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Zápis 
ze 109. zasedání Akademického senátu MFF konaného 7. ledna 2004 

 
Přítomni:  I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, J. Pešička, 
Z. Prášková,  M. Rotter,  M. Tichý,  P. Valtr,  J. Veselý,  K. Zimmermann,  K. Zvára,  P. Cejnar, 
S. Kucková, M. Mádlík, P. Paška, R. Sýkora 
Omluveni:  O. Odvárko 
Nepřítomni:  S. Krýsl  
Hosté:   J. Anděl, J. Foniok, P. Karas, I. Netuka, J. Plášek, M. Šimánek 
 
Program zasedání: 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 108. zasedání AS. 
2.  Návrh nového stipendijního řádu MFF UK –  první čtení. 
3.  Informace vedení fakulty. 
4.  Různé. 

 
Zasedání řídil M. Rotter. 
Na začátku zasedání uvítal předseda AS K. Zvára nového člena senátu doc. Pavla Valtra, který zaujal 
volné místo po rezignaci prof. J. Panevové, a předal mu osvědčení o platnosti jeho volby. Vzhledem 
k tomu, že na minulém zasedání AS bylo sděleno, že novou členkou AS se stane dr. Alena Koubková, 
podal K. Zvára vysvětlení, že po důkladnějším prostudování nového volebního řádu se ukázalo, že 
o povolání náhradníka na uvolněné místo v AS rozhoduje počet hlasů získaný ve volbách od voličů 
nikoliv celé akademické obce fakulty, ale pouze příslušné sekce. 
  

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 108. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byla schválena změna programu zasedání navrženého předsednictvem AS – 
vzájemná záměna bodů 2 a 3.  Zápis ze 108. zasedání AS byl bez připomínek schválen tichým 
souhlasem. 

 

2. Návrh nového stipendijního řádu MFF UK –  první čtení. 

Proděkan J. Anděl stručně shrnul několik zásadních důvodů pro vypracování návrhu nového 
stipendijního řádu fakulty: nedávnou novelizaci stipendijního řádu UK, brzký přechod na systém 
bakalářského a navazujícího magisterského studia, nepraktičnost uvádění pevných výší stipendií ve 
fakultním předpisu. K vypracování návrhu přispěla řada diskusí na dílčích jednáních i v senátu a zvláště 
pak společná schůzka studijního proděkana, zástupců legislativní a studijní komise AS, zástupců SKAS 
i dalších zainteresovaných členů AS, která proběhla 26. listopadu. Proděkan zdůraznil, že v řadě bodů 
bylo dosaženo shody, ale v případě některých nikoliv. Hlavní spor zůstal v otázce, zda při udělování 
prospěchových stipendií postupovat jako doposud podle jediného pořadí studentů jednoho ročníku nebo 
podle tří oddělených pořadí po sekcích. Tlumočil rozhodnutí vedení fakulty předložit jedinou verzi 
textu návrhu doplněnou důvodovou zprávou s uvedením argumentů pro stanovisko vedení fakulty a 
ponechat uplatnění případných alternativních variant na schvalovací proceduře v senátu. Předseda 
legislativní komise I. Barvík řekl, že podle jeho názoru již bylo vše podstatné včetně kontroverzních 
názorů řečeno a doporučil postoupení návrhu do 2. čtení. Požádal o předání přesně formulovaných 
pozměňovacích návrhů nejpozději do 3. února 2004 k rukám V. Kohlové. Pro propuštění návrhu do 
2. čtení se vyjádřil za studijní komisi J. Veselý. 
Po úvodních vystoupeních následovala bohatá diskuse. Předsedkyně SKAS S. Kucková s některými 
body uvedenými v přiložené důvodové zprávě polemizovala a shrnula názor studentů preferující  
přidělování prospěchových stipendií po sekcích. Rozhodující část diskuse se potom týkala hlavního 
sporu – jeden nebo tři pořadníky a ukázala, že rozhodnout může jen hlasování ve 2. čtení. 
 
Usnesení: AS schvaluje postoupení návrhu nového stipendijního řádu MFF předloženého 
děkanem do 2. čtení.        Hlasování: 14 – 2 – 3 
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3.  Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty podal přehlednou informaci o činnosti vedení MFF od 10. prosince 2003: 

1. Ekonomické záležitosti 

a) Schůzka s vedením FJFI ČVUT dne 4. 12. přinesla příznivý výsledek: FJFI akceptovala uzavření 
nájemní smlouvy s MFF o užívání prostor v Troji a způsob konstrukce smlouvy; byla dohodnuta 
cena za čtvereční metr. Dále bude FJFI platit příslušný podíl vstupních faktur na provoz objektu 
(bez DPH) a příspěvek na služby. Předpokládá se, že smlouva začne platit od 1. září 2004. 

