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Zápis 
ze 114. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 16. června 2004 

 
Přítomni:    I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, J. Pešička, 
Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, P. Cejnar, S. Krýsl, R. Sýkora,  
J. Zlomek 
Omluveni:     O. Odvárko, M. Tichý, P. Paška  
Nepřítomni:  V. Krupař 
Hosté:             J. Anděl, M. Dienstbier, J. Foniok, J. Hála, A. Havlíčková,   P. Karas,  Z. Němeček,  
I. Netuka, L. Schmiedt, J. Verfl, M. Zahradník 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 113. zasedání AS. 
2. Informace vedení fakulty. 
3. Informace zástupců fakulty v AS UK o situaci na PF UK. 
4. Vyhlášení výsledků voleb do SKAS a rozhodnutí nekonat doplňovací volby. 
5. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2005/06. 
6. Volby členů senátních komisí. 
7. Termíny zasedání v ZS akademického roku 2004/05. 
8. Různé. 

 
 

Zasedání řídil K. Zvára. Po uvítání děkana fakulty I. Netuky a dalších hostů zejména přivítal tři z nově 
zvolených členů SKAS – M. Dienstbiera, L. Schmiedta a Jana Verfla – kteří byli na zasedání AS zatím 
pozváni jako hosté. K. Zvára upozornil, že senát má v současnosti po odchodu S. Kuckové a M. 
Mádlíka v důsledku ukončení jejich studia pouze 22 členů. Oznámil též, že nyní šestičlenná SKAS se 
sešla a zvolila 2. června novým předsedou P. Cejnara a místopředsedou Mgr. S. Krýsla. P. Cejnar se tím 
zároveň stal 2. místopředsedou AS MFF. 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 113. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl schválen program zasedání. S několika drobnými opravami neměnícími věcný 
obsah byl schválen i zápis ze 113. zasedání AS. 

2.  Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty informoval senát o činnosti vedení MFF v době od 19. května 2004: 
 

Ekonomické záležitosti 
 

a) Tajemník na výzvu z RUK urychleně zpracoval a odevzdal výkaz, jak se změna sazby DPH 
promítne v ceně probíhajících stavebních akcí. Výsledek činí odhadem přes 20 mil. Kč. Na 
takové zvýšení MFF prostředky nemá, RUK učiní pokus získat finance od MŠMT. 

b) Probíhají jednání s firmou Konstruktiva Konsit, tajemník vypracoval a kvestorovi UK předal 
návrh dodatku č. 5 k investičnímu záměru na dokončení rekonstrukce malostranské budovy. 
Spolu s prod. B. Sedlákem záležitost konzultoval na MŠMT. 

c) Děkanovi FJFI ČVUT byl zaslán návrh nájemní smlouvy s MFF. Pro blížící se jednání 
s reprezentací FJFI ČVUT je připraven návrh dislokace pracovišť FJFI v Troji. 

 
Studijní agenda 
 

a) Senátu se předkládá ke schválení návrh Zásad přijímacího řízení ke studiu v akademickém roce 
2005/06.  

b) Probíhá přijímací řízení. Zkoušky proběhly v pondělí 14. 6., standardním způsobem. 
c) Pokročil vývoj studijního informačního systému, takže studenti mají nyní možnost náhledu, jaké 

známky a zda vůbec nějaké jim pedagogové zapsali.  
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d) Studentská mobilita a program Erasmus – po jednání v kolegiu bylo dohodnuto pověřit 
vyřizováním této agendy Mgr. D. Zádrapovou ze studijního oddělení; praxe ukáže, zda je to 
opatření vyhovující a postačující.  

e) Na RUK se uskutečnila u pror. J. Svobodové schůzka, týkající se záměru vedení UK podat 
rozvojový program na celoživotní vzdělávání učitelů. MFF se plánuje projektu zúčastnit. 
K případném společnému projektu je připravena Masarykova univerzita v Brně, její pror. 
J. Slovák kontaktoval pror. J. Svobodovou.  

f) Byla uzavřena studentská anketa za letní semestr; její vypovídací hodnota je problematická, 
neboť ankety se zúčastnilo velmi málo respondentů. Zde by měla uplatnit vliv SKAS. 

g) Kolegium projednalo zprávu o spolupráci s Gymnáziem Bernarda Bolzana. Spolupráce se odvíjí 
na slušné úrovni. KD se bude na podzim zabývat otázkou, zda pokračovat v nezměněné míře 
a prodloužit nájemní smlouvu na další období (stávající smlouva končí v r. 2005).  

h) Cena, vyhlášená Spolkem absolventů a přátel Univerzity Karlovy, byla udělena RNDr. Danieli 
Kráľovi z MFF, předána bude na tradiční slavnosti ve Valdštejnské zahradě 30. 6. t.r.  

i) Podle informace prof. J. Kratochvíla (KAM) reprezentovali studenti MFF velmi úspěšně 
v závěrečném kole SVOČ v Brně.  

