
Zápis 
ze 100. zasedání Akademického senátu MFF konaného 4. prosince 2002 

 
Přítomni:   I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová, 
J. Pe�ička, Z. Prá�ková, M. Rotter, J. Veselý, K. Zvára, P. Cejnar, P. Chovanec, Z. Jakubková, 
S. Kucková,  P. Olmer, P. Vilím 
Omluveni:  T. Kepka, M. Tichý, K. Zimmermann, J. Foniok, I. Karas 
Hosté:   J. Anděl, J. Bednář, J. Hála, A. Havlíčková, O. John, V. Kapsa, P. Karas, I. Netuka, J. Plá�ek, 
 
 
Program zasedání: 
 
1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu z 99. zasedání AS. 
2.  Informace vedení fakulty. 
3.  Síťové stránky Akademického senátu. 
4.  Termíny zasedání AS v letním semestru 2002 � 2003. 
 
Zasedání řídil M. Rotter. 
 
(a) V úvodu vystoupil jako host zástupce MFF v RVS, prof. Bednář. Poděkoval za pozvání i za nominaci prof.I. 
Barvíka do RVS. Jako oblast budoucího působení I. Barvíka v RVS se jeví nejspí�e Komise pro státní 
informační politiku nebo Komise pro přípravu učitelů. 
 
(b) Vzhledem k tomu, �e toto zasedání AS je posledním v tomto kalendářním roce, a je označeno jako jubilejní 
(100.), připomněl O. Bílek několik faktů z historie senátu. Akademický senát (pod názvem Akademická rada, 
AR) se poprvé se�el 21. 12. 1989. V prvním období AR zasedala 1x týdně (do dubna 1990), poté se scházela 1x 
za 2 týdny. �lo o období příprav základních vnitřních předpisů fakulty, jejího statutu a o přípravu první volby 
děkana. Do 17. 6. 1993 se konalo 73 zasedání. Dal�í zasedání se u� číslovala, tak�e dne�ní zasedání je tedy 
v pořadí sté po 17. 6. 1993. O. Bílek uzavřel, �e AR i AS se v�dy řídily zájmy akademické obce fakulty a nikdy 
neschvalovaly projednávanou agendu automaticky. 
 
 O. Bílek předal  Z. Jakubkové pověření o zvolení do  Studentské komory  AS 
 
Program 100. zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Kontrola zápisu z 99. zasedání AS: 
 
   Byly vzaty v úvahu písemné připomínky J. Fonioka (týkající se bodu 1 a bodu 11 zápisu). 
   O takto upraveném zápisu se hlasovalo. 
 
         Hlasování: 16  -  0  -  3 
 
 
2. Informace vedení fakulty: 
 
a)   Stav po povodních - knihovna, finance: 
- M�MT u� dalo písemný souhlas s přidělením finančních prostředků na investiční záměry na obnovu 
záplavami posti�ených budov. Nyní se kompletují smlouvy s dodavateli jako dal�í rozhodující podklad 
pro uvolnění prostředků.  
- MFF obdr�í  na obnovu knihovny 8.000 EUR od Allianz Evropského fondu na pomoc zaplaveným 
oblastem, dále 2.000 EUR od Evropské matematické společnosti a 10.000 USD od American Friends 
of the Czech Republic. Celkový stav finančních darů činí k 1. 12. 2002: na kontě 900 - 502 tis. Kč a na 
kontě 999 - 1.281 tis. Kč. 
- Jedná se stále prostřednictvím RUK o nabídce pomoci z Var�avy.  MFF vyu�ije k sanaci knih  
su�ičku AV ČR.  
- Prod. J. Plá�ek nav�tívil mrazírny v Mochově. Podle jeho zprávy se zmrazené tituly zdají být ve 
velmi dobrém stavu.  Po odmítnutí původních finančních po�adavků ze strany MFF slevily mrazírny 



na ceně za mrazení a ulo�ení titulů zhruba o 30 tis. Kč. Financování uskladnění knih na sebe 
pravděpodobně vezme vláda.  
- Vedení fakulty projednalo podklady pro zadání projektu na rekonstrukci karlínské knihovny a zadalo 
vypracování investičního záměru.  
- Vedení fakulty sleduje mo�nost ucházet se o finance z fondu na obnovu knihoven v r. 2003. RUK 
zatím nesdělil termín pro podání příslu�né �ádosti, lhůta mů�e být krat�í ne� 31. 12. t.r. Do konce roku 
připraví matematická sekce seznamy knih a časopisů k nákupu.  
 
 
b)  Ekonomické zále�itosti: 
- V�echny tři investiční záměry byly schváleny, intenzivně se pracuje na vyčerpání přidělených 
finančních prostředků (k 5. 12. pro zahraniční platby, k 13. 12. pro tuzemské platby). Investičními 
záměry fakulta získává cca 46 mil. Kč z mimofakultních zdrojů.  
- Připravují se podklady pro druhou etapu v�ech tří investičních záměrů.  Oddělené investiční záměry 
se připravují pro karlínskou knihovnu, halu Tě�kých laboratoří v Troji  a samostatný pavilón 
kryotechniky. 
 
