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Zápis 
ze 112. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 14. dubna 2004 

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

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 111. zasedání AS. 
2.  Informace vedení fakulty. 
3.  Úbytek studentů v 1. ročníku (iniciativa SKAS). 
4.  Vyhlášení  voleb do studentské komory AS a jmenování předsedy volební komise 
5.  Různé. 

 
Zasedání řídil  K. Zvára. 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 111. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl schválen program zasedání a po opravě jednoho překlepu i zápis ze 
111. zasedání AS. 
 
2.  Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty podal členům senátu přehlednou informaci o činnosti vedení MFF od 10. března 2004: 
 

Ekonomické záležitosti 

Rozpočet na letošní rok byl rozeslán na pracoviště, běží odvolací lhůta, k děkanovi se odvolala pouze 
vedoucí knihovny MFF dopisem z 9. 4. Rovněž byla vydána a na www vystavena Směrnice děkana 
čís. 2/2004 „Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2004”.  
 

Studijní agenda 

a) Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2004/2005:  

Počet přihlášek k prezenčnímu studiu je prakticky stejný jako v minulém akad. roce (takřka 1850), 
na F o 13 % nárůst, na I a M pokles o 4 %. Počet přihlášek na obory zaměřené na učitelství tvoří 
4 % celkového počtu přihlášek k prezenčnímu studiu. K navazujícímu studiu se hlásí v prezenční 
formě 45 uchazečů. V kombinovaném studiu je počet přihlášek o takřka čtvrtinu menší než vloni. 
Počet přihlášek poklesl oproti loňskému roku z 2134 na 2069, tedy o 3 %. Přijímací zkouška bude 
z důvodu prospěchu prominuta 421 uchazeči, což představuje oproti loňsku nárůst o 22 %. 

b) Vedení fakulty vzalo na vědomí negativní stanovisko SKAS k možnosti změn ve Studijním a 
zkušebním řádu MFF.  

c) Vedení schválilo harmonogram pro akademický rok 2004/2005.  

d) Na fakultním webu je zveřejněn prozatímní režim pro agendu studentské mobility a programu 
Erasmus. Od září se funkce fakultního koordinátora ujme doc. Věra Hrachová. Lokálním 
koordinátorem v matematické sekci je doc. Petr Holický.  

e) Elektronická studentská anketa – vedení rozhodlo ponechat v platnosti dosavadní praxi, kdy 
nepodepsané připomínky jsou zveřejněny pouze osobě, které se týkají, a jejímu nadřízenému.  

f) Vedení fakulty podpořilo akce Týdne neklidu. 

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) MFF podala 5 projektů FRVŠ (v sekci A), což je maximální počet, který mohla podat. Celková 
suma požadovaných prostředků činí okolo 7 mil. Kč.  
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b) V rámci programu Výzkumná centra byly z MFF předloženy tyto návrhy: 
 

� Výzkumné centrum diagnostiky povrchů a rozhraní (prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.). 
� Centrum komputační a aplikované lingvistiky (prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.). 
� Institut teoretické informatiky (prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.). 
� Výzkumné centrum aplikované statistiky a optimalizace (prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.). 

 

Dále MFF projevila zájem podílet se na těchto výzkumných centrech navrhovaných jinými 
subjekty: 

Spolunavrhovatel: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 
navrhovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 
Centrum rozvoje diagnostiky nanostruktur (za MFF UK: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.). 

Navrhovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
Výzkumné centrum nanotechnologie v medicíně (za MFF UK: RNDr. Juraj Dian, CSc.). 

Navrhovatel: Výzkumný ústav kovů Panenské Břežany, s.r.o., 
Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (za MFF UK: doc. RNDr. František 
Chmelík, CSc.). 

Navrhovatel: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 
Centrum české počítačové lexikografie (za MFF UK: doc. RNDr. Jan Hajič, Dr.). 

