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Zápis 
ze 104. zasedání Akademického senátu MFF konaného 21. května 2003 

 
Přítomni: O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová, 
J. Pešička, Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, J. Veselý, K. Zimmermann,  K. Zvára, P. Cejnar, 
K. Jelínek, S. Kucková, P. Olmer, P. Vilím 
Omluveni: I. Barvík, P.Chovanec, Z. Jakubková, I. Karas 
Hosté:   J. Anděl, J. Foniok, J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, J. Plášek 
 
Program zasedání: 
 
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 102. zasedání AS. 
2. Informace vedení fakulty.  
3. Projednání Výroční zprávy MFF za rok 2002. 
4. Vyhlášení výsledků voleb do SKAS. 
5. Vyjádření k návrhu novely Stipendijního řádu UK. 
6. Různé. 
 
Zasedání řídil M. Rotter.. 
 
 

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 103. zasedání AS:  
Program 104. zasedání byl schválen  tichým souhlasem. 
Zápis ze 103. zasedání byl bez úprav schválen tichým souhlasem.  
 

 

2. Informace vedení fakulty: 
Děkan fakulty informoval členy o následujících aktuálních problémech: 
 
a -Ekonomické záležitosti 
- Rozpisy rozpočtu fakulty na rok 2003 byly přijaty bez reklamací ze strany vedoucích pracovišť.  
- Finanční prostředky na investiční záměry pro  rok 2003 stále nejsou přiděleny.  Děkan se obrátil na 
rektora UK s naléhavou prosbou o pomoc. Kopii svého dopisu poskytl předsedovi AS MFF. Vedení 
fakulty průběžně vyvíjí snahu o urychlené řešení. 
- Tajemník bude jednat s kancléřem UK o financování rozvoje studijního informačního systému MFF 
z prostředků UK. 
- Kolegium děkana se několikrát zabývalo otázkou vzorečku pro dělení financí, je však skeptické stran 
možnosti situaci ovlivnit ve prospěch UK či MFF, jestliže se výrazně nezvýší objem poskytovaných 
státních prostředků. 
 
b - Studijní agenda 
- Děkan zaslal připomínku k navrhovanému Stipendijnímu řádu UK. Jakmile bude řád schválen a 
budou vytvořeny legislativní předpoklady pro návrh na zvýšení stipendií (např. prospěchových), děkan 
takový návrh předloží senátu k vyjádření. 
- Proděkan J. Anděl vypracoval návrh na úpravu Stipendijního řádu MFF, kolegium děkana jej 
projednalo 21. 5. t.r. 
- V pátek 25. 4. dopoledne se v Modré posluchárně uskutečnil seminář "Hodnocení výuky studenty na 
UK - současný stav a perspektivy". Aktivně se ho zúčastnil proděkan J. Anděl.  
- Vedení fakulty schválilo harmonogram příštího akademického roku. Proděkan J. Anděl musel 
provést netriviální změny v harmonogramu bakalářského studia na základě požadavků matematické 
sekce.  
- Končí příprava  příkladů pro letošní přijímací zkoušky i celá příprava organizace přijímacího řízení. 
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- RUK požaduje aktualizaci seznamu garantů studijních programů a složení oborových rad 
doktorského studia. Stávající garanti jsou ochotni zastávat své funkce i nadále. Oborové rady jsou 
aktualizovány průběžně, proto budou navrženy momentálně beze změn. Návrhy se bude zabývat 
vědecká rada dne 11. června t.r. 
- Děkan vydal opatření o poplatcích za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF. 
- Děkan vydal opatření, kterým se od akademického roku 2003/04 stanoví na MFF povinná 
elektronická forma zápisu studentů bakalářského a magisterského studia.  
 
