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Zápis 
ze 117. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 8. prosince 2004 

 
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, O. Čepek, V. Kohlová, A. Koubková, L. Krump, R. Kryl, 

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

Omluveni: T. Kepka, K. Zimmermann 
Nepřítomni:  
Hosté:    J. Anděl, J. Bednář, J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, P. Moravec, I. Netuka, J. Plášek 
 
 

Program zasedání: 
 

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 116. zasedání AS. 
2. Informace o volbách do AS UK. 
3. Informace vedení fakulty. 
4. Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF (1.čtení). 
5. Návrh na úpravu Statutu MFF (1.čtení). 
6. Návrh SKAS na úpravu studentské ankety (stav jednání). 
7. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory AS MFF UK. 
8. Různé. 

 

Zasedání řídil 1. místopředseda AS M. Rotter. 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 116. zasedání AS. 

Program zasedání i zápis z minulého zasedání byly schváleny tichým souhlasem s tím, že v zápisu bude 
podle připomínek V. Kohlové provedeno několik drobných korekcí neměnících smysl textu. 
 

2.  Informace o volbách do AS UK. 

O výsledcích voleb zástupců MFF v AS UK podal souhrnnou informaci předseda volební komise doc. 
RNDr. Pavel Moravec, CSc. Seznámil členy AS s obsahem volebního protokolu a konstatoval, že 
k průběhu voleb nebyly vzneseny žádné námitky. Novými členy AS UK za MFF se po ověření 
výsledků voleb hlavní volební komisí AS UK od 1. února 2005 stanou prof. Jan Hála, doc. Miloš 
Rotter, Mgr. Radek Sýkora a Mgr. Stanislava Kucková. 
Předsedající M. Rotter poděkoval doc. P. Moravcovi za informaci a za spolehlivé zajištění průběhu 
voleb. 
 

3. Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty nejprve blahopřál nově zvoleným členům AS UK. Poté informoval senát o činnosti 
vedení MFF v době od  10. listopadu 2004: 

Ekonomické záležitosti 

a) MFF využila výzvy RUK a podala požadavky na tzv. náhradní využití univerzitních dotačních 
(investičních) prostředků na rok 2004. Po poměrně složitém procesu se podařilo úspěšně uplatnit 
všechny návrhy, takže MFF získá zhruba 10 mil. Kč.  

b) Na MFF prováděli kontrolní činnost tři pracovníci z kontrolního odboru RUK. Kontrola byla 
zaměřena především na provázanost fakultních předpisů, v účetnictví neshledala žádné závady. 
Navrhla předmět kontroly rozšířit, což vedení fakulty pro rok 2004 odmítlo. Pro další kontrolu 
požaduje nový pokyn rektora UK a nový termín po uzavření fiskálního roku 2004. Děkan rektora 
i kvestora UK osobně informoval.  

Studijní agenda 

a) Studijní a zkušební řád MFF – příprava novely. 
b) Studentská anketa. 



Zápis ze 117. zasedání AS MFF ze dne 8. 12. 2004    Strana:  2    

c) Stanovisko MFF ke koncepci pregraduální výchovy učitelů základních a středních škol (viz 
http://www.msmt.cz/Files/AK/koncepce.htm) bylo zasláno pod názvem “Komentář ...” těm 
členům autorského Grémia, které děkan zná, dále děkanům spřátelených fakult a tajemníkovi 
Akreditační komise. Člen Grémia prof. J. Bednář dostal od děkana svolení dokument poskytnout 
členům Sněmu Rady vysokých škol, ovšem jako ryze pracovní materiál. Děkan telefonicky 
jednal s prof. Marešem, předsedou pracovní skupiny Pedagogika, psychologie a kinantropologie 
Akreditační komise. O svých krocích informoval pana rektora, prorektorku J. Svobodovou a 
prorektora S. Štecha. Mj. zopakoval ochotu uspořádat společné jednání s reprezentací fakult 
vychovávajících učitele a jmenovanou pracovní skupinou AK. Vedení fakulty oceňuje práci doc. 
L. Dvořáka při přípravě “Komentáře”.  

d) KD doporučilo pro uspořádání Dne otevřených dveří termín úterý 29. listopadu 2005.   
e) Ve dnech 19. – 22. 11. t.r. se konalo Středoevropské regionální kolo univerzitní programátorské 

soutěže ACM. Soutěže se zúčastnilo 50 tříčlenných družstev z 28 univerzit. Obě družstva MFF 
podala v soutěži velmi dobrý výkon: jedno se umístilo v celkovém pořadí na 4. místě, tedy těsně 
za týmy, postupujícími do světového finále; druhé družstvo skončilo na 20. místě.  

