
Strana:  1   

 
Zápis 

ze 108. zasedání Akademického senátu MFF konaného 10. prosince 2003 
 
Přítomni:  I. Barvík, 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,  S. Kucková, M. Mádlík, P. Paška, R. Sýkora 
Omluveni:  M. Poľacká 
Nepřítomni:  S. Krýsl  
Hosté:   J. Foniok, J. Hála, P. Karas, J. Langer, Z. Němeček, I. Netuka, J. Plášek, B. Sedlák, V. Souček 
 
Program zasedání: 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 107. zasedání AS. 
2.  Informace vedení fakulty. 
3.  Návrh na úpravu organizačního řádu fakulty (zřízení účelového zařízení Profesní dům) –

druhé čtení. 
4.  Vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS. 
5.  Různé. 

 
 
Zasedání řídila S. Kucková.  
  
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 107. zasedání AS. 
Program zasedání navržený předsednictvem AS byl schválen tichým souhlasem. Zápis ze 107. zasedání 
AS byl rovněž schválen tichým souhlasem po zapracování několika drobných korekcí. 
 
2. Informace vedení fakulty. 
Děkan fakulty informoval členy senátu o následujících otázkách života fakulty a činnosti jejího vedení 
v období od 12. listopadu 2003: 
 
Ekonomické záležitosti 

a) Návrh “zbytkového” investičního záměru na přístrojové vybavení laboratoří (asi 22 mil. Kč) byl 
podán, po mnoha jednáních tajemníka jak interních, tak zejména s RUK a MŠMT, byla 
ministerstvem přijata sada smluv v úhrnné sumě zhruba 20 mil. Kč.  Jde ve prospěch především 
fyzikální sekce fakulty. 

b) Děkan, prod. B. Sedlák a tajemník jednali 4. 12. t.r. s reprezentací FJFI ČVUT, ústředním bodem 
programu byla dohoda o nájemní smlouvě mezi fakultami a nová dislokace pracovišť FJFI 
ČVUT (trojský objekt). 

c) Na schůzi rozšířeného kolegia rektora dne 1. 12. t.r. byl mj. předložen materiál “Principy 
rozdělování státní neinvestiční dotace na UK v Praze pro rok 2004”, který navrhuje mj. nižší 
náhrady za odpisy majetku, což by pro MFF znamenalo nemalý finanční pokles.  Podle 
děkanových informací se bohužel nejedná o jednorázovou diskontinuitu v počítání odpisů, ale o 
trend, který fakulta těžko zvrátí.   

 
Studijní agenda 

a) Anglicky psaná brožura o ECTS je hotová, vydaná. Distribucí bylo pověřeno studijní oddělení. 
b) Prod. J. Anděl připravil a děkan vydal opatření, týkající se způsobu provádění studentské ankety. 

(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2003/opatreni5.htm) 
c) Bylo vydáno Opatření děkana o elektronickém zapisování výsledků známek. Jediná reakce – 

výhrada kol. Raidla z KMOP. (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2003/opatreni4.htm) 
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d) Příprava nového stipendijního řádu MFF – proděkan J. Anděl se 26. 11. t.r. zúčastnil společného 
zasedání legislativní a studijní komise senátu. Naposledy se kolegium děkana stipendijním řádem 
zabývalo na své schůzi 10. 12. t.r., navržená verze zpracovaná prod. J. Andělem odráží 
stanoviska vedení fakulty. 

e) Dne 2. prosince t.r. se uskutečnil Den otevřených dveří, lze ho hodnotit jako vydařený.  
 
Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Příprava nových výzkumných záměrů na období 2005 - 2009: vedení se touto otázkou intenzivně 
zabývá. Z dosavadní přípravy mj. vyplynulo, že za informatickou sekci bude předložen jeden 
místo původně dvou plánovaných IZ, designovaným řešitelem je prof. J. Kratochvíl. Dohotovují 
se personální složení řešitelských týmů, připravuje se podrobnější kalkulace financí. Bylo opět na 
programu kolegia děkana 3. a 10. 12. t.r. Na čtvrtek 11. 12. je ohlášena porada u pror. P. Klenera, 
zúčastní se jí prod. J. Plášek. Vědecké radě MFF budou návrhy IZ předloženy na zasedání 7. 
ledna 2004.  