2. Studijní agenda 

a) Stipendijní řád – návrh dokumentu včetně důvodové zprávy předložil senátu studijní proděkan.  
b) Studijní proděkan vypracoval graf o vývoji přepočteného počtu studentů. V programech 

Matematika a Fyzika počet mírně klesá, v programu Informatika mírně vzrůstá. Tato skutečnost 
má nepříznivé důsledky pro financování fakulty. Prod. J. Anděl znovu upozornil na neúměrný 
úbytek studentů prvního ročníku.  

c) Pror. E. Kvasničková zaslala přehled udělených cen studentům a absolventům Univerzity 
Karlovy za rok 2003. Z MFF byli oceněni tito studenti a absolventi (bez titulů):  

i) Jitka Houfková - Cena J. Hlávky 
ii) Miroslav Pospíšil - Cena ministryně školství 
iii) Zdeňka Broklová - Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy 

magisterského studijního programu učitelského studia. 
Dne 16. 12. 2003 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže vědeckých a odborných prací 
studentů Univerzity Karlovy o Bolzanovu cenu, sponzorovanou Českou spořitelnou. Mezi 
oceněnými byl i Mgr. Radek Plašil, Ph.D. (absolvoval studium fyziky na MFF).  

d) Bylo vydáno děkanovo opatření k provádění studentské ankety.  
e) Koncem roku bylo do Výzkumného ústavu pedagogického odesláno kritické stanovisko MFF 

k pracovní verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Poděkování za 
přípravu podkladů patří doc. L. Dvořákovi a prof. A. Kargerovi.  

3. Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Nové výzkumné záměry jsou předloženy k projednání ve vědecké radě MFF tuto středu 7. 1. 
Předcházelo tomu bezpočtu jednání v kolegiu děkana, se sekčními proděkany i se samotnými 
designovanými řešiteli VZ. 

b) Kolegium schválilo ediční plány na rok 2004 – ve vydavatelství Matfyzpress a v nakladatelství 
Karolinum.  

4. Provoz a rozvoj 

a) Zahajuje činnost Profesní dům na MS. Jednání s RUK o zajištění univerzitních rituálů – 
bakalářských promocí v bývalém refektáři budovy. Dne 13. 1. proběhne schůzka s rektorem UK. 

b) Po rozpravě v kolegiu, která odrážela tlak některých významných představitelů matematické 
sekce na urychlené vydání čipových karet pro otevírání dveří karlínských pracovišť, děkan 
rozhodl vydat zvláštní opatření sekčního proděkana V. Součka, umožňující dočasné užívání 
karet. Vydání provozních řádů kolegium odložilo na duben 2004, kdy se očekávají jednotné 
univerzitní čipové karty. Do doby vydání provozních řádů platí ve všech budovách status quo.  

c) Informace o dopisu ředitele Kolejí a menz UK ing. K. Höfera (nabídka objekty menzy). 

5. Personální a mzdová agenda 

a) Byly uzavřeny všechny konkursy na obsazení pracovních míst, přihlásilo se vždy po jednom 
uchazeči na vypsané místo, všichni byli doporučeni a přijati, zpravidla od 1. ledna t.r. 

b) Na konci prosince obvyklé kvantum práce se zpracováním návrhů na změny a prodloužení 
pracovních smluv, návrhů na vyplacení mimořádných odměn. 

 
Celá diskuse k vystoupení děkana I. Netuky se soustředila na informaci o překvapivé nabídce vedení 
Kolejí a menz UK, aby MFF převzala objekt menzy u koleje 17. listopadu poté, kdy KaM ukončí k datu 
1. 7. 2004 pro nerentabilnost provoz menzy. Děkan k tomu zdůraznil, že vedení fakulty nemůže ihned 
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o této nabídce definitivně rozhodnout, ale bude se jí velmi důkladně zabývat v situaci, kdy v nejbližších 
letech nebudou k dispozici nabídky nových objektů. Bude nutné posoudit konkrétní formy využití 
areálu (počítačové učebny, výuka jazyků, velká nebo velké posluchárny, přemístění Gymnázia 
B. Bolzana, prostory pro tělovýchovu a sport aj.) a reálnost případných nutných rekonstrukcí. Navíc je 
si vedení MFF vědomo, že ačkoliv nemá fakulta ani záměr ani profesní připravenost převzít na sebe 
břemeno stravovacího provozu, nemůže při budoucím rozhodnutí pominout otázku, kde se budou 
studenti z Troje stravovat. O této otázce bude proto děkan jednat se zástupci kolejní rady koleje 
17. listopadu. 
 
5. Různé. 

• S. Kucková stručně informovala o průběhu doplňovacích voleb na 2 uvolněná místa ve SKAS 
konaných dne 6. 1. 2004. Účast oprávněných voličů byla 30.64%, tj. těsně nad požadovanou kvótou, 
takže podmínka platnosti voleb byla splněna. Zvoleni byli Josef Zlomek a Vratislav Krupař. Jejich 
mandáty nabudou platnosti, nebudou-li v předepsané lhůtě uplatněny námitky. 

•  K. Zvára krátce informoval o schůzce předsedů senátů fakult univerzity, kde se jednalo o možných 
akcích, které by veřejnost upozornily na špatnou finanční situaci veřejných vysokých škol. 

 
 
Příští zasedaní AS se uskuteční  18. února 2004 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřil:   K. Zvára   
 


