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Zápis 
ze 125. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 19. října 2005 

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

M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký, 
V. Klusák, M. Malý, D. Maťašová, J. Trnka, J. Verfl, O. Zajíček 

Omluveni: J. Pešička, D. Stanovský, L. Schmiedt 
Nepřítomni:   
Hosté:  J. Anděl, A. Havlíčková, P. Karas, Z. Němeček, I. Netuka, V. Sechovský 
 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení činnosti s novou studentskou komorou. 
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 124. zasedání. 
3. Volba předsedy a jednatele senátu. 
4. Volba předsedy legislativní komise, doplnění komisí. 
5. Informace vedení fakulty. 
6. Závěrka hospodaření fakulty k 30. červnu 2005. 
7. Smlouva o pronájmu nebytových prostor s FJFI ČVUT. 
8. Druhé čtení Studijního a zkušebního řádu MFF. 
9. Návrh zástupce fakulty v Radě vysokých škol. 
10. Různé. 
 
Zasedání řídil místopředseda AS J. Dolejší.  

1.  Zahájení činnosti s novou studentskou komorou. 

V rámci tradice bylo zasedání zahájeno vzájemným představením stávajících i nových členů AS. Novým 
členům studentské komory předal předseda AS K. Zvára osvědčení o platnosti jejich volby. Zároveň 
oznámil, že ke dni 12. října 2005 požádal dopisem o uvolnění z AS prof. Ladislav Bican, jehož místo 
zaujme počínaje dnem 13. října 2005 z řad zvolených náhradníků dr. David Stanovský. Na tomto 
zasedání je omluven, osvědčení bude předáno na příštím zasedání. 

2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 124. zasedání. 

Program zasedání navržený předsednictvem AS byl schválen tichým souhlasem. Zápis z minulého 
zasedání včetně drobných úprav navržených v diskusi byl rovněž schválen tichým souhlasem. 

3.  Volba předsedy a jednatele senátu. 

Podle volebního a jednacího řádu AS přistoupil senát v důsledku nástupu nové studentské komory 
k volbě předsedy a jednatele AS. Volby se zůčastnilo 21 členů AS. Funkcí skrutátorů se ujali L. Krump a 
J. Verfl. 

Na funkci předsedy AS na další období byl navržen jako jediný kandidát K. Zvára. 

Předsedou AS MFF byl zvolen v tajném hlasování 18 hlasy K. Zvára. 
Na funkci jednatele AS byl navržen O. Bílek. 
Jednatelem AS MFF byl zvolen v tajném hlasování 18 hlasy O. Bílek. 

4. Volba předsedy legislativní komise, doplnění komisí. 

V důsledku ukončení funkčního období předsedy legislativní komise I. Barvíka přistoupil senát k volbě 
nového předsedy. Byl předložen návrh jediného kandidáta P. Kolmana. 

Předsedou legislativní komise AS byl v tajném hlasování zvolen 18 hlasy Petr Kolman. 
Dále bylo rozhodnuto o doplnění jednotlivých senátních komisí. 
Usnesení:  AS vyslovil souhlas s tím,  aby se dalšími členy studijní komise AS stali D. Stanovský  a  
V. Kapsa a dalším členem ekonomické komise J. Trnka.                Hlasování:  21 – 0 – 0 
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5. Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček informoval o prvních týdnech činnosti nového vedení MFF a o současně řešených 
záležitostech. V kolegiu děkana zůstali dva proděkani z předchozího funkčního období, rozdělení 
pravomocí všech 6 proděkanů odpovídá návrhu prezentovanému na zasedání AS v červnu 2005. 
Proděkan pro M J. Štěpán je v současnosti hospitalizován, zastupuje ho proděkan V. Souček. 

Na UK byly předány návrhy výzkumných center. V programu LC (základní výzkum) je navrhováno 
6 center koordinovaných na MFF a 2 centra koordinovaná jinými pracovišti s účastí MFF. Celková 
požadovaná dotace je asi 35 mil. Kč. V programu M1 (aplikovaný výzkum) navrhuje MFF jedno 
centrum a na dvou se podílí. Celková dotace je požadována ve výši 8 mil. Kč. Většina návrhů vzešla ze 
sekce Fyzika, a to zejména z pracovišť, která nejsou pokryta současnými výzkumnými záměry. 
V případě úspěchu v soutěži budou centra financována od 1.3.2006. 