c -Věda a zahraniční styky, knihovna 
- Kolegium děkana se opakovaně zabývá otázkou přípravy nových výzkumných záměrů.  
- Kolegium děkana konstatovalo, že  klesá počet projektů přihlašovaných do soutěže Grantové 
agentury ČR.  
- Knihovna: 
- Smlouva s Mrazírnami Mochov mohla být vypovězena, MFF všechny své tisky již odvezla k 
vysušení. 
- Ve dnech 23. - 25. dubna t.r. byly na fakultu dopraveny rozsáhlé zásilky knižních darů z Německa. 
Operativně pomohli studenti, kteří měli výuku na Karlově. Žádost o spolupráci studentů  
prostřednictvím SKAS nepřinesla účinnou pomoc (dostavil se 1 student). Kolegium děkana schválilo 
udělení fakultních pamětních medailí jednak významným jubilantům, jednak představitelům německé 
strany, kteří se výrazně zasloužili o masivní pomoc knihovně MFF. Slavnostní akce se uskuteční v 
pátek 23. 5. t.r. 
- Prorektor P. Klener připravil materiál o Evaluaci fakult a součástí UK, vedení MFF k dokumentu 
zaslalo připomínky.   
 
d - Provoz a rozvoj 
- Přestože finanční prostředky  na investiční záměry stále nejsou přiděleny, pokračuje příprava 
rekonstrukce karlínské budovy včetně stěhování pracovišť matematické sekce do Troje, hledání 
náhradních prostor (žádost na odbor školství pražského magistrátu), atd.  
- Prorektorovi pro rozvoj byla zaslána jím vyžádaná Strategie rozvoje MFF, jejíž přílohou je schválený 
Dlouhodobý záměr MFF.  
- Akutně se přes prázdniny v Troji dokončí rekonstrukce klimatizace a topného systému.  
 
e -Personální a mzdová agenda 
- Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na obsazení pracovních míst vypršel dne 14. 5. t. 
r., komise byly jmenovány a zahájily činnost. 
- Rektorátem žádaná aktualizace Seznam osob Univerzity Karlovy vyžaduje práci mnoha lidí, příprava 
seznamu je únavná a obtížná, nelze ji však neudělat. 

 
f - Různé 
- Shromáždění akademické obce fakulty se konalo před zasedání AS dne 21. května. Členové vedení 
fakulty v krátkých  příspěvcích komentovali práci svého resortu. 

V rozpravě k informacím vedení fakulty vyjádřil proděkan J. Anděl znepokojení nad 
způsobem, jakým RUK přistupuje k zavedení čipových karet pro studenty.  

 
3. Projednání Výroční zprávy MFF za rok 2002. 
Předsedající upozornil, že Výroční zpráva MFF byla na síťové stránce fakulty vystavena 
k připomínkám členů akademické obce a na shromáždění akademické obce, které předcházelo 
zasedání AS, byla děkanem představena a jednotlivé oblasti činnosti MFF byly okomentovány 
příslušnými proděkany. Členové AS měli text Výroční zprávy k dispozici v podkladech k současnému 
zasedání. Plénem senátu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
Usnesení: 
Akademický senát MFF schvaluje Výroční zprávu MFF. 
    
       Hlasování: 19 – 0 – 0 
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4. Vyhlášení výsledků voleb do SKAS 
Předsedající konstatoval, že od zveřejnění výsledků voleb do SKAS dne 15. května neuplynula ještě 
doba osmi dnů určená čl. 3, § 4 Volebního a jednacího řádu AS MFF.  Písemné osvědčení předá proto 
zvoleným členům SKAS předseda AS nejdříve na červnovém zasedání senátu. S. Kucková seznámila 
poté členy senátu s protokolem o výsledcích voleb do SKAS. Volební účast činila 31,66 %, volby jsou 
tedy platné. Protokol je vystaven na síťové stránce SKAS. 
 