Provoz a rozvoj 

Probíhají jednání o rozsáhlých stavebních akcích, jsou v různém stádiu pokročilosti, např.: 

a) Byl stanoven harmonogram stavebních prací v Karlíně, uzavírá se dodatek ke smlouvě 
s dodavatelem. 

b) Menza v Troji – čeká se na expertní posudek projektanta. 

c) Rekonstrukce malostranské budovy – řeší se problém s financováním stavby do jejího finále, zatím 
jsou práce utlumeny.  

d) V termínu byl na RUK podán investiční záměr na rekonstrukci fasády katedrového objektu v Troji.  

e) Byl zahájen provoz bufetu v Troji. 

Personální a mzdová agenda 

a) Tajemník prostřednictvím právního experta zjišťuje možnost, zda může fakulta jako zaměstnavatel 
předepsat pracovníkům povinnost hlásit další pracovní poměry nebo činnost v rámci živnosti.  

b) Byl zadán inzerát, kterým děkan vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst na fakultě. 
Přesné datum a konec lhůty pro podávání přihlášek sdělí T. Pávková e-mailem na pracoviště, 
jakmile budou tato data známa. Děkan žádá senát o navržení jeho delegátů do příslušných komisí:  

pro obsazení míst v informatické sekci (KSVI, KAM, KTIML, ÚFAL) (předseda: prod. A. Kučera), 
pro obsazení míst v matematické sekci (KPMS, KNM) (předseda: prod. V. Souček), 
pro obsazení míst ve fyzikální sekci (KFES, KEVF)  (předseda: prod. B. Sedlák),  
pro obsazení místa lektora na Katedře tělesné výchovy  (předseda: prod. J. Plášek), 
pro obsazení místa vedoucího Katedry fyziky elektronových struktur (předseda: prod. Z. Němeček), 
pro obsazení míst mladých odborných asistentů (předseda: prod. J. Plášek). 

 

c) Parlament České republiky schválil zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,  ve 
znění  pozdějších   předpisů, a  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů (dále jen “zákon”).  Zákon  byl  vyhlášen  dne 12. února 2004 v částce 
14 Sbírky zákonů pod č. 46/2004 Sb. a nabyl účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. března 2004.  
Tento zákon mj. nově upravuje i sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou. Z § 30 odst. 2 
novelizovaného zákoníku práce vyplývá, že  “Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky 

lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku 

tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný 
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v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu 

určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou 

mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.”  Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy dochází ke 
sjednání pracovního poměru na dobu určitou v zákonem stanovených případech, tj. mimo jiné i 
“z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat; uvedené 

důvody zaměstnavatel blíže vymezí v písemné dohodě s příslušným odborovým orgánem, kterou lze 

nahradit písemným vymezením zaměstnavatele jen v případě, že u něho nepůsobí odborová 

organizace.” (Viz § 30 odst. 3 písm. c) zákona.) 

Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy bylo možno sjednávat pracovní poměry na dobu určitou 
celkem volně, bude tedy napříště jejich sjednávání limitováno přesně stanovenými podmínkami. 
Zákon však i nadále počítá s tím, že v některých oblastech, mezi něž bezesporu patří i výzkum a 
vývoj, je vzhledem k zvláštní povaze práce uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou i nadále 
potřebné a prospěšné. Reflektuje − jak je uvedeno i ve výkladu k tomuto zákonu − specifické 
potřeby některých zaměstnavatelů u zaměstnanců vědeckých a jiných profesí. 

Specifický charakter práce akademických a vědeckých pracovníků MFF nalezl svůj odraz 
v příslušných ustanoveních vnitřních předpisů. Konkrétně děkan připomněl znění Článku 17 
odstavců 4 - 7 Statutu MFF – Pracovníci fakulty: 

4.  Docenti jsou přijímání zpravidla na dobu pěti let.  Opakovaný pracovní poměr docenta je 
sjednáván na dobu neurčitou. Profesoři jsou přijímáni zpravidla na dobu neurčitou. 

