidáti:
Miloš Janeček s 19 hlasy a Jaroslav Kohout s 20 hlasy.
V tab. 2 je závěrečné pořadí kandidátů podle celkového počtu získaných hlasů. O pořadí kandidátů na
6. a 7., 10. a 11., a 17. a 18. místě se rozhodlo losem.

Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bílek
Rotter
Veselý
Renc
Zvára
Barvík
Najzar
Tichý
Kohlová
Kryl
Zimmermann
Odvárko
Pešička
Kepka
Prášková
Panevová
Čepek
Koubková
Chvosta
Valtr
Halenka
Krump
Mašek
Drozd

Sekce Hlasů od Hlasů od Hlasů od Hlasů od Počet Pořadí
voličů ze voličů ze voličů ze voličů ze hlasů v sekci
sekce F sekce I sekce M sekce O celkem
F
93
14
35
3
145
0
F
89
13
27
5
134
0
M
56
14
39
3
112
0
I
44
26
35
3
108
0
M
47
17
40
1
105
0
F
72
6
18
2
98
0
M
42
16
37
3
98
1
F
71
3
18
1
93
1
F
61
8
18
2
89
2
I
36
24
24
1
85
1
I
36
23
26
0
85
2
M
46
4
22
4
76
2
F
65
2
8
0
75
3
M
35
9
24
3
71
3
M
27
5
28
3
63
4
I
30
15
11
3
59
3
I
19
27
8
3
57
4
I
17
18
21
1
57
5
F
41
2
12
1
56
4
I
12
19
12
2
45
6
F
37
3
2
1
43
5
M
9
3
25
1
38
5
F
28
1
6
2
37
6
F
24
1
3
2
30
7

Podle volebního řádu bylo řádnými členy ZKAS MFF UK zvoleno 6 kandidátů umístěných
v celkovém pořadí nejvýše a pak po třech nejvýše umístěných kandidátech v samostatném pořadí
každé ze sekcí F,I a M. Protože nekandidoval nikdo z sekce O, šestnáctým členem ZKAS se stal
kandidát z dalšího místa společného pořadí.
Volební komise neobdržela žádné připomínky k průběhu voleb.
Řádnými členy ZKAS MFF UK byli zvoleni (v abecedním pořadí): Ivan Barvík, Oldřich Bílek,
Tomáš Kepka, Věra Kohlová, Rudolf Kryl, Karel Najzar, Oldřich Odvárko, Jarmila Panevová, Josef
Pešička, Zuzana Prášková, Zdeněk Renc, Miloš Rotter, Milan Tichý, Jiří Veselý, Karel Zimmermann,
Karel Zvára.
V Praze, 27. března 2002

