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Zápis 
ze 116. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 10. listopadu 2004 

 
Přítomni: O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, A. Koubková, L. Krump, R. Kryl, Z. Prášková, 

M. Rotter, M. Tichý, P. Valtr, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, M. Dienstbier, 
J.  Houštěk, M. Rudišin, L. Schmiedt, R. Sýkora, J. Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek 

Omluveni: I. Barvík, T. Kepka, J. Pešička  
Nepřítomni:  
Hosté:    J. Anděl, J. Foniok, J. Hála, P. Karas, I. Netuka 
 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 115. zasedání AS. 
2. Informace vedení fakulty. 
3. Závěrka hospodaření fakulty k 30. září 2004. 
4. Smlouvy o nájmu nebytových prostor (VAKUUM Praha, RealTeck CZ). 
5. Diskuse o možných úpravách fakultního Studijního a zkušebního řádu. 
6. Návrh SKAS na úpravu studentské ankety (předběžná diskuse). 
7. Stav přípravy voleb do AS UK. 
8. Různé. 

 
 
Zasedání řídil 2. místopředseda AS J. Zlomek. 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 115. zasedání AS. 

Program zasedání i zápis z minulého zasedání byly schváleny bez připomínek tichým souhlasem. 

2.  Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty informoval senát o činnosti vedení MFF v době od 6. října 2004. 

Ekonomické záležitosti 

a) Třičtvrtěletní závěrku hospodaření projednal tajemník podrobně se zástupci ekonomické komise 
před zasedáním kolegia, poté byla probrána na kolegiu. Tajemník shrnul probírané připomínky, 
nabídl podrobnější rozvedení dat v těch položkách, které mohly být nezasvěcenému čtenáři málo 
srozumitelné nebo matoucí. Ke stipendiím se na plénu senátu může blíže vyjádřit prod. J. Anděl.  

b) MFF využila výzvy RUK a podala požadavky na tzv. náhradní využití univerzitních dotačních 
(investičních) prostředků na rok 2004 (přístroje a zařízení za zhruba 10 mil. Kč, informační a 
komunikační technologie za přibližně 2,2 mil. Kč). Výsledek dosud není znám.  

c) Nájemní smlouvy (Vakuum Praha, RealTeck) – kolegium je doporučilo, stejně jako ekonomická 
komise AS.  

d) Na MFF zahájili svou činnost tři pracovníci z kontrolního odboru RUK. Kontrola je zaměřená 
především na provázanost fakultních předpisů.  

Studijní agenda 

a) Ve srovnání s loňským rokem je letos ke studiu na MFF zapsáno o 17 studentů více. 
b) Zdárně proběhla registrace studentů.  
c) Vedení fakulty diskutovalo o přiměřené proporci při zajišťování výuky pomocí studentů.  
d) Elektronický zápis výsledků zkoušek: děkan připomněl, že v tomto akademickém roce ještě 

písemné zkušební zprávy používány budou. Vedení je ovšem připraveno jednat o případné změně 
i v průběhu akademického roku, jestliže ji akademický senát navrhne.  

e) Prod. J. Anděl se zúčastnil schůze ohledně zavádění jednotného kreditního systému UK. Tlumočil 
tam připomínky MFF. Změnám, z pohledu MFF nemalým, se nelze vyhnout,  zejména změnám ve 
studijním a zkušebním řádu. Účinnost změn je předběžně plánována od akademického roku 
2006/07. Rozhodující slovo bude mít AS UK. Prod. J. Anděl je ochoten ve spolupráci s jedním či 
dvěma členy senátu fakulty připravit koncept změn.  
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f) Funkce fakultní koordinátorky studentské mobility se ujala doc. V. Hrachová, byla přizvána na 
schůzi vedení fakulty, předtím byla představena na RUK. Po administrativní stránce agendu 
zajišťuje Mgr. D. Zádrapová ze studijního oddělení. Připravuje se internetová stránka pro informace 
z této agendy. 

g) Do tisku byly dány sborníky z letošního Doktorandského týdne; všechny příspěvky jsou 
recenzované dvěma posuzovateli. Zvláštní poděkování patří prof. J. Šafránkové za obětavost a 
velký objem práce, kterou v souvislosti s WDS vykonala.   

h) Do univerzitní komise pro studentskou anketu byla za MFF navržena RNDr. H. Valentová, Dr.  
i) Návrhy SKAS na změny ve studentské anketě – prod. J.Anděl s kol. Dienstbierem prohovoří 

připomínky děkana, doc. K. Zváry a dr. D. Hlubinky. Členové kolegia podstatné připomínky 
neměli.  

j) Děkan vyhověl návrhu předsedy SKAS a provedl změnu ve složení fakultních komisí včetně 
komise disciplinární (byli jmenováni noví zástupci studentů).  

k) Dne 11. listopadu se bude konat Den otevřených dveří, k jeho organizačnímu zajištění je vydán 
příkaz děkana č. 6/2004.  