5.  Asistenti jsou přijímáni zpravidla na dobu tří let s možností prodloužit toto období nejvýše 
o další tři toky. 

6.  Odborní asistenti jsou přijímáni zpravidla na dobu čtyř let. Předpokládá se, že akademický 
pracovník na místě odborného asistenta se připravuje na habilitaci.  Smlouva na místo 
odborného asistenta může být obnovena, a to zpravidla nejvýše jednou. V odůvodněných 
případech však může děkan udělit výjimku a prodloužit smlouvu ještě nejvýše o dva roky.  

7.  Pracovní poměr ostatních akademických pracovníků  a  pracovní poměr vědeckých 
pracovníků se sjednává zpravidla na dobu určitou. 

Dále jsou zásady pro přijímání vědeckých pracovníků obsahem Směrnice děkana čís. 2/2000, pro 
přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd, ze dne 27. června 2000.  

Děkan zkoumal přístup jiných institucí k této záležitosti (1. LF, PřF, ústavy AV ČR). Např. AV 
považuje za nezbytné i nadále prosadit u vědeckých pracovníků pracovní poměry na dobu určitou. 
Vedení UK zahájilo jednání s odborovou organizací UK, jednání patrně budou mít dlouhodobý 
charakter. Vzhledem k závažnosti této problematiky pro život fakulty navrhl děkan po projednání 
v kolegiu děkana dopisem z 29. 3. 2004, aby s přípravným výborem ve složení RNDr. T. Halenka, 
CSc., prof. RNDr. T. Kepka, DrSc. a doc. RNDr. L. Přech, Dr. byla uzavřena dohoda o tom, že je 
možno i nadále uzavírat pracovní poměry na dobu určitou v souladu s ustanoveními Statutu MFF. 

Děkan požádal o laskavé sdělení stanoviska v době co nejkratší, neboť situace, jichž by se dohoda 
týkala, již v současné době nastávají. Děkan podepsal v souladu s novým zákoníkem práce pracovní 
smlouvu na dobu určitou v délce dvou let třem pracovníkům, z toho jednomu odbornému 
asistentovi po uplynutí prvních čtyř let. Obzvláště bude problematika aktuální v nejbližší době 
v souvislosti s přijímáním nových mladých odborných asistentů. 

Podle ústní předběžné informace přípravný výbor žádosti děkana nevyhoví s odvoláním na 
skutečnost, že Odborová organizace MFF není příslušným odborovým orgánem ve smyslu 
Zákoníku práce, § 30, odst. 3, písm. c). 

 