 

Věda a zahraniční styky, knihovna 
 

a) MŠMT vyhlásilo soutěž na tzv. rozvojové programy. Podle neoficiálních informací možná bude 
k 1. 7. t.r. vyhlášena soutěž na nová badatelská výzkumná centra  

b) Nový ředitel Matematického ústavu AV ČR dr. A. Sochor, DrSc. projevil zájem o výměnné 
pobyty pracovníků ústavu a MFF. 

c) Prod. J. Plášek rozeslal na pracoviště upozornění, týkající se rozpočtové kázně řešitelů grantů 
GA ČR. Oddělení PSíK zajišťuje, aby od září mohli řešitelé grantů získávat aktuální informace 
o čerpání financí na projekty (rep-mail).   

d) Ve veřejné soutěži Národního programu výzkumu I, v části “Informační společnost” získal 
ÚFAL oba navrhované projekty, tedy jeden jako řešitelé, jeden jako spoluřešitelé. Příslušné 
smlouvy budou k dispozici v průběhu června, v té době budou známy také definitivní částky na 
řešení projektů. Požadovaná roční suma činila v úhrnu přes 3 mil. Kč, nejsou ovšem vyloučeny 
redukce přidělených částek. Děkan řediteli ÚFAL doc. J. Hajičovi blahopřál.  

e) Podle informací prod. A. Kučery získal projekt také prof. RNDr. J. Pokorný, CSc.  
 

Provoz a rozvoj 
 

a) Probíhají stavební akce: 

–  V běhu je rekonstrukce karlínské budovy.  

– V budově Ke Karlovu 3 se letos o prázdninách musejí rekonstruovat WC (kanalizace a 
potrubí jsou v povážlivě špatném stavu), bude instalována část informačního systému (kudy 
kam) a provedena rekonstrukce elektrických rozvodů v suterénu budovy. Další původně 
plánovaná úprava interiérů chodeb v budově Ke Karlovu 3 je z finančních důvodů odložena 
na příští rok. 

–  Stavba kryo-pavilonu v Troji se zpožďuje, tajemník a prod. B. Sedlák se situací zabývají.  

 

Personální a mzdová agenda 
 

a) Novela zákoníku práce - prodlužování pracovních poměrů. Univerzitní odborová organizace 
odmítla uzavřít s vedením UK dohodu (informace z RKR 31. 5. t.r.). Na MFF se dne 20. května 
t.r. uskutečnila členská schůze Odborové organizace fakulty, projednala žádost děkana o 
uzavření dohody o uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou v souladu s ustanovením 
Statutu MFF a souhlasila s tím, aby byli i nadále pracovníci přijímáni podle Statutu MFF. 
Následně, přesně 14. června t.r., byla uzavřena následující dohoda mezi děkanem a odbory: 
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Dohoda zaměstnavatele s Odborovou organizací 
 

V souladu s § 30 zákona č. 46/2004 Sb., zákoníku práce, uzavírá zaměstnavatel, 
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, zastoupený děkanem fakulty  
prof. RNDr. Ivanem Netukou, DrSc., a Odborová organizace Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy, zastoupená předsedou doc. RNDr. Lubomírem Přechem, Dr., tuto dohodu: 
 

S ohledem na zvláštní povahu práce (viz § 30, odstavec (3)c) citovaného zákona) 
na Matematicko-fyzikální fakultě,  související zejména s nároky na kvalifikaci akademických  
a vědeckých pracovníků, se obě strany dohodly na tom, že pracovní poměry akademických  
a vědeckých pracovníků budou i nadále sjednávány v souladu s ustanoveními Statutu 
Matematicko-fyzikální fakulty UK, článek 17, odstavce 4. – 7.  
 

S ustanovením této dohody svůj souhlas vyjádřila členská schůze Odborové organizace 
dne 20. května 2004.  
 
 Tato dohoda platí do doby, než bude tato problematika upravena kolektivní smlouvou na úrovni 
Univerzity Karlovy, případně do změn příslušných ustanovení Statutu Matematicko-fyzikální 
fakulty UK. Od této dohody lze jednostranně písemně odstoupit s jednoroční výpovědní lhůtou, 
pokud se obě strany nedohodnou jinak.  

