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Zápis 

ze 102. zasedání Akademického senátu MFF konaného 19. března 2003 
 
Přítomni:   I. Barvík, O. Bílek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová, 
J. Pe�ička, Z. Prá�ková, M. Rotter, M. Tichý, J. Veselý, K. Zimmermann,  K. Zvára, P. Cejnar,    
P. Chovanec,  K. Jelínek, S. Kucková, P. Olmer  
Omluveni: O. Čepek, I. Karas, P. Vilím 
Nepřítomni: Z. Jakubková 
Hosté:   J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, J. Hric, P. Karas, I. Netuka 
 
Program zasedání: 
 
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 101. zasedání AS. 
2. Informace vedení fakulty.  
3. Rozpočet fakulty na rok 2003. 
4. Druhé čtení nového Studijního a zku�ebního řádu MFF. 
5. Poplatky za studium. 
6. Schválení dlouhodobého záměru fakulty. 
7. Různé. 
 
Zasedání řídil O. Bílek. 
 
Předsedající O. Bílek oznámil  členům senátu rezignaci  P. Olmera na funkci předsedy Studentské 
komory AS. Poděkoval P. Olmerovi za spolupráci při činnosti předsednictva  AS. P. Olmer  dopisem 
předsedovi AS MFF i ústně poděkoval předsednictvu AS za spolupráci a toleranci. O. Bílek blahopřál 
S. Kuckové ke zvolení předsedkyní SKAS a P. Olmerovi ke zvolení místopředsedou SKAS. 
 
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 101. zasedání AS:  
Program 102. zasedání byl schválen  tichým souhlasem. 
P. Olmer  upozornil na nepřesné formulace ve 3. a 5. bodě zápisu. Zápis byl podle připomínek 
upraven.  
Upravený zápis byl schválen tichým souhlasem.  
 
 
2. Informace vedení fakulty: 
 
a)  Ekonomické zále�itosti: 
- Rozpočet fakulty na rok 2003 bude po projednání v kolegiu, v ekonomické komisi AS a na 
předsednictvu AS dnes předlo�en plénu senátu ke schválení. 
- Investiční záměry na rok 2003 (celkem �est projektů) byly po úpravách vy�ádaných rektorátem UK  
připraveny k odevzdání na M�MT. Investiční záměry byly předány  RUK v prosinci loňského roku. 
- Děkan a tajemník jednali s makléřem v oboru poji�ťovnictví (firma MARSH). Ze strany makléře se 
jednalo o nezávaznou sondá�ní náv�těvu. Smyslem schůzky byla diskuse na téma, zda se MFF má 
pojistit. Otázka zůstala otevřená.  
 
 
b)  Studijní agenda: 
- Návrh poplatků spojených se studiem se předkládá senátu ke schválení. Návrh vychází z opatření 
rektora UK, kolegium děkana  jej dne 5. 3. doporučilo.  
- Studijní a zku�ební řád MFF byl projednán v kolegiu děkana, ve studijní a legislativní komisí AS a 
bude předlo�en plénu AS ve druhém čtení.  
- Ke studiu na MFF bylo letos zasláno zhruba 2200 přihlá�ek. Předbě�ně lze vysledovat pokračující 
pokles zájmu o učitelské studium. 
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- V reakci na diskusi o studentské anketě zjistil prod. J. Anděl, �e na Přírodovědecké fakultě UK 
elektronická forma ankety nebyla dosud zavedena. MFF počítá s elektronickým zpracováním ankety 
soubě�ně s vývojem studijního informačního systému prostřednictvím firmy Erudio. Připravuje se 
opatření děkana jako interní předpis pro provedení studentské ankety v tomto semestru.  
� K připomínce člena ekonomické komise senátu P. Chovance, �e vý�e bakalářských a magisterských 
stipendií stagnuje, odkazuje děkan  k  tabulkám údajů z výročních zpráv MFF za léta 1999 - 2001.  
- Připravuje se aktualizované vydání bro�ury doktorského studia  �doktorské karolinky�.  
- Celouniverzitní rozvojový projekt "Podpora handicapovaných studentů na Univerzitě Karlově" je 
zaměřen na pomoc studentům se speciálními potřebami.  Ře�itelem projektu je Informačně-
poradenské centrum UK, odpovědnou osobou za MFF je RNDr. R. Kryl, kontaktním pracovníkem pro 
handicapované studenty je Mgr. L. Krump, Ph.D. Na MFF v současné době studují dva posluchači se 
zdravotním posti�ením, laboratoř Karolina dále nav�těvují zrakově posti�ení. 
 