Palčivé otázky života fakulty 

Vedení fakulty se aktivně věnovalo přípravě materiálu k palčivým otázkám života fakulty. 
Důvodem k jeho zpracování je mj. déletrvající relativní stagnace finančních prostředků získávaných 
pro MFF ze státní dotace, ale také potvrzení či vyvrácení vedením fakulty dlouhou dobu 
deklarované teze, že v otázce navýšení prostředků ze státní dotace hraje zcela dominantní roli počet 
studentů. Další významnější prvek představují získané prostředky na vědu a výzkum. Přepočtený 
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počet studentů je samozřejmě závislý nejen na počtu zapsaných studentů, ale zejména na jejich 
úspěšnosti v průběhu studia. Kritický úbytek posluchačů, zejména v prvních dvou letech studia, má 
pro život fakulty dramatické následky.  
V souvislosti se situací MFF je účelné připomenout některé údaje z materiálu RVŠ. Zatímco UK má 
daleko největší počet studentů, má podprůměrný počet studentů na akademického pracovníka 
(průměr je 14,5, UK má 10,1) a také podprůměrnou dotaci (vzdělávací činnost plus specifický 
výzkum) na akademického pracovníka (průměr je 830 tis., UK má 630 tis.). Celkové postavení UK 
mezi vysokými školami v ČR vede univerzitu k formulování nových zásad její činnosti 
v nadcházejícím období v Dlouhodobém záměru UK, který bude Akademický senát Univerzity 
Karlovy schvalovat dne 16. 4. t.r. 
O celkovém podfinancování VŠ, o potřebě reformy VŠ, o nutnosti uplatňování kritérií kvality při 
určování dotací bylo řečeno mnoho, mj. v rámci Týdne neklidu. Rovněž např. o nejrůznějších 
aspektech problematiky učitelského studia. Pro fakultu jsou ovšem vážné konkrétní dopady celkové 
situace ve školství, které vedení fakulty vedou k návrhům na přijetí nových opatření, zejména ve 
studijní oblasti. Pro tato opatření se pokusíme získat všechny, kteří pociťují zodpovědnost za 
budoucnost fakulty, všechny, kteří jsou schopni a ochotni reflektovat změny, k nimž ve školství za 
15 let došlo, a jsou přístupni racionálnímu pohledu na vývoj MFF v rámci její reálné pozice. Je 
třeba si znovu zopakovat, že MFF je na posledním místě mezi fakultami UK v meziročním nárůstu 
dotace. Je třeba si připomenout, že jsme vedení ke zrušení některých oborů bakalářského a 
magisterského studia, že postavení učitelského studia vykazuje povážlivě negativní vývoj. 
Materiál, o němž budeme informovat AS a fakultní veřejnost 19. května, se soustřeďuje zejména na 
tyto body: Studium, Dotační ukazatelé, Věda a výzkum, Personální záležitosti a Odpisy v roce 2003 
a s tím související investiční politika.  
S ohledem na zmíněný dominantní vliv počtu studentů na celkovou dotaci pro MFF považuji již 
dnes za vhodné seznámit Vás s určitými záměry vedení fakulty. Je pozitivní, že se zčásti shodují 
s návrhy, s kterými přichází SKAS. Nejprve stručně popis situace: 
Celkový počet přijatých uchazečů vykazuje mírně vzestupný, v posledních letech prakticky 
konstantní, průběh. Tato situace není pro MFF příznivá, neboť na řadě jiných fakult (i vysokých 
škol) počet přijatých uchazečů roste rychlým tempem, což v důsledku pro MFF znamená přirozeně 
relativní pokles finanční dotace na vzdělávací činnost. Znepokojivý, již po mnoho let, je pokles 
zájmu o studium učitelství na MFF. Nepatrně klesající tendenci lze zaznamenat na fyzice a 
matematice, zatímco podstatný růst je patrný na informatice. 
Počty zapsaných studentů do 1. ročníku a ostatně i přepočtené počty všech studentů bakalářského, 
magisterského i doktorského studia víceméně kopírují zmíněné trendy. Zatímco se poslední léta 
přepočtený počet studentů na fyzice pohybuje okolo 450, na matematice okolo 610, nárůst na 
informatice je za 5 let na dvojnásobek. Za poslední 4 roky činí 150 % (při počtu 1217 v roce 2003).  
Počty absolventů velice klesají na učitelství, klesají na matematice a vyrovnané jsou na informatice.  
Je třeba konstatovat, že MFF má ve srovnání s jinými fakultami extrémně vysoký úbytek studentů 
v 1. roce studia. Ten se pohybuje kolem 50 %. Důsledkem je nejen nižší koeficient při počítání 
počtu normovaných studentů v 1. ročníku (ten se pak pohybuje kolem 0,75 místo 1,00), ale i to, že 
tito odešlí studenti již samozřejmě nepřinášejí žádnou dotaci ve vyšších ročnících. Každý student, 
který nedokončí první ročník a již pak na MFF nestuduje, představuje ztrátu zhruba 250 000,- Kč. 
Úbytek studentů se na MFF blíží fakultám na ČVUT. Je tu však jeden podstatný rozdíl. Na MFF 
totiž přicházejí mnohem lepší studenti než třeba na techniku. Vysoký úbytek v prvním ročníku je 
mimo jiné způsoben tím, že studenti musí splnit všechny studijní povinnosti předepsané pro tento 
ročník, aniž by přitom měli možnosti druhého zápisu u těch předmětů, z nichž se jim nepodaří složit 
zkoušku ani při opravných termínech. Ostatní fakulty a vysoké školy požadují, aby studenti splnili 
v prvním ročníku jen asi polovinu průměrné zátěže, další povinnosti pak mohou případně plnit ve 
vyšších ročnících. Plná kontrola studijních povinností pak přichází leckdy až na konci třetího roku 
studia.  
Je třeba uvést, že mnozí studenti, kteří pro nesplnění studijních povinností ukončují studium na 
MFF, mají o studium zájem i nadále. Na fakultu se znovu hlásí v dalším přijímacím řízení, 
v meziobdobí se snaží studovat v rámci mimořádného studia. Jsou zde tedy předpoklady pro to, aby 
v rámci určitých opatření místo dočasného odchodu z fakulty si mohli své znalosti doplnit a 
zkoušky složit.  
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V posledních létech promuje na MFF jen něco málo přes 30 % studentů, kteří se zapisovali do 
prvního ročníku. To ukazuje na to, že i v dalších ročnících, zejména ve druhém, je úbytek studentů 
stále vysoký – se všemi negativními důsledky pro financování fakulty. Uvedené skutečnosti nás 
v legislativní oblasti vedou k závěru, že bude nezbytné přijmout nová opatření s využitím článku 9 
Studijního a zkušebního řádu MFF (na návrh garanta nebo rady garantů studijního programu vydává 
děkan po vyjádření senátu a po schválení vědeckou radou fakulty studijní plány, a to nejpozději 
k datu zahájení akademického roku).  