5. Vyjádření k návrhu novely Stipendijního řádu UK. 
Předseda AS shrnul navrhované změny ve Stipendijním řádu UK, které měli členové AS k dispozici 
v podkladech k tomuto zasedání spolu s důvodovou zprávou a se současným zněním řádu. Informoval, 
že vedení fakulty se obrací  na kancléře UK dr. T. Jelínka s dotazem na výklad pojmu “rok studia” 
v doktorském studijním programu.  Předsednictvo AS rovněž považuje tento pojem za nedostatečně 
definovaný.  
Proděkan J. Anděl sdělil, že předložil kolegiu děkana a zaslal předsedovi AS a děkanovi na vědomí 
svůj návrh nového Stipendijního řádu MFF, který reaguje na změny ve Stipendijním řádu UK. Návrh 
bude vystaven na síťové stránce senátu k připomínkám, bude projednán studijní komisí AS a s jejím 
doporučením postoupen do 1. čtení na červnovém zasedání AS MFF. Druhé čtení se může uskutečnit 
na říjnovém zasedání AS. 
 
6. Různé 
K. Zvára informoval členy AS s návrhem informatické sekce na úpravu požadavků ke státní zkoušce 
z informatiky. V souladu s míněním proděkana J. Anděla i s názorem předsedy studijní komise 
konstatuje, že se jedná o malou změnu spočívající v přerozdělení požadavků a takováto změna je plně 
v kompetenci garanta studijního programu. Úprava vstoupí v platnost až za dva roky, účelem je 
upozornit na ní studenty včas. 
K. Zvára znovu upozornil na formální chybu v zápisu z 95.  zasedání AS, kterou je nutno odstranit. 
Upozornil také ukončení platnosti jmenování členů komisí AS. Do příštího zasedání připraví 
předsedové komisí návrh na nové složení svých komisí ke schválení plénem AS. Je třeba počítat také 
s doplněním komisí o nově zvolené členy SKAS,  kteří na červnovém zasedání obdrží osvědčení o 
zvolení. 
M. Tichý vyjádřil poděkování vedení fakulty za to, že poplatky za využití tiskáren v počítačových 
laboratořích jsou poukazovány na provozní účet těchto laboratoří. Dále upozornil na nabídku studií  na 
univerzitě ve Walesu. M. Tichý zjistil jako pověřená osoba, že texty anglických abstraktů 
diplomových prací, které studenti poskytují k uveřejnění na síťové stránce fakulty, nemají často 
odpovídající jazykovou úroveň. Žádal o možnost provedení úprav pověřenou osobou. Podle vyjádření 
proděkana J. Pláška bylo poskytování anglických abstraktů diplomových prací zavedeno zkušebně a 
jeho výsledky budou vyhodnoceny.  
Jednatel AS seznámil členy senátu s iniciativou skupiny studentů, členů akademických senátů fakult 
UK, k zavedení jednotné identifikační karty studentů UK. Komentář k této iniciativě podal člen SKAS 
P. Cejnar, který požádal o zařazení této otázky na jednání AS. Proděkan J. Anděl reagoval 
konstatováním, že od 1. 9. 2002 jsou studenti 1. roč. MFF již vybavování jednotnou (nikoliv čipovou) 
kartou UK, část požadavků iniciativní skupiny je tedy už splněna.  J. Hála sdělil, že se zavedení 
jednotné karty zabývalo předsednictvo senátu UK a pověřilo svou ekonomickou komisi rozborem 
finanční stránky návrhů jednotné karty, neboť se jedná o značnou finanční částku. Doporučil 
iniciativní skupině, aby se její zástupci těchto jednání zúčastnili. Plénum AS je zajedno, že potřeba 
jednotných karet studentů UK legitimní, na mnohých českých vysokých školách se již tyto karty 
používají. 
 
Usnesení: 
AS vítá studentskou iniciativu za jednotné identifikační karty přijatou dne 29. 4. 2003 na schůzce 
senátorů studentských komor fakult UK. 
          Hlasování: 15 – 0 – 5 
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Příští zasedání senátu se bude konat 18. 6. 2003. 
 
Zapsal:  M. Rotter 
Kontrolovali: O. Bílek, S. Kucková a K. Zvára. 
 