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Nová karlínská knihovna byla uvedena do provozu 4. října t.r., funguje. 
b) Nová výzkumná centra - podle dostupných dat získali pracovníci MFF jediný projekt - Institut 

teoretické informatiky (prof. dr. J. Nešetřil, DrSc.). Na dalším projektu se zúčastňují pracovníci 
fakulty (doc. F. Chmelík) jako spoluřešitelé – jedná se o Ekocentrum aplikovaného výzkumu 
neželezných kovů v Panenských Břežanech. Ve hře ještě zůstávají návrhy na výzkumné záměry.  

c) Byly uzavřeny návrhy na transformační a rozvojové programy MŠMT. 
d) Do soutěže projektů v rámci Grantové agentury Univerzity Karlovy MFF také podává návrhy 

(celkem zhruba 50), předložila jeden návrh projektu doktoranda – projekt byl připraven 
v matematické sekci.  

e) Do komisí Rady vlády pro vědu a výzkum byli za MFF navrženi prof. V. Sechovský, prof. J. 
Jurečková a prof. J. Hála.  

f) Evaluace fakult UK, řízená pror. P. Klenerem – v komisi, která bude hodnotit mj. MFF, je prod. J. 
Plášek, dojmy z přípravy a organizace procesu hodnocení jsou rozpačité.  

g) Na MFF byla přijata delegace 25 profesorů z Tchajvanu. Soudě z konverzace s hosty prožívá 
Tchajvan velký rozmach, charakterizovaný úspěšnou ctižádostí např. v technologiích a současně 
silným finančním zázemím.   

h) Připravují se pravidla na zajištění přístupu do knihovny mimo běžnou provozní dobu, tedy za 
nepřítomnosti obslužného personálu. 

Provoz a rozvoj 

a) Kolegium rozhodlo o ustavení pracovní komise, jejímž úkolem je prodiskutovat, jak oddělit 
počítačovou doménu Karlov od počítačové sítě děkanátu, a s tím související případnou změnu 
náplně oddělení PSíK a jeho reorganizaci a redislokaci. První schůzka komise se uskutečnila 25. 10. 
t.r. Po expertize dospěla pracovní skupina k názoru, že za současné situace není účelné rozdělovat 
doménu Karlov na dvě podčásti. Prod. Z. Němeček do měsíce předloží konkrétní návrh na 
personální, technické i organizační zajištění počítačové učebny na Karlově. Jedná také o zajištění 
servisu na audiovizuální techniku v zasedací místnosti a posluchárnách, dále o zabezpečení 
fakultních stránek www po obsahové stránce.  

b) Kolegium rozhodlo o zřízení IP-telefonů.  
c) Informační systém Univerzity Karlovy by měl podle sdělení kancléře UK začít fungovat od ledna 

2005. S tím souvisí elektronické zabezpečení budov MFF, snad tedy také od ledna 2005.  
d) Menza v Troji má údajně fungovat ještě do konce tohoto akademického roku, tzn. do 30. 6. 2005. 

MFF uvažuje o prodloužení pronájmu prostor v Menze (posluchárny E, počítačové laboratoře), 
tajemník koresponduje s ředitelem Kolejí a menz UK.  

e) Výstavba fakulty – stavební akce běží (např. hala TL se připravuje na kolaudaci, kryopavilon bude 
hotový na jaře, o dokončení rekonstrukce malostranské budovy vede tajemník častá a komplikovaná 
jednání). 

f) Kolegium se zabývá zlepšením provozu trojského knižního a papírenského stánku. 
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Personální a mzdová agenda 

a) Návrh na složení komisí pro výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF dostal předseda 
AS e-mailem, s prosbou o delegování zástupců senátu do komisí. 

b) Po projednání v kolegiu a všech sekcích předkládá děkan návrh na změnu Statutu MFF, a to v Části 
V, Čl. 17, bodě 6., stanovující, že “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.” tak, že odborní asistenti by byli přijímáni zpravidla na dobu pěti let. Důvodová zpráva je 
součástí návrhu.  

c) Vedení fakulty se již delší dobu zabývá otázkou budoucnosti katedry didaktiky matematiky 
(personální stav pracoviště je neutěšený, ani po kvalifikační stránce neskýtá příliš perspektiv).  