b) Úsilí knihovny bylo zaměřeno na využití financí z dotace na obnovu knihovního fondu ve výši 
zhruba 16 mil. Kč. – je hotov seznam faktur v úhrnném objemu asi 14 mil. Kč, byl postoupen na 
RUK.  

c) Žádná z žádostí MFF o příspěvek z univerzitního Fondu mobility nebyla vyřízena kladně, je to v 
podstatě objektivní výsledek (krátkodobé zahraniční pobyty). 

d) Kolegium děkana 10. 12. t.r. schválilo ediční plány nakl. Karolinum a vyd. Matfyzpress na rok 
2004. 

e) Komerční pojišťovna prodloužila s MFF smlouvu o pojišťování služebních cest pracovníků 
fakulty do zahraničí.  

 
Provoz a rozvoj 

a) Profesní dům – senátu jsou předloženy bližší materiály. 
b) Připravuje se provozní řád budov, související s nově zaváděnými bezpečnostními opatřeními, 10. 

12. se jím zabývalo kolegium děkana. 
c) Karlínskou budovu navštívila dne 4. 12. t.r. komise z pražského magistrátu, stalo se tak 

v souvislosti s další rekonstrukcí budovy.   
 
Personální a mzdová agenda 

a)   Proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF. Zasedaly zatím jen některé 
z komisí.  
Výsledky:  

• ve fyzikální sekce se přihlásilo na vypsaná místa vždy po jediném uchazeči, všichni byli 
doporučeni k přijetí. Na místo ředitele FÚ UK bude od 1. ledna 2004 navržen vědecké radě 
k projednání doc. RNDr. Vladimír Baumruk, CSc., na místo vedoucí Kabinetu výuky 
obecné fyziky doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. (od 1. 7. 2004).  

• na místa mladých odborných asistentů se přihlásili tři uchazeči, všichni byli doporučeni 
k přijetí (dva do matematické sekce – KMA, KPMS, jeden do sekce fyzikální - ÚTF). 
Znamená to, že v letošních výběrových řízeních bylo na místa MOA přijato celkem 7 
uchazečů, z toho 4 do fyzikální sekce a 3 do sekce matematické. 

• na místo profesora na Katedře aplikované matematiky byl přijat prof. RNDr. Jan 
Kratochvíl, DrSc., na dobu neurčitou; v tomto případě požádala komise pro výběrové řízení 
uchazeče o pronesení přednášky, ta se uskutečnila 5. 12. t.r. 

b)    AS UK na nymburském zasedání projednával a prozatím odložil návrh změn ve mzdovém předpisu 
UK a otázku smluvních mezd. Platnost případných změn byla navržena k 1. 1. 2005. Podle 
odhadu, zpracovaného personálním oddělením fakulty, by realizace návrhu znamenala ročně 13 
mil. Kč navíc, počítáno pouze na tarifní platy za nulového osobního ohodnocení!  
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Různé 

a) Děkan na schůzi vědecké rady referoval o úspěších našich studentů a pracovníků:  
• Ve dnech 14. – 17.11.2003 se ve Varšavě konalo Středoevropské regionální kolo univerzitní 

programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 60 družstev z 29 univerzit z Čech, Polska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska 
a Slovinska. Každá univerzita měla letos možnost vyslat do soutěže tři tříčlenná družstva, 
čehož využilo 10 škol, mezi nimi také Univerzita Karlova. Reprezentační družstvo tvořené 
studenty 3. ročníku studijního programu Informatika na MFF Romanem Krejčíkem, Markem 
Sulovským a Miloslavem Trmačem obsadilo ve velké konkurenci vynikající druhé místo 
v celkovém pořadí a probojovalo se do světového finále této soutěže.  Navázalo tak na úspěchy 
našich týmů z let 1998, 2000, 2001 a 2002, kdy se studenti fakulty rovněž probojovali do 
finále. 

 
• Ministryně školství předala dne 13. listopadu t.r. ocenění pěti studentům a absolventům 

vysokých škol za jejich vynikající práci. Ocenění se uděluje při příležitosti výročí 17. listopadu, 
cena je určena studentům za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti. Mezi oceněnými 
byl letos RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., a to za činnost v oboru fyzika molekulárních a 
biologických struktur.  