Jiří Bok
předseda volební komise

Členové volební komise:
Jaromír Fähnrich

Jan Foniok

Věra Hrachová

Ondřej Kalenda

Vojtěch Kapsa

Růžena Kolářová

Petr Otčenášek

Antonín Říha

Miroslav Zelený

Několik poznámek k práci AS MFF v uplynulém funkčním období 1999 - 2002
Prezentováno na zasedání AS MFF dne 17. 4. 2002
Akademický senát před třemi roky vstupoval do funkčního období, ve kterém bylo dovršeno postupné uvádění
ustanovení nového zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách do života a kdy zároveň vstupily v platnost
kompletně nové vnitřní předpisy UK a MFF. AS musel do své činnosti promítnout změny, které tyto předpisy
přinesly, např. zúžení některých kompetencí senátu. Vcelku hladký proces aplikace nových vnitřních předpisů MFF
v činnosti fakulty svědčí o kvalitě práce našich předchůdců ve vedení fakulty i v senátu na jejich náročné přípravě i
schvalování. Nebylo proto zapotřebí během uplynulých tří let přijímat žádné změny ve vnitřních předpisech kvůli
jejich nedostatkům. Byly pouze připraveny a schváleny Rigorózní řád MFF a Ediční řád MFF a s tím související
malá změna ve Statutu MFF, z podnětu Studentské komory AS byla připravena a schválena novela Stipendijního
řádu MFF, senát na základě své pravomoci upřesnil výklad ustanovení Statutu MFF o jmenování pověřeného
vedoucího katedry a stanovil pravidla určující které změny studijních plánů mají být podle návrhu předsednictva AS
předloženy k vyjádření senátu. Jedinou významnější změnou v soustavě vnitřních předpisů MFF je nyní navržená
velká novela Volebního a jednacího řádu AS MFF, která vychází z postupně nashromážděných zkušeností z přípravy
a průběhu jednání AS nejen v tomto funkčním období a zároveň je inspirována úspěšnou novelizací analogického
předpisu AS UK.
AS pokračoval v tradici založené již senáty předchozími jednat o všech záložitostech činnosti fakulty vždy
v atmosféře zaměřené především na zájem fakulty jako celku a tento nadřazovat odděleným zájmům jednotlivých
sekcí nebo odděleným zájmům zaměstnanecké a studentské části AO nebo odlišným pohledům senátu a vedení
fakulty. V takové atmosféře se dařilo a daří i původně velmi odlišná stanoviska směrovat k rozumným kompromisům
a realizovatelným závěrům.
V práci senátu se pozitivně projevily tradičně dobré a kolegiální vztahy mezi AS a vedením. Projevily se osobními
kontakty předsedy AS i členů předsednictva s děkanem fakulty, pravidelnou účastí děkana a tajemníka fakulty na
poradách předsednictva AS, účastí děkana, tajemníka i proděkanů na zasedáních senátu, pravidelnými informacemi
vedení fakulty prezentovanými na zasedáních senátu a interpelacemi členů AS.
Během uplynulých třech let se uskutečnila řada volebních aktů: dvakrát se konaly volby do AS UK (navíc jedny
doplňovací), třikrát volby do SKAS a nyní volby do nové ZKAS. Volby se vždy vyznačovaly dobrou organizací,
důsledným dodržováním volebních řádů a v rámci UK nadstandardní účastí oprávněných voličů. Jedinou stinnou
stránkou bylo určité rozladění některých voličů z řad zaměstnanecké části AO nad ustanoveními současného zákona
o VŠ týkajícími se volebního práva. Jde o propojení pojmu akademický pracovník s pracovně-právní legislativou,
díky němuž není v současnosti jistá část vědeckých pracovníků součástí akademické obce.
Ocenění zaslouží práce senátních komisí, i když z objektivních důvodů nebyly zatíženy všechny stejnou měrou.
Předjednáním konkrétních záležitostí v komisi a podle okolností i jednáním komise s vedením fakulty přispívaly ke
kvalitnímu jednání v plénu AS. Zejména se to týká ekonomické komise, která má zásluhu na tom, že materiály pro
závěrky hospodaření i pro návrhy rozpočtu se postupně staly přehlednými a srozumitelnými pro členy AS a
zřetelným způsobem tak přispěla k jejich kvalitnímu projednání.
Práce senátu je nemyslitelná bez účasti studentů. SKAS byla přes změny v jejím složení dané kratším funkčním
obdobím vždy aktivním a náročným partnerem při jednáních senátu a spolutvůrcem jeho rozhodnutí. SKAS
pravidelně seznamovala se svými programovými cíli i hodnocením své činnosti celý senát.
Přehled významnějších projednávaných témat (bez nároku na úplnost a bez záležitostí projednávaných pravidelně
– rozpočtů, závěrek, pravidel přijímacího řízení aj.):
- nejvýznamnější složkou činnosti AS v druhé polovině funkčního období bylo několik zasedání AS
věnovaných diskusím a vyjádřením stanovisek k problematice restrukturalizace studia na třístupňový systém
Bc-Mgr-Dr,
- zavedení výuky nejprve fyziky, později vedlejšího oboru pro M a I, v závěru funkčního období hodnocení
tohoto kroku,
- schválení návrhu na jmenování VR MFF,
- podání návrhu na kandidaturu prof. I. Wilhelma na rektora UK,
- schválení Rigorózního řádu MFF, Edičního řádu MFF, malé novely Statutu MFF a novel Stipendijního řádu
MFF a Volebního a jednacího řádu AS MFF,
- projednání připomínek k několika novelám vnitřních předpisů UK, z nichž nejvýznamnějšími byly Volební a
jednací řád AS UK, Řád hodnocení výuky na UK, Pravidla hospodaření UK, Vnitřní mzdový předpis UK, Řád
vysokoškolské koleje UK,
- diskuse o některých celofakultních záležitostech: personální politika, stav revize studijních plánů, schválení
pravidel pro projednávání změn ve SP v AS a vyjádření AS k některým dílčím změnám ve SP, modernizace
výuky Dg a reorganizace výuky angličtiny, problematika vývoje informačního systému, diskuse o formátech
podkladů k rozpočtu a závěrkám, provozní, technické a stavební problémy fakulty, problematika využívání
chaty na Mariánské,
- změny ve struktuře pracovišť: zřízení center na F, sloučení KTI a KMLFM,
- zaujetí stanoviska senátu ke kritické situaci na kolejích v červnu 2000, stanoviska k nedostatečnému
financování vysokých škol v říjnu 2001,
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specifickou akcí senátu bylo předání písemností zachovaného archivu býv. organizace KSČ na MFF do péče
archivu UK,
činnost Gymnázia BB a prodloužení nájemní smlovy na jím využívané prostory v Troji.