Fakulta požádala UK o dva investiční záměry na letošní rok, jeden na stroje a zařízení (tj. laboratorní 
techniku), druhý pak na výpočetní techniku. V každém je požadována částka zhruba 6,5 mil. Kč. Osud 
těchto návrhů je prozatím v jednání. 

Fakulta předložila UK v požadovaném termínu návrhy rozvojových projektů na rok 2006. Celkově se 
z fakulty sešly návrhy za zhruba 23 mil. Kč. Protože byla fakultě předběžně alokována částka pouze 14,5 
mil. Kč, bylo stanoveno pořadí. Hlavním kritériem byla užitečnost pro všechny sekce a dále dostaly 
přednost návrhy pokračující z letošního roku. 

Děkan tlumočil odhodlání nového vedení systematicky usilovat o snižováním administrativní zátěže 
pracovníků fakulty. K okamžité realizaci bylo schváleno snížení počtu kopií návrhů na odměny ze tří na 
jednu a návrhů na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti ze tří na dva (v tomto případě se 
jedná o dva originály). Dále je připraven návrh na sjednocení agendy cestovních příkazů s agendou 
návrhů na vyslání pracovníka s jejich současným převedením na webovou aplikaci. Vzhledem k tomu, že 
aplikace bude součástí FIS, vyžádá si její zavedení delší dobu. 

Byla vypracována pravidla, podle kterých mohou studenti jiných fakult, kteří mají zapsánu výuku na MF 
navštěvovat naše počítačové laboratoře. Pravidla jsou součástí provozního řádu laboratoří. 

Vrcholí přípravy organizace Dnu otevřených dveří MFF, který proběhne 29. listopadu 2005. Termín 
příštího DOD byl stanoven na 30. listopad 2006. 

Vedení fakulty vypsalo prostřednictvím tisku výběrová řízení na obsazení pracovních míst na některých 
pracovištích ve všech sekcích a tradičně je vypsáno výběrové řízení na přijetí mladých odborných 
asistentů do 30 let. Děkan požádal AS o delegování zástupců senátu k účasti na zasedání příslušných 
komisí. 

Závěrem se děkan obrátil ke studentům s výzvou, aby svými připomínkami pomohli stimulovat 
pedagogy k tvorbě učebních textů, zejména u předmětů, k jejichž studiu není k dispozici vhodná studijní 
literatura nebo je rozptýlena do nadměrného množství studijních pramenů. 

Informace děkana doplnil pedagogický proděkan J. Anděl. Akreditační řízení týkající se fakultních 
studijních programů dopadlo bezproblémově v případě odborných SP, narazilo však – nejen u naší 
fakulty – v případě učitelských oborů. Tam bylo pozastaveno s tím, že je třeba dodatečně vyhovět 
několika požadavkům akreditační komise. Podle názoru proděkana jsou tyto požadavky neproblematické 
a splnitelné. Překvapivé bylo sdělení, že v souvislosti s přijímacím řízením fakulta nesmí plošně 
vyžadovat od uchazečů informaci o středoškolském prospěchu. Odporovalo by to zákonu o ochraně 
osobních dat. Informační brožura o přijímacím řízení bude doplněna o upozornění, že se to bude 
vyžadovat jen u žádosti o prominutí přijímací zkoušky z důvodů prospěchu. 

Tajemník P. Karas doplnil některé ekonomické informace. Současnou hlavní komplikací úspěšného 
financování fakulty je rychle rostoucí účelovost přidělovaných investičních prostředků. Na rozdíl od 
předchozího období už je téměř nemožné v případě komplikací u jedné investiční akce pružně využít 
financí na akci jinou, neboť každá akce zvlášť podléhá povolovací proceduře, často v časovém stresu. Na 
RUK není zajištěno dostatečné čerpání peněz odpovídající vstupu do posledního kvartálu roku. Není 
vyloučeno, že v příštím roce bude fakulta pouze dokončovat již prováděné rekonstrukce. Pokračování 
rekonstrukce objektu na Malé Straně je však zajišteno, problémy s archeologickými památkami stavbu 
neohrožují. Podle možností se počítá s opravou fasády a výměnou oken v budově Ke Karlovu 5, nedaří 
se však dostatečně zajistit rekonstrukci fasády katedrového objektu v Troji. 
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V diskusi se nejvíce příspěvků a dotazů vracelo k nedostatečnému čerpání investičních prostředků kvůli 
administrativním nárokům na zajištění jejich konkrétního využití. I. Barvík varoval, že nevyčerpané 
peníze mohou být odebrány a vyvolat u úřadů dojem, že jich není tolik zapotřebí. Proděkan J. Anděl 
v odpovědi na dotaz J. Verfla uvedl, že letos se ke studiu na MFF přihlásilo 745 studentů, což je asi o 60 
méně než loni. Po otázce J. Trnky, zda je možné se seznámit s návrhy VC, poskytl děkan k nahlédnutí 
přehlednou tabulku se základními údaji o podaných návrzích všech VC. 