 

Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.    Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. 
předseda Odborové organizace           děkan 

 
 

b) Děkan požádal – prostřednictvím sekčních proděkanů – vedoucí pracovišť, aby, pokud jsou 
rozhodnuti, seznámili své podřízené včas s jejich dalším osudem (prodloužení pracovní 
smlouvy).  

c) Proběhla většina zasedání komisí pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF. 
d) Dne 1. června nastoupil ing. Milan Štěrba, vytipovaný pro funkci nového vedoucího 

hospodářského oddělení. 
e) Personální situace na Katedře didaktiky matematiky a budoucnost pracoviště – prod. V. Souček 

se písemně obrátil na vedoucího KDM prof. A. Kargera s žádostí o podání návrhu na řešení. 
 
 
Různé 
 

a) Informace ze schůze rozšířeného kolegia rektora UK (31. 5. t.r.): 
–  Návrh senátorské novely zákona o vysokých školách již existuje. 
– Prod. J. Svobodová požádala, aby byla věnována patřičná pozornost a péče hodnocení 

doktorandů.  
–  Návrh novely rigorózního řádu UK nebyl ministerstvem školství schválen.   
–  Rektor UK jednal s ministryní školství o možnosti navýšení rozpočtu o 3,5 mld Kč; zatím 

nebylo nic rozhodnuto. 
–  Byly vyhodnoceny granty GA UK.  
–  Pror. M. Šobr vytváří tlaky na uplatnění problematiky UK v České televizi a v rozhlase.  

b) Na 29. června je plánovaná plavba Jaderného parníku. 
c) Termín Rektorského sportovního dne je opatřením rektora UK stanoven na 11. května 2005. 
d) Uskutečnil se Den na MFF, jednalo se o zdařilou propagační akci.  
e) Byly stanoveny termíny zasedání vědecké rady MFF a služby za vedení fakulty během letních 

prázdnin. Data byla zaslána předsedovi senátu doc. K. Zvárovi, jsou dále k dispozici na 
sekretariátě děkana.  

 
K vystoupení děkana I. Netuky proběhla krátká diskuse. P. Cejnar konstatoval, že se naplnily obavy 
SKAS z poklesu počtu respondentů studentské ankety po její elektronizaci a položil otázku, zda by se 
nemělo setrvat i u osvědčeného vyplňování anketních lístků na přednáškách. Děkan fakulty oponoval 
názorem, že studenti zřejmě neodmítají elektronickou podobu ankety, ale že se patrně změnila jejich 
očekávání – dříve o ni měli velmi silný zájem, zatímco není jasné zda tento zájem trvá i dnes. Navíc 
situaci zkomplikoval vnitřní předpis UK, který provedení ankety ukládá jako povinnost. Po dalších 
příspěvcích diskusi uzavřel K. Zvára návrhem vrátit se k problematice ankety důkladněji na některém 
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z dalších zasedání. Na informaci o rekonstrukčních pracích na Karlově reagovali K. Zvára a I. Barvík 
kritickou poznámkou ke skutečnosti, že opravy sociálních zařízení následují nezvykle brzy po 
rekonstrukci minulé. 
 
 
3. Informace zástupců fakulty v AS UK o situaci na PF UK. 

V návaznosti na usnesení ze 112. zasedání AS vyslechl senát obšírnou informaci o vývoji situace po 
uveřejnění dopisu dr. V. Žárského k situaci na PF UK. Informaci připravil zástupce MFF v AS UK prof. 
Jan Hála. V hlavních rysech popsal jednotlivé etapy vývoje celé záležitosti počínaje jarem 2003, kdy se 
na předsednictvo AS UK obrátil dr. Žárský s kritickým stanoviskem k činnosti PF UK, které 
nezahrnovalo jen kritiku podvodů v průběhu přijímacích zkoušek v r. 1999 a vážných nedostatků při 
přípravě dalších přijímacích zkoušek, ale i podnět k důkladné analýze neuspokojivého stavu PF i 
koncepce její pedagogické i vědecké činnosti, k níž po roce 1989 podle jeho názoru nedošlo. Celou 
záležitostí se postupně zabýval AS UK, jeho předsedenictvo, na základě výzvy AS UK rektor UK, 
vědecká rada UK, AS PF UK a děkan PF UK. Podrobný popis vývoje kauzy připravený v písemné 
podobě prof. J. Hálou měli členové AS k dispozici formou kolování. Současná situace je taková, že 
J.M. rektor UK I. Wilhelm po obdržení vyžádané Zprávy o stavu Právnické fakulty UK zprávu 
prostudoval a zároveň požádal pět nezávislých významných odborníků z ČR i zahraničí o její 
posouzení. K celé záležitosti je třeba se ještě jednou vrátit, neboť její uzavření i zveřejnění patřičné 
dokumentace bude možné až po odevzdání zmíněných odborných rozborů. 
Vystoupení prof. J. Hály doplnil člen AS UK doc. M. Zahradník informací, že se formuje skupina lidí, 
kteří hodlají v příštím akademickém roce vést na půdě PřF UK seminář zaměřený na závažné otázky 
úrovně a koncepce studia na PF. 
 