c)  Věda a zahraniční styky, knihovna: 
- Do grantové soutě�e FRV� bylo odevzdáno pět projektů v kategorii A.  
Knihovna: 
- Proběhla selekce mra�ených knih a časopisů ulo�ených v mochovských mrazírnách, na su�ičku v  
Jen�tejně byly odvezeny dvě várky mrazem konzervovaných titulů. Na kolegiu děkana  19. 3. byly 
prezentovány ukázky usu�ených tisků.  
- Děkan fakulty se zúčastnil tiskové konference v Archeologickém ústavu AV ČR u příle�itosti získání 
velkého daru knih a časopisů z Francie. Děkan zaslal v�em dárcům děkovné dopisy.  
- Děkan vyu�il fakultního plesu dne 6. 3. t.r. k veřejnému poděkování významným donátorům fakulty, 
převzal také symbolický �ek od poji�ťovny Allianz.  
- Uskutečnila se jednání s architekty o novém uspořádání budovy v Karlíně, připravuje se 
harmonogram stavebních prací.   
- Děkan zaslal rektorovi UK návrh na členy do nově konstituované Vědecké rady  UK (J. Bednář, E. 
Hajičová, J. �těpán, J. Slovák, K. Jungwirth, V. Nekvasil). 
- Fakultu nav�tívila delegace z National University of Singapore, věnoval se jí prod. J. Plá�ek. Plánují 
se jedno- a� dvoutýdenní kontaktní obyty pracovníků MFF, během nich� by se dohodly výměnné 
pobyty doktorandů.  
 
 
d)  Provoz a rozvoj: 
- Zástupci vedení MFF (prod. B. Sedlák a prod. Z. Němeček) jednali s děkanem Fakulty jaderné a 
fyzikálně in�enýrské  ČVUT o změně dislokace pracovi�ť jaderné fakulty v Troji, jedná se  zejména o 
vyu�ití prostor Tě�kých laboratoří. Dal�í jednání probíhají s doc. Fialou, kterého děkan FJFI doporučil 
jako kontaktní osobu pro jednání. FJFI vytipovala architekta pro vypracování studie k získání 
stavebního povolení.  
- Bufet v Troji bude znovu uveden do provozu od 1. dubna t.r., provozovat jej  budou Koleje a menzy 
UK. Po uzavření smlouvy mezi MFF a KM UK bude na fakultní síťové stránce vystavena informace 
pro pracovníky fakulty. Zpočátku budou v bufetu podávána pouze ohřátá dová�ená jídla, provoz by 
v�ak  měl posléze být plnohodnotný. 
- Prod. B. Sedlák stále jedná s Mrs. Lidou Urbanek o zřízení Laboratoře Karla Urbánka. Laboratoří by 
se stala celá základní fyzikální praktika, co� by umo�nilo efektivní vyu�ití finančních prostředků od 
donátorky.  
- Kolegium děkana nav�tívilo 12. 3. novou studovnu a půjčovnu knihovny v Troji, konstatovalo, �e 
prostory jsou velmi pěkně zrekonstruované.  
- V létě by měla být v Troji instalována plánovaná fotovoltaická elektrárna. 
 
 
e)  Personální a mzdová agenda: 
- Připravuje se výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF (včetně míst mladých odborných 
asistentů) a na obsazení míst vedoucích pracovi�ť (týká se to převá�ně fyzikální sekce - AÚ UK, FÚ 
UK, ÚČJF, ÚTF,  KDF a KEVF, dále informatické sekce - KAM). Návrhy z pracovi�ť na vypsání 
výběrového řízení děkan očekává v obvyklém termínu, tzn. do konce března t.r. 
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 - Vydavatelství  Matfyzpress bude od 1. dubna t.r. fungovat v novém pracovním re�imu.  
 
 

 
f)  Různé: 
- Vědecká rada projednala na svém zasedání dne 5. března t.r. návrh dlouhodobého záměru MFF a 
jednomyslně jej doporučila ke schválení akademickému senátu.  
- Dokončuje se výroční zpráva MFF za rok 2002 a bude předlo�ena akademické obci k diskusi.  
 