Návrh opatření 

Upravit studijní plány tak, aby se 

– místo povinného penza 44 bodů vyžadoval k ukončení prvního ročníku jen menší počet bodů 
z povinné výuky, např. 24, 
– usilovat o změnu studijních předpisů, která by studentům umožnila druhý zápis předmětů, z nichž 
nesložili úspěšně zkoušku ani při vyčerpání opravných termínů; pořadí skládání zkoušek 
u vybraných předmětů (jako je např. matematická analýza) eventuálně upravit pomocí prerekvizit a 
korekvizit, případně vyhláškou děkana. 

V oblasti výuky 

– před zahájením přednášek zorganizovat pro nastupující posluchače kurs, ve kterém by si doplnili a 
prohloubili znalosti z matematiky ze střední školy (na MFF přicházejí i posluchači, kteří se na 
střední škole nesetkali s komplexními čísly apod.), 
– v prvním roce studia zadávat velký počet domácích úloh a důsledně a včas kontrolovat jejich 
správné vypracováním, 
– v předem určených alespoň 3 termínech v prvním roce studia organizovat písemné prověrky. 

Různé 

a) Na VR 7. 4. byla předána fakultní pamětní medaile prof. RNDr. Beloslavu Riečanovi, DrSc. 
z Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.  

b) Knihovna zpracovala přehled publikační činnosti fakulty za rok 2003. 

c) Výroční zpráva fakulty za rok 2003 bude na konci dubna vystavena na www k připomínkám a 
předložena k projednání AS 19. 5. 2004. 

 
3.  Úbytek studentů v 1. ročníku (iniciativa SKAS). 