Různé 

a) Děkan odeslal gratulaci prof. Franku Wilczekovi, čerstvému nositeli Nobelovy ceny za fyziku. 
(Profesor Wilczek se loni zúčastnil mezinárodní konference v Praze a převzal při té příležitosti 
pamětní medaili MFF UK.) Profesor Wilczek zdvořile a současně mile poděkoval.  

b) Pamětní medaili fakulty děkan v příštích týdnech předá dvěma jubilantům (75 let): dr. Jaroslavu 
Fukovi a prof. dr. Iljovi Černému,DrSc. 

c) Z iniciativy prod. J. Pláška se na fakultě připravuje fotografická soutěž.  
 
V diskusi nejprve M. Tichý, pověřený expertním působením při restrukturalizaci počítačových sítí na 
Karlově, požádal děkana fakulty o upřesnění svého úkolu. 
Těžiště další části diskuse se týkalo návrhu děkana fakulty na dílčí změnu Statutu MFF (viz výše 
Informace vedení fakulty, kap. Personální a mzdová agenda, odst. b)), týkající se změny termínovaných 
smluv odborných asistentů ze 4 na 5 let. Převážilo mínění, že návrh je pro senát v zásadě 
akceptovatelný.  L. Krump však upozornil na problém přechodných opatření; jak by se postupovalo 
u odborných asistentů již přijatých? Děkan připomněl právo senátu přijímat výklad těch ustanovení  
statutu fakulty, která nedostatečně ošetřují konkrétní situaci. K dotazu J. Zlomka, podle jakých kritérií 
probíhá evaluace fakult, děkan uvedl, že v zásadě podle vědeckých výsledků, grantových aktivit a 
rozsahu a kvality pedagogické činnosti. 

K. Zvára připomněl, že děkanův návrh má souvislost s novou podobou zákoníku práce. Navíc vyslovil 
názor, že jednotné termíny pracovních smluv odb. asistentů  často nekorespondují s jejich různým 
ztížením pedagogickou činností v různých sekcích. Závěrem požádal členy senátu, aby si děkanův 
návrh před jeho projednáním v prvním čtení důkladně promysleli. Děkan fakulty reagoval názorem, že 
navrhovaná změna statutu není jen v souvisloti se zákoníkem práce, ale že vznikala již delší dobu. 
Přispěla k tomu i lokální situace na fakultě, která v současnosti není pro mladé lidi dostatečně 
atraktivní. Odrazovat může i náročnost termínů pro habilitaci, zejména u lidí, kteří jsou schopni vedle 
kvalitní vědecké a pedagogické aktivity konat ještě další potřebnou a záslužnou činnost ve prospěch 
fakulty. 
 
 

3.  Závěrka hospodaření fakulty k 30. září 2004. 

Jednání o závěrce za tři čtvrtiny roku 2004 stručně uvedli děkan a tajemník fakulty poznámkami k jejím 
jednotlivým kapitolám. Na rozdíl od pololetní závěrky už umožňuje částečný odhad hospodaření 
fakulty v závěru roku, i když přesnější odhad hospodářského výsledku komplikuje uplatňování 
daňových záležitostí. Podrobnou dokumentaci k závěrce včetně tabulek měli k dispozici členové senátu 
i jeho ekonomické komise. 
Předseda ekonomické komise M. Tichý referoval o projednání závěrky v komisi. Komise vznesla řadu 
připomínek, drobnějších i závažnějších, které byly projednány obvyklým způsobem s tajemníkem 
fakulty a kolegiem děkana. M. Tichý ocenil úsilí vedení fakulty věnované rekonstrukci haly Těžkých 
laboratoří v Troji, ukončené s výborným výsledkem. Závěrem navrhl text usnesení. 
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V krátké diskusi podal tajemník P. Karas k dotazu V. Kohlové vysvětlení, proč nebyla použita celá 
plánovaná částka na rekonstrukci elektrorozvodů na Karlově – bude se pokračovat v příštím roce a 
rozdílová částka byla použita při rekonstrukci hygienických zařízení. Souhlasil s kritickými 
připomínkami některých členů AS, že výsledky staveb jsou vesměs pěkné, ale opět doprovázené 
zbytečnými technickými nedostatky. R. Kryl v této souvislosti navrhl pokusit se shrnout stále se 
opakující závažné chyby při realizaci staveb a před přípravou budoucích stavebních úprav toho využít 
k zajištění jejich neopakování. 
 