V rozpravě ke zprávě vedení fakulty  tlumočil P. Cejnar dotaz  P. Chovance, zda děkan bude �ádat AS 
o vyjádření k vý�i vyplácených stipendií za vynikající studijní výsledky. Děkan sdělil, �e o toto 
vyjádření AS ne�ádal. Celková částka stipendií bakalářského a magisterského studia je určena 
v rozpočtu, který schvaluje AS. Struktura stipendií je dána vnitřní směrnicí. U prospěchového 
stipendia je vyplácená částka blízká  horní mezi, která činí 10 800,- Kč za akademický rok. P. 
Chovanec byl s touto odpovědí spokojen.  
O. Odvárko se pochvalně vyjádřil o leto�ním fakultním plese. Ocenil zejména dobrou studentskou 
atmosféru plesu. 
Z. Prá�ková nabídla pomoc Nadačního fondu Bernarda Bolzana při jednání s Mrs. Lidou Urbanek o 
zřízení Laboratoře Karla Urbánka. Děkan poděkoval s tím, �e fakulta vyu�ije této nabídky, nastane-li 
vhodná situace. 
K. Zvára referoval o jednání o projektu na rekonstrukci budovy v Karlíně, jeho� se zúčastnil. 
Upozornil zejména na otázku, zda bude nutné oddělit provoz fakulty od provozu staveni�tě, co� 
podstatně zkomplikuje �ivot dotčených pracovi�ť. Je nutné se připravit na nouzový re�im. I. Barvík 
upozornil na to, �e rozhodující je otázka mo�nosti zkrácení doby výstavby za předpokladu, �e stavba 
bude oddělena od provozu. Zku�enost s rekonstrukcí na Karlově hovoří jednoznačně ve prospěch 
odděleného staveni�tě. 
 
 
3.  Rozpočet fakulty na rok 2003: 
 
Úvodní slovo k návrhu rozpočtu přednesl děkan. Konstatoval, �e státní dotace přidělené fakultě cestou 
RUK představují navý�ení pouze o 0,8 % oproti loňskému roku. Na rok 2003 bylo podáno 6 
investičních záměrů k nápravě povodňových �kod. Není v�ak jisté, kdy a v jaké míře budou tyto 
záměry finančně kryty. Tyto skutečnosti představují limitující faktory při sestavení  rozpočtu.  
Tajemník seznámil AS s okolnostmi konstrukce rozpočtu. Konstatoval, �e pokračuje stagnace zdrojů 
ze státního rozpočtu v posledních letech. Vinou změněného vzorce pro výpočet dotace na specifickou 
vědeckou činnost získává fakulta o 12 mil. Kč méně prostředků ne� v loňském roce, co� je částečně 
kompenzováno nárůstem prostředků na výzkumná centra (+ 8 mil. Kč) a prostředků na výuku (+ 4,5 
mil. Kč). Celkový nárůst o 2,5 mil. Kč představuje tedy jen 0,8 % státní dotace. Do příjmů rozpočtu 
byl zahrnut rozpočtový přebytek z loňského roku i FRIM. V rozpočtu jsou vytvořeny vět�í rezervy 
s ohledem na nejistotu v krytí podaných investičních záměrů. Ve výdajové části se uplatnila snaha po 
navý�ení prostředků na mzdy,  knihovní fond a na rezervu na popovodňový stav. Mzdový limit je 
navý�en asi o 3,5 % oproti loňskému roku s mo�ností dal�ího zvý�ení při úsporách v jiných oblastech. 
V investičních stavebních akcích se počítá s pokračující rekonstrukcí budovy na Malostranském 
náměstí a sportovi�ť na Albertově. Počítá se s pokračováním asanací budov a pracovi�ť v Karlíně a 
v Troji, obnovou zkapalňovače helia, rekonstrukcí haly Tě�kých laboratoří a zahájením výstavby 
kryopavilonu. Během roku fakulta po�ádá o uvolnění prostředků z havarijního fondu UK. V ka�dém 
případě se počítá s čerpáním asi 10 mil. Kč na obnovu knihovny v Karlíně. 
M. Tichý přednesl zprávu o projednání rozpočtu ekonomickou komisí AS a přečetl návrh usnesení.  
V rozpravě k usnesení se I. Barvík dotázal, zda mechanismy výpočtu dotace na vědeckou činnost jsou 
uplatněny při rozdělení prostředků na sekce. Tajemník odpověděl, �e srovnání loňského a leto�ního 
přídělu lze nalézt v tabulkách přilo�ených k návrhu rozpočtu. Dělení vychází z konsensu, na něm� se 
dohodlo kolegium děkana. 
Dal�í rozprava se týkala vyplácení prospěchových stipendií, zejména určení jejich vý�e. Výsledkem 
rozpravy byl doplňující bod usnesení. 
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Usnesení: 
Senát schvaluje rozpočet MFF na rok 2003 tak, jak byl předlo�en vedením fakulty. 
 