Předseda senátu K. Zvára v úvodu připomněl, že tento bod byl do programu zařazen 
z iniciativy SKAS, která v předloženém písemném dokumentu prezentovala svůj pohled na 
příčiny znepokojujícího úbytku studentů v 1. ročníku a formulovala několik návrhů na řešení. 
Jednotlivé návrhy podrobněji komentoval J. Zlomek. Všechny podněty SKAS byly 
formulovány v rámci platnosti současného Studijního a zkušebního řádu (SZŘ). Ve svém 
vystoupení v úvodní části zasedání AS uvedl děkan I. Netuka, že ke stejné problematice vedení 
fakulty připravuje pro příští zasedání AS návrh souhrnu opatření a přihlíží přitom ke 
skutečnosti, že iniciativa SKAS neuvažuje případné změny SZŘ. K takto pojatému záměru 
vedení fakulty se kriticky vyjádřil R. Kryl. Navrhl formou usnesení ocenit snahu studentů 
předložit soubor návrhů řešení úbytkovosti studentů v 1. ročníku a zároveň požádat vedení 
fakulty o ucelený návrh řešení včetně návrhů legislativních změn, který vedení považuje ze 
svého hlediska za správný a potřebný. Proděkan J. Anděl označil některé náměty studentů za 
rozumné a proveditelné, některé za problematické (např. kontrolu zápočtů v půběhu 
zkouškového období) a vyjádřil se ve prospěch zvážení možnosti změn SZŘ. Upozornil jen na 
to, že postupovat je možno pouze ve dvou etapách – nejprve realizovat časově naléhavá 
opatření v rámci změn studijních plánů a teprve v další etapě i v rámci inovovaného SZŘ, 
jehož změna se nedá připravit a projednat do příštího akademického roku. 
Ve velmi bohaté diskusi byly probrány všechny aspekty organizace a hodnocení studia v 
1. ročníku. Klíčovou se jeví otázka, jak usnadnit adaptaci na vysokoškolský způsob studia těm 
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studentům, kterým na to nestačí 1. semestr, ale předpoklady k dalšímu úspěšnému studiu mají. 
Několikrát přitom bylo zdůrazněno, že při hledání konkrétních opatření nesmí být připuštěno 
snížení finálních požadavků kladených na studenty (na tom se podle sdělení děkana shodují i 
všichni garanti SP), ale že je možné uvažovat o rozložení kontroly studia v čase. 
 

Usnesení:  Akademický senát vítá iniciativu SKAS k řešení problému úbytku studentů 
v 1. ročníku a očekává od vedení fakulty předložení uceleného návrhu na řešení této 
problematiky.                   Hlasování:  19 – 0 – 2 
 
 

4. Vyhlášení  voleb do studentské komory AS a jmenování předsedy volební komise. 

Volby do nové studentské komory AS, jejíž funkční období bude od 1.10.2004 do 30. 9. 2005, se 
uskuteční podle zkušeností z minulých let během května 2004. Návrh usnesení o jejich vyhlášení 
přednesl J. Zlomek.  

Usnesení:   Akademický senát MFF vyhlašuje volby do studentské komory AS MFF na úterý  
18. 5. 2004 a jmenuje předsedou volební komise Martina Zlomka. Termíny pro případné 
opakování voleb AS stanovuje na čtvrtek 20. 5. 2004 a pátek 21. 5. 2004. Jmenováním zástupců 
studentů do volební komise pověřuje AS studentskou komoru AS.              Hlasování:  19 – 0 – 0 

 

6. Různé. 

• Na základě sdělení děkana I. Netuky o vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst na 
fakultě a jeho žádosti o navržení delegátů senátu do příslušných komisí se AS rozhodl delegovat: 
 

O. Čepka do komise pro obsazení míst v sekci I,     Hlasování: 19 – 0 - 0 
K. Najzara do komise pro obsazení míst v sekci M,    Hlasování: 19 – 0 - 0 
M. Tichého do komise pro obsazení míst v sekci F,    Hlasování: 19 – 0 - 0 
O. Bílka do komise pro obsazení místa lektora na KTV,    Hlasování: 19 – 0 - 0 
M. Tichého do komise pro obsazení místa vedoucího KFES,   Hlasování: 19 – 0 - 0 
K. Zváru do komise pro obsazení míst mladých odb. asistentů do 30 let.   Hlasování: 19 – 0 - 0 

• K. Zvára oznámil, že legislativní komise AS UK vyslovila námitky ke znění čl. 4 odst 1 návrhu 
Stipendijního řádu MFF, který byl po schválení na minulém zasedání AS MFF postoupen ke schválení 
senátu UK. Tento případ znamená, že je návrh vrácen zpět s tím, že schválí-li náš senát navržené 
korekce a ponechá zbytek textu beze změny, bez dalšího projednávání doporučí legislativní komise AS 
UK stipendijní řád bude schválit. Náš jednací řád neupravuje způsob jednání v takové situaci, bude tedy 
třeba na příštím zasedání nejprve rozhodnout o pravidlech jednání. Návrh na usnesení připraví 
legislativní komise AS. 