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Připravují se pravidla pro zajištění přístupu do knihovny v Karlíně mimo běžnou provozní dobu, 
tedy za nepřítomnosti obslužného personálu. 

b) Materiál o ediční práci na MFF (návrh novely směrnice) projednalo KD 8. 12. t.r.  Směrnice 
děkana nabude účinnosti od 15. prosince 2004.  

Provoz a rozvoj 

a) Malostranská budova - situace ve financování stavby se vyvíjí úspěšně, MFF dostala finanční 
limitku, která umožňuje do konce tohoto kalendářního roku uzavřít financování s firmou 
Konstruktiva Konsit, a.s. K 1. 12. t.r. dochází k obnovení stavebních prací.   

b) Menza v Troji  
i) Kolegium doporučilo usilovat do budoucna o prostor v Koleji 17. listopadu, do kterého by 

byla od akademického roku 2005/06 umístěna studentská počítačová laboratoř.  
ii) Tzv. E-posluchárny: kolegium doporučilo pronajmout je ještě na letní semestr, tedy od 

února do června 2005.  
c) FJFI ČVUT 

i) Stěhování – během pokolaudačního jednání dne 15. 11. t.r. sdělili zástupci FJFI, že termín 
zprovoznění prostor ČVUT v Trojanově ulici se znovu posouvá, tudíž FJFI nemůže 
dodržet slíbený čas svého vystěhování z Troje (červen 2005), ale musí ho odložit. To by 
ovšem zmařilo resp. významně zbrzdilo dislokační plány MFF. Vedení MFF a FJFI vedou 
v této věci jednání.  

ii) Rekonstrukce haly TL, přizpůsobená požadavkům nového uživatele - FJFI, je hodnocena 
jako velmi zdařilá.  

iii) Nájemní smlouva – na schůzce 4. 12. 2003 vzali zástupci vedení FJFI bez protestů na 
vědomí informaci MFF o obsahu připravované nájemní smlouvy a ceně nájmu. Před 
prázdninami (25. 6. t.r.) převzali písemný návrh se soupisem nájemních prostor, ale ani 
proti tomu nevznesli protest. Akceptovali informaci, že MFF předkládá návrh smlouvy 
k projednání na úrovni UK, i výzvu, aby učinili na ČVUT totéž. Vše nasvědčuje tomu, že 
se takového postupu nedrželi. Vzniklé komplikace řeší děkani obou fakult. Vedení MFF 
považuje návrh smlouvy za dostatečně projednaný a děkan MFF v jednáních trvá na 
konstrukci smlouvy i na výši nájemného.   

d) Kolegium souhlasilo s tajemníkovým návrhem, aby se na MFF od 1. března 2005 provizorně 
zavedl kartový bezpečnostní systém, od 1. dubna 2005 pak definitivně, včetně platnosti příslušné 
směrnice. Účinnost směrnice byla před časem pozastavena, protože náběh univerzitního 
informačního systému je v časovém skluzu. Časová prodleva UK trvá zhruba rok.  

e) Vedoucí KVOF souhlasila s návrhem vedení fakulty, aby od příštího akademického roku byla 
počítačová učebna v budově Ke Karlovu 3, dosud spravovaná odd. PSíK, spojena s učebnou 
KVOF a dána do správy KVOF. V rámci KVOF by vznikla pracovní skupina, která by se starala 
o chod učebny, audiovizuální techniku v budově a případně o operativní naplňování www.  
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Personální a mzdová agenda 

a) Při zavedení kategorie mladých odborných asistentů předpokládalo vedení fakulty přijmout 
v jednom roce cca 10 MOA (první rok působení na fakultě je tarifní mzda MOA financována 
z centrálního rozpočtu). Kolegium doporučilo překročit uvedenou početní hranici, budou-li 
uchazeči kvalitní – omlazení fakulty je více než žádoucí. Podstatné bude doporučení komise pro 
výběrové řízení. V podzimním kole se přihlásilo 9 uchazečů, na jaře byli přijati 4.  

b) Kolegium děkana -stejně jako kolegium matematické sekce - se opakovaně zabývalo otázkou 
budoucnosti Katedry didaktiky matematiky. Na schůzi 8. 12. t.r. kolegium děkana doporučilo 
zachovat stávající název KDM a vypsat na jaře 2005 výběrové řízení na obsazení místa jejího 
vedoucího.  