         Hlasování: 20 � 0 � 0 
 
Usnesení: 
Senát souhlasí se záměrem vedení fakulty vyplatit 13. a 14. plat, ka�dý ve vý�i poloviny měsíčního 
platu, v termínech květnové a listopadové výplaty. 
 
         Hlasování: 20 � 0 � 0 
 
Usnesení: 
Senát �ádá vedení fakulty, aby vypracovalo svoji představu strategie, jak se bude MFF chovat ve 
stávajících ekonomických podmínkách. 
 
         Hlasování: 19 � 1 � 0 
 
Usnesení:  
Senát souhlasí se záměrem vedení fakulty vyplácet v tomto akademickém roce prospěchová stipendia 
ve vý�i 1200,- Kč měsíčně. 
 
         Hlasování: 19 � 1 � 0 
 
Následující rozprava se týkala analýzy struktury institucionálních zdrojů a mo�ností získání vy��ích 
dotací. Podle názoru děkana fakulty nelze očekávat, �e by nové podmínky výpočtu dotací na 
specifický výzkum byly v nejbli��í době změněny. Podmínky financování vzdělávací činnosti se 
nemění. Modelové výpočty  ukázaly, �e ani silně redukovaná úbytkovost studentů nepřinese okam�ité 
výrazné zvý�ení dotace. Přínosný by mohl být vět�í objem získaných grantů.  
M. Tichý se domnívá, �e podle zahraničních vzorů je nutné prosazovat kategorizaci vysokých �kol. 
Podle zku�enosti I. Barvíka z jednání Rady vysokých �kol převládají ve vývoji kritérií názory, �e by se 
kategorizace měla uskutečňovat na ni��í úrovni.. Podle názoru prod. J. Anděla dominantní pomocí při 
ře�ení finační situace fakulty by mohlo být zvý�ení počtu studentů. Děkan pova�uje za potřebné, aby 
se studijní komise AS zabývala mo�ností změny forem přijímacího řízení a organizace studia tak, aby 
bylo mo�né přijmout významně vy��í počet studentů do prvního ročníku.  
 
4.  Druhé čtení nového Studijního a zku�ebního řádu MFF: 
 
Předsedající O. Bílek prezentoval postupně pozměňovací návrhy, které byly projednány na společném 
zasedání studijní a legislativní komise AS dne 5. 3. 2003. Text zápisu byl k dispozici na síťové stránce 
senátu http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy/LK20030305.pdf . O jednotlivých pozměňovacích 
návrzích očíslovaných v souladu s tímto zápisem bylo rozhodnuto dílčím hlasováním takto: 
 
 
č. 1                 Hlasování:  18 � 0 - 1 
Návrh č. 1 byl přijat. 
 
č. 2              18 � 1 � 0 
Návrh č. 2 byl přijat. 
 
č. 3              19 � 0 � 0 
Návrh č. 3 byl přijat. 
 
č. 4              19 � 0 � 0 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy/LK20030305.pdf
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Návrh č. 4 byl přijat. 
 
č. 5              19 � 0 � 0 
Návrh č. 5 byl přijat. 
 
č. 6               19 � 0 �0 
Návrh č. 6 byl přijat. 
 
č. 7               19 � 0 � 0 
Návrh č. 7 byl přijat. 
 
č. 8                0 � 15 � 4 
Návrh č. 8 nebyl přijat. 
 
č. 9               18 � 0 � 1 
Návrh č. 9 byl přijat. 
 