6.  Závěrka hospodaření fakulty k 30. červnu 2005. 

Tajemník P. Karas stručně komentoval textovou část písemné dokumentace závěrky. Uvedl, že pololetní 
závěrka je pouze dílčím pohledem na hospodaření MFF bez možnosti přesněji odhadnout předpokládané 
výsledky hospodaření za celý rok. Podrobněji se zmínil o kapitole věnované Profesnímu domu, který 
zatím vykazuje ztrátu. Byl zadán audit hospodaření PD. S hodnocením perspektiv PD doporučil vyčkat 
na dokončení rekonstrukce budovy na Malostranském náměstí a na plné rozvinutí předpokládaných 
aktivit PD (bakalářské promoce, konference a s nimi související činnosti). Vedení zvažuje po 
opakovaném auditu převést PD do doplňkové činnosti. 

Stanovisko ekonomické komise tlumočil M. Rotter. Poděkoval K. Zvárovi, který se ujal jednání komise 
o závěrce s vedením fakulty v době nepřítomnosti předsedy EK J. Pešičky i jeho samotného. Komise 
připravila řadu připomínek a dotazů, které byly zodpovězeny zejména při jednání s tajemníkem 
P. Karasem a vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankovou. Komise formulovala některé drobné 
náměty k formátu příštích závěrek v zájmu jejich větší srozumitelnosti. EK považuje za účelné, aby se 
v situaci, kdy děkan zvažuje vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám o změnách některých zásad 
tvorby rozpočtu MFF, vedení fakulty i senát společně zabývaly ještě před přípravou dalšího rozpočtu 
metodikou jeho přípravy. Doporučenou formou by mohlo být např. společné výjezdní zasedání. Závěrem 
M. Rotter tlumočil za EK návrh textu usnesení. 

Diskuse se rozvinula především o námětu na důkladné probrání metodiky přípravy rozpočtu mezi 
vedením MFF a senátem. Děkan Z. Němeček přislíbil, že kolegium si nejprve vyjasní možné náměty 
uvnitř mezi sebou a a dá je do poloviny prosince k dispozici. J. Dolejší doporučil, že ještě předtím by 
bylo žádoucí připravit pro členy senátu zasvěcený výklad o zásadách finacování činnosti fakulty, aby 
mohli dokumentaci závěrek i návrhů rozpočtu odpovědněji posuzovat.  

Usnesení: 

  AS bere na vědomí Závěrku hospodaření MFF k 30. červnu 2005.   Hlasování:  21 – 0 – 0 

AS schvaluje rozpočtové úpravy navržené v tabulkách II a IV dokumentace závěrky k 30. 6. 2005.   
Hlasování:  21 – 0 – 0 

 

7.  Smlouva o pronájmu nebytových prostor s FJFI ČVUT. 

Tajemník P. Karas shrnul historii vztahů s FJFI ČVUT během koexistence v trojském areálu. Tato 
koexistence byla neproblémová po celou dobu před předáním budov fakult do majetku vysokých škol. 
Nyní musí být společné užívání prostor dvěma fakultami dvou různých VŠ upraveno nájemní smlouvou. 
Dříve vypracovaná smlouva, upravující vzájemné soužití na jistých zásadách podle ústní dohody z roku 
2003, byla po schválení v AS UK, podpisu kvestora UK a předání rektorátu ČVUT ze strany vedení 
ČVUT odmítnuta. Nyní vypracovaná smlouva je po složitých jednáních velmi komplikovaná a obsahuje 
skrytá rizika třecích ploch (placení nájemného a služeb, rozhodování o nutných opravách a 
rekonstrukcích, počty pracovníků správy budov, náklady na energie, změny ve smlouvě při postupném 
odchodu pracovišť FJFI z areálu). Přes ne zcela uspokojivý stav návrhu smlouvy vyjádřil tajemník 
fakulty názor, že je žádoucí smlouvu uzavřít. Tentýž názor tlumočil jménem ekonomické komise AS, 
která text smlouvy měla k dispozici, její člen M. Rotter. 