c) Ing. M. Štěrba, vedoucí hospodářského oddělení, prokázal nespolehlivost a porušení pracovní 
kázně. Jeho smlouva s MFF byla ukončena. Nový adept na funkci vedoucího hospodářského 
oddělení ing. Stáňa nastoupí od 1. ledna 2005. Toto řešení, tedy pokus zajistit vedení 
hospodářského oddělení bez výběrového řízení, bylo zvoleno s ohledem na krizovou situaci.  

d) Prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc. byl za svou celoživotní průkopnickou práci v oblasti 
paprskové teorie šíření vln oceněn Americkou společností prospekčních geofyziků. Society of 
Exploration Geophysicists mu udělila Maurice Ewing Medal.  

Různé 

a) Na základě iniciativy prod. J. Pláška děkan vyhlásil fotografickou soutěž.  
b) Dne 6. prosince byla zahájena výstava obrazů doc. Jaroslava Blažka Nematematická krása 

matematiky. 
 
 
 

4.  Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF (1.čtení). 

Proděkan J. Anděl odůvodnil předložený návrh úpravy Studijního a zkušebního řádu (SZŘ) dvěma 
argumenty: snahou usnadnit průchod 1. ročníkem studentům, kteří potřebují ke zvládnutí přechodu 
z gymnázia na VŠ delší dobu a umožněním hladkého přechodu od zkušebních zpráv k elektronické 
kontrole výsledků studia v rámci studijního informačního systému. Předseda studijní komise AS 
J. Veselý oznámil, že výsledky důkladné předběžné diskuse se promítly do textu návrhu natolik, že jeho 
komise nemá žádné připomínky, pouze jeden doplňovací návrh, který tlumočil J. Verfl. Smyslem 
návrhu je doplnění ustanovení o lhůtě, do které je učitel po upozornění studentem na rozdíl 
v elektronickém a písemném záznamu jeho studijního výsledku povinen učinit opravu. 

V diskusi nejprve na vyjádřenou obavu prod. J. Anděla, že toto ustanovení nebude mít dostatečný 
účinek, reagoval J. Verfl názorem, že studentům nepochybně přinese větší jistotu při uzavírání 
studijních úseků. K. Zvára upozornil na to, že nyní se projednává teprve 1. čtení návrhu a že přesná 
formulace doplňujícího návrhu musí být adresována ve stanoveném termínu před 2. čtením legislativní 
komisi. Zároveň navrhl, aby účinnost novely SZŘ byla stanovena již na akademický rok 2005/06. 

Další část diskuse byla věnována námětu, aby byla zvážena možnost vypracovávat, odevzdávat a 
archivovat diplomové práce v elektronické formě. V delší debatě se ukázalo, že realizace takového 
námětu není vzhledem k jeho kladným i záporným stránkám bezprostředně aktuální a že bude lépe 
odložit diskusi o ní na dobu přípravy zcela nového SZŘ. 

Před hlasováním o postoupení návrhu do 2. čtení bylo zdůrazněno, že pozměňovací návrhy k textu 
novely SZŘ, který legislativní komise připraví v co nejkratším termínu pro interní stránku AS, mohou 
být předkládány do 31. 12. 2004 k rukám předsedy komise I. Barvíka. 

 
 
Usnesení:  AS schvaluje postoupení návrhu změn studijního a zkušebního řádu MFF do 2. čtení. 

Hlasování:  21 – 0 – 0 
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5.  Návrh na úpravu Statutu MFF (1.čtení). 

V úvodu návrh odůvodnil děkan I. Netuka. Podstatou návrhu je prodloužení doby termínovaných 
pracovních smluv na místa odborných asistentů z dosavadních čtyř na pět let s možností jednoho 
obnovení smlouvy. Děkan stručně shrnul vývoj názorů vedení MFF a Akademického senátu MFF na 
přijímání odborných asistentů od roku 1990 tak, jak se postupně promítaly do ustanovení Statutu MFF. 
Byl vždy sledován cíl zajistit podmínky pro trvalé zkvalitňování sboru vědecko-pedagogických 
pracovníků. Současný návrh vedení MFF na jisté zmírnění časového rámce vymezeného odborným 
asistentům pro přípravu na jejich habilitaci je motivován nenaplněním očekávání o dostatečném zájmu 
mladých kvalifikovaných odborníků o habilitaci a o zahájení akademické dráhy.  