Je na místě pokusit se vytypovat i rezervy, které v činnosti senátu jistě jsou.
Bylo by nesporně užitečné zavést pravidelné – velmi stručné a věcné – informace na zasedáních senátu o činnosti
předsednictva AS v době mezi zasedáními a zaznamenat je v zápisu.
Senát si ne vždy úspěšně poradil s formulacemi vyjádření senátu k záležitostem, k nimž má nyní podle legislativy
právo se vyjadřovat. Podle povahy projednávané věci bude třeba ze strany předsednictva AS, v konkrétních
případech i komisí AS, vyvinout funkční algoritmus důkladnější předběžné připravy textů usnesení tak, aby se dařilo
formulovat stanoviska zasvěcenější a obšírnější než jednovětná.
Velikým vývojem prošly za celou dobu existence AS na MFF zápisy ze zasedání. Na všem je však co zlepšovat a
stálo by za posouzení, zda v zájmu obohacení stylu zápisů i snížení zátěžě jednatele AS (jeho zatížení
administrativou je nemalé) nepověřovat pořizováním více střídajících se zapisovatelů včetně zapojení studentů.
Zatím nebyly nikdy až na nepatrné výjimky iniciovány ani využívány kontakty se senáty dalších fakult UK,
zejména fakult s blízkým zaměřením (PřF), např. pro výměnu zkušeností nebo možnost zaujímat společná stanoviska
k podnětům z AS UK nebo k vnějším podmínkám činnosti vysokých škol. Předejme tento námět budoucímu senátu
k posouzení.
Určité rezervy zůstávají (a jistě budou stále zůstávat) v bohatším využívání internetu pro informovanost
akademické obce o práci AS, pro předběžné diskuse o nastolených problémech mezi členy AS navzájem, mezi AS,
vedením fakulty a AO, pro rozesílání podkladů k jednání v elektronické formě aj. Také struktura senátní www
stránky a její obsah jsou otevřeny návrhům na jejich zdokonalení. Snad budeme někdy v budoucnu moci uskutečnit i
volby do senátu elektronickou cestou.
Toto není úplný výčet rezerv v činnosti AS. Vítány budou kritické připomínky i podněty vznesené nyní i kdykoliv
později.
16. 4. 2002

O. Bílek, předseda AS
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