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Zápis 
ze 122. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 16. května 2005 

 
Přítomni: I. Barvík, L. Bican, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, L. Krump, J. Mlček, 

J. Pešička, M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára,  
M. Dientsbier, T. Kovařík, M. Rudišin, Jan Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek 

Omluveni: R. Kryl 
Nepřítomni:  J. Houštěk, L. Schmiedt, 
Hosté:  J. Anděl, M. Cieslar, A. Havlíčková, P. Karas, L. Přech  
 
 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Zahájení činnosti s nově zvolenou zaměstaneckou komorou. 

3. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS. 

4. Volba předsedů komisí AS. 

5. Informace o přípravě novely Studijního a zkušebního řádu MFF. 

6. Různé. 
 

Zasedání řídil 2. místopředseda AS J. Zlomek. V úvodu zasedání oznámil, že v období od zasedání 
minulého tragicky zahynul člen studentské komory senátu Radek Sýkora. Členové senátu uctili jeho 
památku minutou ticha. 

1.  Schválení programu zasedání. 

Navržený program byl schválen tichým souhlasem. 

2. Zahájení činnosti s nově zvolenou zaměstaneckou komorou. 

Předseda volební komise dr. M. Cieslar předal osvědčení o právoplatném zvolení nově zvoleným členům 
zaměstnanecké komory AS s výjimkou nepřítomného R. Kryla a ke zvolení za členy AS jim blahopřál. 
Předsedající J. Zlomek poté předal osvědčení Tomáši Kovaříkovi, který ke dni 16. května 2005 postoupil 
do AS z řad zvolených náhradníků místo zemřelého R. Sýkory. Všichni členové senátu se poté navzájem 
představili.  

3. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS. 

Senát přistoupil k volbě tří členů předsednictva AS předepsané Statutem MFF po nástupu nové 
zaměstnanecké komory. 

Do funkce předsedy AS byl navržen jediný kandidát K. Zvára. 

Předsedou AS MFF byl zvolen Karel Zvára 17 hlasy z 21 hlasujících. 

Do funkce jednatele AS byl navržen jediný kandidát O. Bílek. 

Jednatelem AS MFF byl zvolen Oldřich Bílek 18 hlasy z 21 hlasujících. 

Do funkce 1. místopředsedy voleného pouze 16 členy zaměstanecké komory AS byli navrženi dva 
kandidáti:  J. Dolejší a I. Barvík. 

1. místopředsedou senátu AS MFF byl zvolen Jiří Dolejší 9 hlasy z 15 hlasujících. Pro Ivana 
Barvíka byly odevzdány 3 hlasy. 

4. Volba předsedů komisí AS. 

Po nástupu nově zvolené zaměstnanecké komory AS přestali být členy senátu dosavadní předseda jeho 
ekonomické komise M. Tichý a studijní komise J. Veselý. Senát proto provedl volbu nových předsedů 
těchto komisí.  

Předsedou ekonomické komise AS byl zvolen Josef Pešička 17 hlasy z 21 hlasujících. 

Předsedou studijní komise AS byl zvolen Miloš Zahradník 16 hlasy z 21 hlasujících. 
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5. Informace o přípravě novely Studijního a zkušebního řádu MFF. 

Vedení MFF připravuje pro projednání v senátu návrh nového Studijního a zkušebního řádu (SZŘ) MFF, 
o kterém stručně informoval proděkan J. Anděl. V souvislosti se zaváděním jednotného kreditního 
systému v rámci UK byly v březnu 2005 schváleny změny Studijního a zkušebního řádu UK, který mimo 
jiné ukládá i fakultám UK předložit návrhy věcně odpovídajících změn svých SZŘ. Třebaže MFF již 
řadu let používá bodový systém snadno převoditelný na systém kreditní, ukázalo se, že na základě změn 
SZŘ UK je třeba SZŘ MFF přepracovat podstatnějším způsobem. Vedle drobnějších úprav lze mezi 
zvláště závažné změny zařadit zejména tyto: 

1. nesplnění studijních povinností již nebude možné nahradit mimořádným studiem v rámci 
celoživotního vzdělávání; 

2. nebude opakování úseku; 
3. všechny předměty budou muset mít přidělen určitý počet kreditů; 
4. je třeba stanovit minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia; 
5. je třeba stanovit minimální procento kreditů z volitelných předmětů. 