V diskusi byla věnována pozornost otázce, jak postupovat v přechodném období u odborných asistentů, 
kteří již pracovní smlouvy mají, a to čtyřleté. Bylo doporučeno řešit tento problém v rámci podávání 
pozměňovacích návrhů a případné konsultace s právním oddělením RUK.  
Děkan I. Netuka i předseda AS K. Zvára se shodli na názoru, že je žádoucí, aby novela Statutu MFF 
nabyla účinnosti co nejdříve. 

I v tomto případě bylo na závěr diskuse konstatováno, že pozměňovací návrhy k textu novely Statutu 
MFF před jejím druhým čtením mohou být předkládány nejpozději do 31. 12. 2004 k rukám předsedy 
komise I. Barvíka. 

Usnesení:  AS schvaluje postoupení návrhu na úpravu Statutu MFF do 2. čtení. 
Hlasování:  22 – 0 – 0 

 

6.  Návrh SKAS na úpravu studentské ankety (stav jednání). 

Na základě důkladné diskuse na minulém zasedání AS byl na schůzce proděkana J. Anděla, K. Zváry a 
M. Dienstbiera připraven modifikovaný návrh změn organizačních i věcných aspektů studentské 
ankety. Připravený materiál stručně komentoval M. Dienstbier. Proděkan J. Anděl ocenil, že diskuse 
o anketě je nekonfrontační a směřuje věcným jednáním a přijímáním přijatelných kompromisů k cíli 
zlepšit kvalitu ankety a její vypovídací hodnotu. Výrazně se přimluvil za co nejrychlejší uvedení 
zamýšlených změn do praxe, a to i v případě, že ještě nebudou mít definitivní podobu. 

I k novému znění návrhů změn studentské ankety proběhla delší diskuse. Nejdiskutovanější náměty: 
podmínky zveřejňování textových připomínek, důvody pro povinnost odpovědět na 5 vybraných otázek, 
prodloužení doby pro otevření ankety ze 2 týdnů před zápisem na interval počátek zkušebního období – 
zápis, průběžné zveřejňování výsledků, specifická situace posledních ročníků Bc. a  Mgr. studia. 

Předsedající M. Rotter diskusi uzavřel s tím, že tříčlenná pracovní skupina bude pokračovat v přípravě 
podkladů pro formulaci textu opatření děkana a přihlédne přitom k námětům z této diskuse. Pro 
usnadnění její práce byl u nejdiskutovanějších otázek orientačním hlasováním zjištěn většinový názor. 

Bylo tak doporučeno: 

– zveřejnit výsledky ankety i v případě, bude-li méně než 5 respondentů a na tuto skutečnost bude 
    výslovně upozorněno (hlasování 16–4–2), 
–  nepovažovat odpověď na žádnou anketní otázku za povinnou (hlasování 17–3–2), 
–  prodloužit dobu trvání ankety od začátku zkušebního období do termínu zápisu (hlasování 12–6–4). 
 
 

7.  Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory AS MFF UK. 

Vzhledem k tomu, že 5. května 2005 vyprší funkční období zaměstnanecké komory AS MFF, se 
předsednictvo AS rozhodlo navrhnout již na dnešním zasedání volby do nové zaměstnanecké komory 
senátu na funkční období 2005 – 2008. 
 
Usnesení:  AS vyhlašuje volby do zaměstnanecké komory AS MFF UK pro funkční období 2005 –
2008 na dny 22. a 23. března 2005.                 Hlasování:  21 – 0 – 0 
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8.  Různé. 

–  K. Zvára podal stručnou informaci o činnosti předsednictva AS. Těžiště jeho činnosti bylo 
v přípravě tohoto zasedání. 

– K. Zvára poděkoval všem členům dílčí volební komise a zejména jejímu předsedovi doc. 
P. Moravcovi za spolehlivou přípravu a důstojný průběh voleb zástupců MFF v AS UK. 

– J. Verfl oznámil, že SKAS se intenzivně zabývá alternativními návrhy na změnu Stipendijního 
řádu MFF v důsledku z hlediska studentů neuspokojivých dopadů současného předpisu. 

– I. Barvík upozornil na možnost, že několik německých universit uvažuje o neuznávání 
kvalifikačního titulu Bc. u fyziků. 

– A. Koubková v návaznosti na diskusi o odevzdávání a archivování diplomových prací 
v elektronické formě upozornila na problém postupné ztráty čitelnosti elektronických záznamů 
v důsledku vývoje záznamové techniky a formátů zápisu. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20.14 hod. 

 
 
Příští zasedání AS se uskuteční  12. ledna 2005 od 18.00 hod. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, J. Zlomek 
 