Usnesení: AS MFF vyzývá AS UK, aby se dále zabýval situací na Právnické fakultě UK. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 
 
 

4. Vyhlášení výsledků voleb do SKAS a rozhodnutí nekonat doplňovací volby. 

Předseda AS K. Zvára konstatoval, že protokol o výsledcích voleb do SKAS byl po předepsanou dobu 
vyvěšen na úřední desce fakulty a že k průběhu ani k výsledkům voleb nebyly v dané lhůtě vzneseny 
žádné připomínky. Vyhlásil proto výsledky voleb za platné.  
K. Zvára dále oznámil, že v důsledku ukončení studia dvou členů AS – S. Kuckové (k 1. 6.) a 
M. Mádlíka  (k 28. 5.) – má senát nyní jen 22 členů a že na uvolněná místa by měly být vyhlášeny 
doplňovací volby. Předsednictvo AS navrhuje, aby v situaci, kdy do konce funkčního období SKAS 
chybí pouze tři měsíce a převážně se jedná o prázdniny, senát rozhodl na základě čl. 6 odst. 2 volebního 
a jednacího řádu AS doplňovací volby nekonat. 
 
Usnesení:  AS schvaluje návrh předsednictva AS, aby na dvě uvolněná místa v AS nebyly 
vyhlášeny doplňovací volby. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 
 
Předsedající dále oznámil, že studium na fakultě úspěšně ukončil i zástupce MFF v AS UK 
P. Chovanec, který zároveň požádal o zařazení mezi náhradníky, neboť se hlásí do doktorandského 
studia. 
 

5. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2005/06. 

Proděkan J. Anděl předložil senátu v rámci schvalování podmínek pro přijetí ke studiu na MFF 
v akademickém roce 2005/2006 kompletní text brožury, která bude dána k dispozici veřejnosti. Zároveň 
upozornil, že většina textu obsahuje fixní informace o studiu na fakultě a pouze strany 20–27 shrnují 
konkrétní podmínky přijímacího řízení, které podléhají schválení v AS. Uvedl, že i tyto podmínky se 
příliš neliší od loňských – v řadě případů jde jen o korekci letopočtu a termínů – a v několika bodech 
shrnul konkrétní změny. Z nich vyzdvihl zejména neotevření studijního oboru Finanční a pojistná 
matematika v navazujícím Mgr. studiu. 
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I. Barvík v diskusi upozornil na fakt, že chystané zásadní změny v poskytování ubytování na kolejích a 
stravování v menzách jsou na spadnutí a že by studentům nemělo být slibováno něco, co se možná 
nenaplní. 

Usnesení:  Senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na MFF v akademickém roce 2005/06. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 

6.  Volby členů senátních komisí. 

K. Zvára upozornil, že ke dni 18.6. 2004 vyprší jednoleté funkční období členů komisí AS MFF a je 
proto třeba schválit nové složení komisí platné od tohoto data. Netýká se to předsedů komisí, jejichž 
mandát platí až do 1. 10. 2004. Senát poté rozhodl hlasováním, že nové složení komisí bude na návrh 
jejich předsedů následující: 
 
Ekonomická komise 
Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.,  RNDr. Jan Hric,  RNDr. Josef  Pešička, CSc.,  Radek Sýkora,  Prof. 
RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 
Legislativní komise 
Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc.,  Doc. RNDr. Aleš Drápal, CSc.,  Mgr. Jan Foniok, RNDr. Vojtěch 
Kapsa, CSc.,  RNDr. Věra Kohlová,  Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 
Studijní komise 
Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.,  RNDr. Rudolf Kryl,  Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.,  Doc. RNDr. Karel 
Najzar, CSc.,  Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 

 

7. Termíny zasedání v ZS akademického roku 2004/05. 

V průběhu zimního semestru příštího akademického roku se zasedání AS MFF uskuteční v termínech: 
                         6. října 2004,     10. listopadu 2004     a     8. prosince 2004. 