Návrh nového SZŘ MFF vytvořila pracovní skupina, kterou tvořil studijní proděkan, garanti studijních 
programů a zástupci AS MFF. Práce proběhla ve dvou etapách.  1. Z dosavadního předpisu byla 
vypuštěna všechna ustanovení, která v něm nadále nemohou být a doplněna povinně předepsaná 
ustanovení.  2. Vzniklý text byl posouzen vcelku a přeformulován tak, aby vznikl přehledný a 
srozumitelný předpis. Tento návrh poté schválilo kolegium děkana a nyní je předkládán Akademickému 
senátu MFF. Otevřená zůstává otázka členění 1. ročníku na dva studijní úseky, přičemž pracovní skupina 
se přiklání k názoru zavést i v 1. ročníku pouze jeden úsek. 

V diskusi nejprve K. Zvára uvedl, že přes časovou naléhavost projednání návrhu SZŘ bude nutné tomuto 
předpisu pro jeho důležitost věnovat patřičnou pozornost. Znamená to projednat návrh v 1. čtení na 
zasedání AS v červnu a ve 2. čtení na říjnovém zasedání. Další diskuse se dotkla otázek přepočtu kreditů 
pro stávající studenty, dosavadní frekvence využívání opakování úseku studia, přechodného období 
současné platnosti starých a nových ustanovení, zavedení jednoho úseku studia v 1. ročníku a možnosti 
vyznačit v návrhu SZŘ navrhované změny nebo je shrnout odděleně v jediném pomocném dokumentu. 

Proděkan J. Anděl v závěru zdůraznil, že nová ustanovení SZŘ se budou vztahovat až na nově přijaté 
studenty a že přípravu dokumentu usnadnila skutečnost, že několik dílčích úprav bylo přijato již 
v loňském roce. 

 

6. Různé. 

 
–    I. Barvík upozornil na připravovanou novelu zákona o VŠ, v níž se mimo jiné počítá i s upřesněním 
definice akademického pracovníka. Měli bychom být připraveni využít toho i v podmínkách MFF. 
–  J. Zlomek znovu otevřel otázku kritérií pro přiznávání ubytovacích stipendií v návrhu nového 
Stipendijního řádu UK diskutovanou již na minulém zasedání a tlumočil názory SKAS. Většina studentů 
se k souboru dosud navrženým kritérií (prezenční forma studia, studium v češtině, nejvýše dva studijní 
neúspěchy, výrazně vyšší stipendium pro sociálně potřebné) stavi kriticky. Postrádají například kritérium 
trvalého bydliště, aby stipendium náleželo jen těm studentům, kteří mají kvůli studiu vyšší náklady na 
ubytování, než kdyby nestudovali, a aby se částka na stipendia příliš nerozmělnila. Dále považují za 
nutné rozumně omezit vzájemný poměr výše stipendia pro sociálně potřebné a ostatní studenty, aby nižší 
stipendia neztratila smysl a aby se minimalizoval počet případů, kdy se student vzdá stipendia, neboť by 
jeho rodina přišla o sociální dávky. Považují také za nesprávné penalizovat nepřiznáním stipendia 
studenty, kteří neukončili studium v důsledku zániku akreditace studijního programu. J. Zlomek závěrem 
tlumočil za SKAS návrh usnesení, které je podporou stanoviska prezentovaného na půdě AS UK 
S. Kuckovou. 
K problematice proběhla velmi krátká diskuse, neboť všechny podstatné argumenty již byly řečeny na 
březnovém a dubnovém zasedání. Diskuse vyústila v hlasování o návrhu J. Zlomka.  
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Usnesení: Akademický senát MFF UK se seznámil s předloženým návrhem změny Stipendijního 
řádu UK. Senát doporučuje provést v návrhu změny ve smyslu pozměňovacích návrhů kolegyně 
Stanislavy Kuckové. Jedná se zejména o následující: 

–  přidat do článku 8 odstavce 3 tzv. kritérium trvalého bydliště;  
–  omezit výši stipendia pro sociálně slabé studenty trojnásobkem výše stipendia pro ostatní 

studenty; 
–  nepenalizovat studenty, kteří ukončili studium jinak než řádně, protože jejich studijnímu 

programu byla zrušena akreditace.  
Hlasování:  14 – 0 – 7 

–  K. Zvára informoval, že předsednictvo AS UK na svém zasedání 13. 5. 2005 projednalo návrh volby 
kandidáta na funkci rektora UK s následujícícm harmonogramem:  

3. 6. –  vyhlášení volby kandidáta na rektora na zasedání AS UK, 
27. 9. –  termín pro podávání návrhů kandidátů, 
20. 10. –  představení kandidátů, 
27. 10 –  volba kandidáta, 
23. 11. –  nová volba kandidáta v případě neúspěšné volby v 1. termínu. 

 

–   I. Barvík upozornil na zajímavou informaci ze SRN, kde uvažují o eventuálním přijímání studentů do 
doktorského studia i po úspěšném absolvování bakalářského studia. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:39 hod. 
 
Příští zasedání AS se uskuteční 18. května 2005. 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, J. Zlomek  