 
• Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., členka vědecké rady MFF, převzala dne 26. listopadu t.r. 

cenu ministryně školství za vědu. Byla tak po zásluze oceněna její významná badatelská 
činnost. 

 
• Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových” ocenila medailí Josefa Hlávky tři 

osobnosti české vědy a umění, mezi nimi pracovníka MFF prof. RNDr. Bedřicha Velického, 
CSc. za celoživotní organizaci vědy a výzkumu v Akademii věd ČR. Ocenění bylo předáno 
v Lužanech dne 14. listopadu t.r. 

 
b) Ve středu 7. ledna 2004 se bude konat již tradiční Strouhalovská přednáška, pronese ji ředitel 

Astronomického ústavu UK doc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. Pozvánky budou včas rozeslány.  
V diskusi reagoval děkan na dotazy ve věci snížení náhrad za odpisy majetku, připravovaného zvýšení 
normativů na studenta a stručných charakteristik jednotlivých výzkumných záměrů. 
V závěru děkan poděkoval senátu za plodnou spolupráci v uplynulém roce a popřál hezké prožití 
vánočních svátků. 
 
3.  Návrh na úpravu Organizačního řádu fakulty (zřízení účelového zařízení Profesní dům) – 

druhé čtení. 
Předseda legislativní komise I. Barvík oznámil, že do daného termínu nedošly žádné pozměňovací 
návrhy k návrhu na změnu Organizačního řádu fakulty projednanému v prvním čtení na minulém 
zasedání a navrhl, aby se bezprostředně uskutečnilo hlasování. 

Usnesení:  AS schvaluje návrh vnitřního předpisu MFF, kterým se mění příloha č. I. Statutu MFF 
– Organizační řád MFF.               Hlasování:  20 – 0 – 0 
 
 
4. Vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS. 
Předsedkyně SKAS  S. Kucková v úvodu jednání oznámila, že Z. Jakubková přestala být 
v důsledku ukončení studia členkou senátu a že nikdo z řádně zvolených náhradníků na 
členství ve SKAS není ochoten do AS postoupit. Znamená to, že senát nemá v současné době 
plný počet členů a je zapotřebí provést doplňovací volby. Navrhla usnesení, kterým senát vyhlásí 
doplňovací volby na uvolněná místa do SKAS. 
Usnesení:  AS vyhlašuje na 6. 1. 2004 doplňovací volby do Studentské komory AS pro volební 
období do 30. 9. 2004. Náhradní termíny voleb stanovuje pro 2. kolo na 8. 1. 2004 a pro 3. kolo na 
9. 1. 2004. Předsedkyní volební komise senát jmenuje Terezu Bisovou a jmenováním zástupců 
studentů do volební komise pověřuje studentskou komoru AS.           Hlasování:  20 – 0 – 0 
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5. Různé. 

a) K. Zvára oznámil, že obdržel od Jarmily Panevové písemné sdělení o jejím rozhodnutí 
rezignovat k 1. 1. 2004 na členství v AS MFF. Novou členkou senátu se z řad zvolených 
náhradníků stane Alena Koubkova z KSI. K. Zvára srdečně poděkoval J. Panevové za její práci 
v AS i v jeho komisích. 

b) K. Zvára sdělil, že na výjezdním zasedání AS UK v Nymburce i později se začali scházet 
předsedové senátů fakult UK. Hlavním tématem jsou úvahy o možnostech podniknout společné 
kroky v zájmu posílení financování VŠ. Člen AS UK J. Hála k tomu poznamenal, že senát UK a 
zejména jeho mladší členové, se začíná v této záležitosti radikalizovat, ale neexistuje zatím 
ucelená představa o variantách postupu. 

c) I. Barvík podal informace o aktualitách z RVŠ. 
d) K. Zvára poděkoval jménem senátu členům vedení fakulty za vzájemnou spolupráci v ovzduší 

vzájemného pochopení a včasné informovanosti. Zároveň všem přítomným popřál příjemné 
prožití vánočních svátků. 

 
 
 
Příští zasedaní AS se uskuteční 7. ledna 2003 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, S. Kucková 
 