Usnesení: 

– AS MFF UK bere na vědomí "Závěrku hospodaření MFF UK ke dni 30. 9. 2004". 
                                      Hlasování: 21 – 0 – 0 

– AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy navržené v závěrce hospodaření MFF UK za první tři 
kvartály roku 2004.                  Hlasování: 21– 0 – 0 
 

 

 

4.  Smlouvy o nájmu nebytových prostor (VAKUUM Praha, RealTeck CZ). 

Tajemník P. Karas seznámil senát s podstatnými body dvou smluv o nájmu a pronájmu fakultních 
prostor, ke kterým je třeba vyjádření AS. Zejména v případě první z nich se jedná o novou smlouvu 
s partnerem (VAKUUM Praha), s nímž fakulta spolupracuje již velmi dlouho. Předseda ekonomické 
komise M. Tichý označil obě smlouvy za neproblematické a doporučil senátu přijmout kladné 
vyjádření. 

Usnesení:  

– AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí návrh formulace smlouvy s firmou Vakuum Praha, 
spol. s r. o. o nájmu nebytových prostor v areálu Trója (kanceláře 215, 216, 217 v prvním 
poschodí objektu bývalých Vývojových dílen). 

Hlasování: 21 – 0 – 0 

– AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí návrh formulace smlouvy s firmou RealTeck CZ, a.s.  
o pronájmu části prostor areálu Malá Strana (umístění technologické skříně). 

Hlasování: 21 – 0 – 0 

 

5.  Diskuse o možných úpravách fakultního Studijního a zkušebního řádu. 

Proděkan J. Anděl úvodem připomněl, že již v uplynulém semestru byl dán senátu k dispozici návrh 
změn studijního a zkušebního řádu (SZŘ) motivovaný snahou usnadnit průchod 1. ročníkem studentům, 
kteří potřebují ke zvládnutí přechodu z gymnázia na VŠ delší dobu. Nyní byl návrh rozšířen o změny, 
které by měly umožnit hladký přechod od zkušebních zpráv k elektronické kontrole výsledků studia 
pomocí studijního informačního systému. Zároveň proděkan upozornil na možnou časovou i věcnou 
kolizi našeho záměru co nejdříve upravit SZŘ MFF s připravovanou novelou SZŘ UK, která bude 
projednávána v příštím roce a může si vynutit i další změny  v našem SZŘ a navíc zavést do studijního 
řádu i prvky pro MFF nesnadno stravitelné. 

Předseda studijní komise J. Veselý označil návrh změn SZŘ MFF za vyvážený a uspokojivě řešící 
situace, které vedly k jeho vypracování. J. Zlomek vyjádřil za SKAS znepokojení ze zavedení horního 
limitu kreditů za volitelné předměty obsaženého v návrhu SZŘ UK. V souvislosti s tím R. Kryl 
upozornil, že by takové opatření mohlo být v rozporu se schválenou akreditací oborů. Proděkan vyjádřil 
očekávání, že celý návrh SZŘ UK bude dán fakultám k připomínkovému řízení a že v krajním případě 
může být problém řešen rozhodnutím děkana. 

Diskuse ukázala, že je třeba v každém případě bezodkladně uskutečnit malou novelu SZŘ MFF. Návrh 
vedení fakulty se nesetkal s vážnějšími připomínkami a je tedy včetně přiložené důvodové zprávy 
připraven k projednání v prvním čtení. 
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6.  Návrh SKAS na úpravu studentské ankety (předběžná diskuse). 

M. Dienstbier seznámil senát s náměty na úpravy studentské ankety, připravenými původně studentskou 
komorou AS a modifikovanými na schůzce pracovní skupiny ve složení proděkan J. Anděl, K. Zvára a 
M. Dienstbier. Náměty úprav jednak souvisejí s přechodem na elektronickou formu ankety, která se 
zatím nesetkala u studentů s dostatečnou odezvou a jednak s kritickými připomínkami SKAS 
k některým aspektům ankety. 

Návrhy se týkají zejména (podrobný materiál byl k dispozici v tištěné i elektronické formě): 

– Posunutí termínu otevření ankety až k zápisu do dalšího semestru (možnost otázek na zkoušky, 
„agitace“ pro anketu při elektronickém zápisu). 

– Celkové struktury i věcné podoby otázek k jednotlivým předmětům. 
– Využití všech výhod elektronické formy ankety ke zveřejňování jejích výstupů včetně možnosti 

vyhledávání a třídění výsledků. 
– Důslednějšího zveřejňování podepsaných komentářů i reakcí pedagogů, vedoucích kateder a 

garantů studijních oborů. 
– Dlouhodobého vyhodnocování výsledků ankety. 
– Každoročního vyhlašování ceny pro nejlepšího pedagoga v každém studijním programu. 