č. 10                 9 � 3 � 7 
Návrh č. 10 nebyl přijat. 
 
č. 11                0 � 13 � 6 
Návrh č. 11 nebyl přijat. 
 
č. 12                0 � 15 � 4 
Návrh č. 12 nebyl přijat. 
 
č. 13                18 � 0 � 1 
Návrh č. 13 byl přijat. 
 
č. 14                18 � 0 � 1 
Návrh č. 14 byl přijat. 
 
č. 15                19 � 0 � 0 
Návrh č. 15 byl přijat. 
 
Závěrečné hlasování o úplném textu Studijního a zku�ebního řádu MFF UK:   
          
Akademický senát MFF UK schválil Studijní a zku�ební řád s přijatými pozměňovacími návrhy. 
 

Hlasování:       19 � 0 � 0 
 
5.  Poplatky za studium: 
 
Prod. J. Anděl zdůvodnil předlo�ený návrh poplatků za studium pro pří�tí akademický rok. Vý�e 
poplatků byla naposledy stanovena 3. 10. 2001. Navr�ená vý�e poplatků vychází z ustanovení zákona 
o vysokých �kolách a ze statutu UK.  
V rozpravě se S. Kucková dotázala, proč na MFF není zpoplatněno mimořádné studium, jak je tomu 
na řadě jiných vysokých �kol. Podle názoru děkana fakulty tvoří vět�inu mimořádných studentů MFF 
středo�kol�tí učitelé, kteří si doplňují aprobaci.  Jejich znevýhodňování nepova�uje děkan za vhodné. 
Počet studentů, kteří se vlastní vinou dostanou do mimořádného studia, je velmi malý. Prod. J. Anděl 
připraví na pří�tí zasedání senátu přehled o současném stavu mimořádného a doplňujícího studia. 
Senát se k otázce zpoplatnění tohoto studia vrátí. 
 
 



Zápis ze102. zasedání AS MFF ze dne 19.3.2003  Strana 6 

Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí návrh děkana na poplatky spojené se studiem na pří�tí 
akademický rok. 
         Hlasování: 19 � 0 � 0 
 
za přijímací řízení 500,- Kč 
za del�í studium 
                      U 
                       I 
                      M 
                      F 

                   měsíčně 
1 500,- Kč 
2 500,- Kč 
3 000,- Kč 
4 000,- Kč 

za dal�í studijní program 1 200.- Kč  ročně 
za studium Bc. a Mgr. v cizím jazyce 8 000 USD  ročně 
za studium Ph.D. v cizím jazyce 5 000 USD  ročně 
 
 
6.  Schválení dlouhodobého záměru MFF: 
 
Děkan stručně uvedl návrh Dlouhodobého záměru MFF, který byl projednán na Vědecké radě MFF 
dne 5. 3. 2003 a doporučen ke schválení AS. V rozpravě vznesl P. Cejnar dotaz SKAS, proč není 
v předlo�eném návrhu zahrnut vztah ke komerční sféře. Podle děkana jsou tyto vztahy součástí 
doplňkové činnosti fakulty a v praxi se realizují. Připomínku pova�uje za pozitivní a v upřesnění 
záměru ji bude mo�né do textu zakomponovat. Děkan akceptoval návrh S. Kuckové ke změně 
formulace v 3. odstavci kapitoly Rozvoj MFF: �dokončit rekonstrukci objektů fakulty na 
Malostranském náměstí a sportovi�tě na Albertově. 
 
Usnesení: AS schvaluje Dlouhodobý záměr MFF UK. 
          Hlasování: 17 � 0 � 2 
 
 
7.  Různé: 
 
K. Zvára informoval o jednání předsednictva senátu. Obrátil se na SKAS se �ádostí o navr�ení 
organizátora studentské ankety na letní semestr tohoto akademického roku. Návrh zadání elektronické 
formy ankety bude zveřejněn na síťové stránce AS. Připomínkami k návrhu se bude zabývat studijní 
komise AS.  
Předsednictvo senátu stále hledá tajemníka senátu, nejlépe mezi studenty fakulty. 
Pří�tí zasedání senátu se bude konat 16. 4. 2003. 
 
Zapsali: J. Pe�ička a M. Rotter. 
Kontroloval: K. Zvára a O. Bílek. 
 
 
 
 
 
 
 