 
c)  Provoz a rozvoj: 
- Je zabezpečena nepřetr�itá obsluha velínu v trojském areálu. Termín  dokončení rekonstrukce výtahů 
se z technických důvodů opozdil.  
- Připravuje se kolaudace první etapy rekonstrukce malostranské budovy. 
- Připravuje se jednání s FJFI ČVUT o nové dislokaci v Troji. Mělo by dojít k  sestěhování 
experimentálních pracovi�ť FJFI do Tě�kých laboratoří. Jednání proběhne na  úrovni proděkanů pro 
rozvoj a zástupců zainteresovaných pracovi�ť. O této problematice informoval také prod. B. Sedlák 
účastníky besedy v Troji 3. 12. t.r. 
- Místnost pro schůze předsednictva akademického senátu a pro ulo�ení archivu AS  v budově Ke 
Karlovu 3 by mohla být k dispozici nejpozději do konce r. 2002. 
- Beseda v Troji se uskutečnila dne 3. 12. odpoledne za účasti asi 25 zaměstnanců a studentů fakulty, k 
2. 12. do�lo na síťovou stránku fyzikální sekce 9 dotazů. Děkan se besedy nezúčastnil, přebíral v té 
době sponzorský dar firmy Intel. 
 
 
d)   Personální a mzdová agenda: 
- Dojde k úpravě platů lektorů v KJP a na KTV. 
- Rektor UK rozhodl o sociální výpomoci �esti pracovníkům MFF  posti�eným povodněmi.  
 
 
e)   Studijní agenda: 
- Návrh Studijního a zku�ebního řádu projednalo kolegium děkan a po malých úpravách textu pověřilo 
prod. J. Anděla, aby jej obvyklou cestou předlo�il AS. 
- Prod. J. Anděl pokračuje v práci na úpravách Stipendijního řádu, oceňuje ochotu kol. J. Fonioka ke 
spolupráci.  
- Děkan konstatoval, �e účinnost zavedení 4. ročníku doktorského studia zatím není vysoká. 
Prodlou�ení studia má studentům umo�nit dokončení a obhajobu disertační práce. V průběhu 4. 
ročníku v�ak z 36 doktorandů obhájilo práci jen  5 doktorandů a 1 práci předlo�il. 
- Na schůzi dne 27. 11. t.r. projednalo vedení fakulty ediční plány na r. 2003, počítá se s 9 tituly ve 
vydavatelství  Matfyzpress  a  se  7 tituly v nakladatelství  Karolinum. Přednostně budou obnovovány 
tituly zničené při povodni. 
- Dne 26. 11. t.r. se děkan, prod. J. Anděl, prod. J. Plá�ek a prod. B. Sedlák zúčastnili dal�ího ze 
setkání děkanů přírodovědně zaměřených fakult. Tentokrát byl hostitelem děkan Biologické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 
 
 



3. Síťové stránky AS 
 
K. Zvára přednesl stručný komentář k bodům, které navrhuje jako součást interních síťových stránek 
AS (viz písemný podklad rozeslaný předem členům AS). O zodpovědnost za jejich stav a úpravu se 
podělí V. Kapsa a O. Čepek (zejména v případě nepřítomnosti V. Kapsy). V diskusi se hovořilo 
zejména o otázce, jak odli�it věci nové (hot news) od archivních (vystoupili I. Barvík, V. Kapsa, J. 
Veselý a J. Plá�ek). Bylo  konstatováno, �e v současném stavu je toto rozli�ení ji� zavedeno. 
Ověřovalo se dále, zda v�ichni členové AS jsou schopni pracovat s elektronickými verzemi interních 
materiálů AS. O. Čepek spolu s V. Kapsou připravili dotazník, v něm�  členové ZKAS i SKAS 
vyznačili, s jakými systémy pracují a jaké internetové prohlí�eče vyu�ívají. 
 
Usnesení: AS se rozhodl, �e počínaje 101. zasedáním AS přejde na elektronickou formu podkladů pro 
zasedání AS.  
 
         Hlasování: 20  -  0  -  0   
 
 
4. Termíny zasedání AS do konce akad. r. 2002/03: 
 
K. Zvára navrhl, aby zasedání AS nebyla vázána na termíny konání VR. Byly navr�eny následující 
termíny : 
 
        15. 1.                                         16. 4. 
        19. 2.                                          21. 5.  
        19. 3.                                          18. 6. 
 
Tyto (předbě�né) termíny zasedání AS byly schváleny tichým souhlasem. 
 
 
5. Různé: 
 
Kromě vánočních a novoročních přání nebyl vnesen �ádný podnět. 
 
 
 
 
Zapsali: J. Panevová a M.Rotter 
Kontroloval: K. Zvára 