V diskusi odpověděl tajemník fakulty na některé dotazy týkající se začátku platnosti smlouvy, 
konkrétních příkladů možných sporů a způsobu jejich řešení. 

Usnesení:  AS MFF bere se souhlasem na vědomí “Smlouvu o pronájmu nebytových prostor” 
v areálu MFF UK V Holešovičkách 474/2 v Praze 8 uzavřenou mezi Univerzitou Karlovou v Praze 
a Českým vysokým učením technickým v Praze.  

Hlasování:  20 – 0 – 1 
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8.  Druhé čtení Studijního a zkušebního řádu MFF. 

AS přistoupil k projednání SZŘ ve druhému čtení. K textu SZŘ propuštěnému na červnovém zasedání 
senátu do druhého čtení byla k rukám předsedy legislativní komise I. Barvíka podána řada 
pozměňovacích návrhů. Legislativní komise je projednala dne 11.10. a vyslovila k jednotlivým 
navrženým změnám svá doporučení. Materiály s podanými pozměňovacími návrhy byly publikovány na 
webovské stránce www.mff.cuni.cz/fakulta/as/pub a  jejich souhrn byl na zasedání k dispozici v písemné 
i elektronické podobě. 

V průběhu jednání proběhla postupně o jednotlivých návrzích diskuse a po ní hlasování. V následujícím 
zápisu jsou uvedeny přijaté, resp. zamítnuté pozměňovací návrhy, někdy modifikované v průběhu 
diskuse, společně s výsledky hlasování. Nejsou uvedeny pozměňovací návrhy, které navrhovatelé stáhli. 
Odkazy mají formát  [Článek–odstavec–položka; navrhovatel; výsledek hlasování]. Vynechávané, 
přidávané nebo modifikované věty jsou vyznačeny kurzívou. Tučně jsou vyznačeny přijaté pozměňovací 
návrhy. Hlasovalo 20 členů AS, pokud není explicite uvedeno jinak. 

[3–3; Kolman; 15–2–3] Vynechat větu na konci odstavce:  

Jde o tzv. navazující magisterský studijní program.  
Dále všude v dalším textu nahradit pojmy navazující magisterský program, navazující magisterské 
studium ap.  pojmy magisterský  program, magisterské studium. 
 
[3–3; Pospíšil; 0–12–8] Přidat větu: Studijní program doktorského typu navazuje na studijní program 

magisterského typu nebo jeho ekvivalentu.  
 

[3–4; Kolman; 7–11–2] Vynechat část věty v poslední čtvrtině odstavce: , pokud studijní plán je 

nestanoví jako povinné nebo povinně volitelné. 

 
[5–3–a; Kolman, 14–1–5] Za resp. doplnit slova vykonáním státní doktorské zkoušky a 
 
[5-5; Kolman; 18–2--0] Modifikace závěru věty do tvaru:  

jak dlouho student studoval a z kterého z uvedených důvodů studium řádně nedokončil 
 
[7–3 až 6; Kolman, 15−1–4]  Nová formulace odstavců 3 až 6:                                                                                        

3. Ve studijním plánu může být 
a) zápis předmětu podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo předmětů anebo 

současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů, 
b) absolvování předmětu podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů, 
c) zápis předmětu vyloučen současným zápisem nebo předchozím absolvováním jiného předmětu (tzv. 

neslučitelné předměty), 
d) absolvování předmětu vyloučeno předchozím absolvováním jiného předmětu. 

4. Pokud studijní plán výslovně nestanoví jinak, student si nemůže zapsat  předmět, pokud již v 
předchozích letech tento předmět nebo předmět, který je s  ním neslučitelný, absolvoval. Student si 
v jednom úseku studia nemůže zapsat  jeden předmět vícekrát, ani si nemůže předmět zapsat 
současně s předmětem,  který je s nim neslučitelný. Jestliže si student předmět nezapsal, nesmi z něj 
skládat zkoušku či zápočet. 

5. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet studentů, kteří si mohou zapsat daný 
předmět. 

6. Termín pro zápis do dalšího úseku stanoví pro každý akademicky rok děkan.  U některých předmětů 
a v odůvodněných případech může děkan povolit zápis i mimo období zápisu. 

 
[11–1; Zvára; 19-0-1] Doplnit text: … 13 týdnů, pokud studijní plán nestanoví jinak. … zpravidla 5 
týdnů.  
 