Hlavní náměty z diskuse: 
– Bude-li v anketě v ZS dotaz na průběh zkoušky, co se studenty, kteří zkoušku dělají až v září? 
– Organizovat anketu jen jednou za rok? Většina je spíše pro NE. 
– Sledovat i nadále dlouhodobé trendy ve výsledcích ankety. 
– Vypracovat jasný a průhledný návod k vyplnění. 
– Bodovat odpovědi systémem 1 nejlepší – 5 nejhorší nebo naopak? 
– Zařadit otázku na hodnocení obtížnosti předmětu? 
– Hodnotit i vedení diplomových prací. 
– Pokusit se zjišťovat příčiny nevyplnění ankety. 

 

K. Zvára doporučil, aby autoři návrhu změn pokračovali v práci a přihlédli i k průběhu této diskuse. 
Děkan I. Netuka v závěru uvítal konstruktivní aktivitu studentů a ocenil jejich vůli dospět ve 
zlepšování organizace i výsledků ankety s vedením fakulty k rozumnému kompromisu. Vyjádřil víru, 
že díky tomuto přístupu se brzy podaří dotáhnout problém studentské ankety do uspokojivého stavu. 

 

7.  Stav přípravy voleb do AS UK. 

O. Bílek stručně informoval o stavu přípravy voleb a navrhl doplnění volební komise o další dva členy. 
K. Zvára a O. Bílek vyzvali členy AS, aby na svých pracovištích vhodným způsobem přispěli 
k zajištění dostatečné účasti voličů. 
 

Usnesení:  AS doplňuje dílčí volební komisi pro volby zástupců MFF v Akademickém senátu UK 
o doc. RNDr. I. Ošťádala, CSc. a doc. RNDr. L. Přecha , Dr. 

Hlasování:  20 – 0 – 0 
 

8.  Různé. 

–    Na žádost děkana fakulty AS delegoval své zástupce, kteří se zúčastní jednání komisí pro 
výběrová řízení, a to 
K. Zváru pro výběrové řízení na obsazení míst mladých odborných asistentů pro obory F, I a M, 
Z. Práškovou pro výběrové řízení na obsazení míst docenta a profesora na KPMS, 
M. Rottera pro výběrová řízení na obsazení místa vedoucího KFK a pracovních míst ve 
fyzikální sekci 

Hlasování:  20 – 0 – 0 

–    K. Zvára navrhl, aby ve zbývající části funkčního období současné zaměstnanecké komory 
senátu, tj. v období do 5. května 2005 se AS sešel v termínech 

12. ledna 2005,  23. února 2005,  16. března 2005  a  20. dubna 2005. 

        Pro další zasedání AS s novou ZK jsou předběžně k dispozici termíny 18.5. a 15.6. 2005. 
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–     J. Verfl poděkoval Mgr. J. Foniokovi za sestavení seznamu studentů s nárokem na prospěchové 
stipendium podle nového stipendijního řádu MFF a zároveň vyjádřil silné zklamání nad 
důsledky tohoto předpisu. Zejména se pozastavil nad faktem, že ani student s průměrným 
prospěchem 1.0 nemusí mít na stipendium nárok a že ve srovnání s předchozími lety poklesl 
počet stipendistů. Děkan I. Netuka v této souvislosti upozornil na to, že senát v loňském roce 
stipendijní řád schválil především z podnětu SKAS a R. Sýkora připomněl, že závěrečné 
hlasování nerespektovalo některá doporučení studijní komise. 
V diskusi se opět vynořily již dříve otevřené otázky klíče pro rozdělení stipendijních prostředků 
na jednotlivé obory a srovnatelnosti hodnocení studijních výsledků v různých studijních 
programech. Bylo konstatováno, že celá záležitost je na hlubší diskusi, která zatím není 
připravena a že se k ní senát vrátí.  

–    J. Zlomek se dotázal, zda by šlo vyřešit otázku odkládání jízdních kol studentů v prostorách 
jednotlivých budov MFF. Děkan fakulty k tomu řekl, že vedení fakulty se řešení tohoto 
problémů sice nebrání, ale že naráží na prakticky nepřekonatelné překážky, neboť ze státních 
prostředků nelze hradit pojištění odložených kol studentů. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.55 hod. 

 
Příští zasedání AS se uskuteční  8. prosince 2004 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili: M. Rotter, K. Zvára 
 