 

8.  Různé. 

– Předseda AS K. Zvára oznámil, že obdržel dva rezignační dopisy:  na své členství v AS MFF se 
rozhodli rezignovat počínaje dnem 1. 7. 2004 Karel Najzar a ke dni 31. 8. 2004 Oldřich 
Odvárko. K. Zvára oběma poděkoval za aktivní práci v senátu a zejména v jeho studijní komisi. 
V souladu s volebním a jednacím řádem AS zaujmou jejich místa z řad zvolených náhradníků 
od 1. 7. 2004 Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. a  od 1. 9. 2004 RNDr.Alena Koubková, CSc. 

– K. Zvára oznámil, že pod vedením předsedy AS UK prof. V. Hampla se začali scházet 
předsedové senátů fakult UK. Vznikla iniciativa svolat na 24. června 2004 od 10.00 hod. tzv. 
Velký chural jako setkání zainteresovaných pracovníků fakult věnované jednání o aktuálních 
informacích z konference rektorů VŠ, o informacích týkajících se financování VŠ a diskusi 
o dalších aktivitách VŠ, které by navázaly na Týden neklidu z března 2004. Senát vzal tichým 
souhlasem na vědomí, že se tohoto setkání zúčastní K. Zvára a R. Sýkora. Byl dán podnět ke 
vzniku koordinační skupiny, která by se zabývala plánováním a organizací akcí v zájmu 
zásadnějšího řešení finanční situace VŠ. Tato skupina je otevřena všem zájemcům o aktivní 
podíl na její činnosti. 

– K. Zvára informoval, že ho navštívil kol. J. Votrubec, jeden z iniciátorů a organizátorů Týdne 
neklidu, a poděkoval za podporu fakulty. Zároveň požádal v zájmu účinnější argumentace při 
pořádání dalších akcí o zcela konkrétní doklady situací, kdy nedostatek financí zjevně fakultě 
znemožnil uskutečnění potřebných záměrů. Uvítal by i drobnou materiální podporu budoucích 
akcí (např. kopírování materiálů). 

– Předsednictvo AS na své schůzi 6. 6. 2004 v důsledku časové naléhavosti schválilo dílčí změnu 
usnesení senátu ze 112. zasedání – v komisi pro výběrové řízení pro obsazení míst 
v informatické sekci bude senát zastupovat R. Kryl místo O. Čepka. AS vzal toto rozhodnutí 
tichým souhlasem na vědomí. 
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– P. Cejnar apeloval na všechny pedagogické pracovníky fakulty, kteří v nejbližších měsících 
vyjíždějí do zahraničí, aby této příležitosti využili v zájmu studentů k vyhledávání kontaktů pro 
uzavírání dvoustranných dohod v rámci programů ERASMUS a SOKRATES. 

– S. Krýsl vznesl podnět znovu se vrátit k diskusi o rozvolnění výuky v zájmu snížení 
úbytkovosti studentů. Oznámil, že má mandát SKAS tuto otázku přednést, i když se SKAS 
zatím na jednotném názoru na jejím konkrétním řešení neshodla. Diskuse by měla zahrnout 
široké spektrum možností včetně zavedení kontroly studia až před bakalářskou nebo 
magisterskou státní zkouškou. K. Zvára se vyslovil pro spojení této diskuse s přípravou změn 
ve studijním a zkušebním řádu, která by měla proběhnout v první polovině příštího 
akademického roku, aby zůstal dostatek času pro schvalovací procedury a nabytí účinnosti 
nového SZŘ od akademického roku 2005/06. Děkan I. Netuka naléhavě senátu doporučil 
stanovit pro průběh diskuse časový harmonogram. 

– K dotazu J. Zlomka, zda by bylo možné elektronickou poštou oznamovat studentům vyřízení 
jejich žádostí, upozornil proděkan J. Anděl, že standardně se rozhodnutí o žádostech studentů 
do 30 dnů posílají na jimi uvedené adresy a pouze v menšině případů si je studenti po dohodě 
vyzvedávají osobně. K druhému dotazu J. Zlomka, zda by bylo možné přijímat do 
doktorandského studia i po vykonání SZZ během akademického roku, proděkan J. Anděl uvedl, 
že všechny termíny jsou závazně určeny vedením UK a že v řádných termínech lze uskutečnit 
podmíněné přijímací řízení i před vykonáním SZZ. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.23 hod. 
 
Příští zasedání AS se uskuteční  6. října 2004 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, M. Rotter 
 

 