• K. Zvára informoval, že předsednictvo AS se vyjádřilo kladně k návrhu proděkana J. Anděla na 
úpravu studijních plánů spočívající v důsledném rozdělení dvousemestrových přednášek na přednášky 
jednosemestrové. Využilo přitom svého oprávnění nepředkládat tuto záležitost k vyjádření celému 
senátu, neboť se jednalo o technické úpravy SP bez jakýchkoliv věcných změn. 

• K. Zvára stručně informoval o krocích, které podnikl v souvislosti s průběhem Týdne neklidu. 
 Po projednání s členy předsednictva se jménem AS MFF UK přihlásil k cílům týdne neklidu a 
k podpoře úsilí směřujícího ke zlepšení postavení veřejných vysokých škol; podpořil připravované 
rozhodnutí děkana omluvit studenty, kteří se zůčastní shromáždění na Ovocném trhu. 

Usnesení: Senát schvaluje kroky, které jeho předsednictvo podniklo v souvislosti s Týdnem 
neklidu.           Hlasování: 19–0–0 

• K. Zvára oznámil, že na základě dohody s děkanem fakulty bude příští zasedání senátu 19. 5. 2004 
věnováno mimo jiné dvěma významným tématům: výroční zprávě MFF za rok 2003 a podkladům 
připraveným vedením MFF k palčivým otázkám činnosti fakulty v současnosti a nejbližší budoucnosti. 
Vzhledem k závažnosti programu bude o tomto zasedání informována celá akademická obec. 

• K. Zvára připomněl, že všichni členové AS MFF, podobně jako členové senátů ostatních fakult UK, 
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nedávno obdrželi elektronickou cestou na vědomí dopis dr. Viktora Žárského, CSc. z PřF UK 
adresovaný členům vědecké rady UK, v němž vyjadřuje svou nespokojenost se způsobem projednání 
jeho kritických připomínek a podnětů z 12. 6. 2003 týkajících se koncepce právnického studia na UK 
a neuspokojivých poměrů na PF UK. K. Zvára otevřel diskusi o tom, zda a jak by měl senát MFF na 
tuto záležitost reagovat. V diskusi bylo konstatováno, že kritika závažných nedostatků v činnosti PF UK 
je již zásluhou médií veřejnou záležitostí a dotýká se tím i pověsti celé UK a že by nebylo správné ji 
přejít mlčením. K přiměřené reakci senátu by však bylo zapotřebí mít více informací, než poskytují 
zmíněné dopisy. Z podnětu O. Čepka bylo rozhodnuto vrátit se k záležitosti později, požádat 
o součinnost naše zástupce v AS UK a jednat potom s důkladnější znalostí problému. 

Usnesení:  Akademický senát vyzývá zástupce MFF v AS UK, aby se pokusili získat objektivní 
informace o situaci na PF UK, která je předmětem kritiky jak v médiích, tak ze strany některých 
pracovníků UK. Senát vyzývá zástupce MFF v AS UK, aby o získaných informacích informovali 
AS MFF na některém z jeho nadcházejících zasedání.            Hlasování:  18 – 0 – 1 

 

• V odpovědi na dotaz R. Sýkory na první zkušenosti s fungováním Profesního domu uvedl děkan 
I. Netuka, že se zajištěním stravování panuje spokojenost, avšak že další předpokládané funkce začne 
PD vykonávat opožděně v důsledku komplikací s rekonstrukčními pracemi. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21,20 hod. 
 
Příští zasedání AS se uskuteční  19. května 2004 od 16.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, M. Rotter 
 