[12-4; Zajíček; 14–1–5] Zrušit celý odstavec 
 
[13–1–e; Zvára; 20–0–0] Zrušit text:  
nebo státní rigorózní a závorku (dále jen "státní zkouška") 
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[13–2–f; technická korekce] konec opravit na 2 
 
[13–4; Kolman, Děcký, Valtr, Zajíček; 8-10-0 při 18 přítomných] V nepatrně odlišných formulacích 
připustit, že vyučující připustí studenta ke zkoušce bez zápočtu.  
 
[13–8; Kolman; technická poznámka] Doplnit na konec … „neprospěl/a“ (4). 
 
[13–12; Děcký; 15-0-5] Před poslední větu odstavce doplnit novou větu:  

Děkan může také u studenta navazujícího magisterského studia na základě doložené žádosti 
rozhodnout o přidělení kreditů a jejich uznání jako kreditů z povinných, resp. povinně volitelných 
předmětů, za shodné nebo srovnatelné studijní povinnosti úspěšně vykonané v předchozím 
bakalářském studiu. 
 

 [13-18; Kolman; 19–0–1] Nahradit odstavec novým zněmím:  

Student má povinnost v termínu stanoveném harmonogramem umožnit fakultě kontrolu údajů ve 
výkazu o studiu. Pokud tak neučiní, posuzuje se to tak, že nesplnil požadavky vyplývající ze studijního 
programu. 
 

[13–20; Zajíček; 20–0–0] Nahradit odstavec novým zněním včetně tabulky:  

Jestliže počet kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří větší podíl z 
normálního počtu kreditů, než je uvedeno v následující tabulce, pak rozhodne o započítání kreditů nad 
rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia děkan. 
 
 

úsek Bc Mgr 
1. 15 % 50 % 
2. 30 % 50 % 
3. 100 % 100 % 
4. 100 % 100 % 
5. 100 % 100 % 

 
 
[14–5; Zvára; 19–0–1] Zrušit odstavec 5, přečíslovat následující 
 

[15–5; Kolman; 19–0–0 při 19 přítomných ] Zrušit druhou větu odstavce:  
Je-li ve studijním …  
 

[18–1; Kolman; 17–0–3] Za první větu vsunout novou větu:  
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. 
 

[21–2; Zvára; technická poznámka] V první větě změnit na diplomního 
 

 
Závěrem jednání přistoupil senát k hlasování o celém dokumentu jako celku. 

Usnesení:  AS schvaluje návrh Studijního a zkušebního řádu MFF UK. 
Hlasování:  20 – 0 – 0 

 

9.  Návrh zástupce fakulty v Radě vysokých škol. 

V současné době vypršelo funkční období členů RVŠ. AS využil svého oprávnění navrhnou i na další 
období jednoho zástupce z MFF. Navrženým kandidátem se znovu stal stávající člen RVŠ I. Barvík, 
který s kandidaturou vyslovil souhlas. 
Usnesení:  AS MFF se rozhodl podat návrh, aby AS UK delegoval do Rady vysokých škol prof. 
RNDr. Ivana Barvíka, DrSc. z MFF UK.                    Hlasování: 16 – 0 – 4  
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10. Různé. 

–  Děkan fakulty požádal senát o vyjádření k návrhu jmenovat čestným členem VR MFF prof. A. Pultra. 
Členové senátu měli možnost se seznámit s životopisem navrhovaného a charakteristikou jeho 
pedagogického i vědeckého působení na fakultě. 
Usnesení:  AS bere se souhlasem na vědomí záměr děkana fakulty jmenovat prof. RNDr. Aleše 
Pultra, DrSc. čestným členem vědecké rady MFF UK.                Hlasování:  20 – 0 – 0 
 

 
–  Na žádost děkana fakulty AS delegoval své zástupce, kteří se zúčastní jednání komisí pro výběrová 
řízení, a to 
O. Bílka pro výběrová řízení v sekci F, 
R. Kryla pro výběrová řízení v sekci I, 
Z. Práškovou pro výběrová řízení v sekci M, 
K. Zváru pro výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů do 30 let.       Hlasování:  17 – 0 – 3 

 

–  Příští zasedání senátu se uskuteční 9. listopadu 2005 v 18,00 hodin. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 23,36 hod. 
Zapsali:  O. Bílek, J. Dolejší 
Ověřil:  K. Zvára 
 


