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Zápis 
ze 127. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 14. prosince 2005 

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

M. Pospíšil, Z. Prášková, D. Stanovský, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký, V. Klusák, 
M. Malý, J. Trnka, J. Verfl, O. Zajíček 

Omluveni: L. Krump, M. Rotter, P. Valtr, D. Maťašová, L. Schmiedt  
Hosté: Z. Němeček, J. Anděl, J. Hála, P. Karas, V. Kapsa, S. Kucková, A. Havlíčková   
 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 126. zasedání.  
2. Informace vedení fakulty.  
3. Informace o přípravě pravidel tvorby rozpočtu MFF.  
4. Vyjádření k záměru prodeje chaty na Mariánské.  
5. Návrh SKAS k úpravě studentské ankety. 
6. Návrhy termínů zasedání AS v letním semestru. 
7. Různé.  

 
 
Zasedání řídil jednatel AS O. Bílek. 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 126. zasedání. 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. K zápisu ze 126. zasedání bylo vzneseno 
několik námětů na drobné úpravy a kromě toho Z. Prášková navrhla upravit v bodu 7 zápis usnesení 
o výši prospěchových stipendií na tento akademický rok tak, aby bylo zřejmé, že uvedená částka 
10800,-Kč se vztahuje na celý akademický rok a jednoho studenta. Poté byl zápis schválen tichým 
souhlasem. 
 

2. Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty Z. Němeček podal přehled nejdůležitějších bodů činnosti vedení MFF v období od 
posledního zasedání AS konaného 9. listopadu 2005: 

Ekonomické záležitosti 

a) Vedení fakulty diskutuje o nové metodice konstrukce rozpočtu fakulty na rok 2006, jsou zvažovány 
různé varianty, jednání zatím zdaleka není uzavřeno. K další rozpravě na toto téma se kolegium 
děkana sejde ve středu 28. 12. t.r. 

b) Po dvouletém úsilí byla uzavřena smlouva o nájmu prostor mezi ČVUT a UK (vztahuje se k užívání 
prostor na MFF ze strany FJFI ČVUT).  

c) Z pověření vedení fakulty dnes předloží tajemník senátu dvě nájemní smlouvy, a to mezi MFF a 
Fyzikálním ústavem AV ČR (týká se prostor společných laboratoří v Troji).  

d) K nově připravovaným směrnicím, které vstoupí v platnost 1. ledna 2006, přibyla směrnice o oběhu 
dokladů – poměrně obšírný dokument dnes schválilo kolegium děkana.  

e) Požadovanou dokumentaci k investičním nákupům v rámci tzv. náhradního plnění na UK (Stroje a 
zařízení, ICT) se podařilo shromáždit a v termínu předat na RUK.   

f) Vedení fakulty se shoduje v názoru, že další držení chaty na Mariánské je pro MFF finančně 
nevýhodné, proto tajemník předloží příslušný návrh.  

Studijní agenda 

a) MFF získala akreditaci pro navazující magisterské studium programů F, I a M, včetně učitelského 
studia, kvůli tiskovým chybám fakulta využila možnost odvolání, věc sleduje prod. J. Anděl.  

b) Dne 15. 12. 2005 budou na UK slavnostně předány Bolzanovy ceny, mezi laureáty jsou dva studenti 
MFF – Mgr. Marie Hrudková a RNDr. Daniel Němeček, Ph.D. 
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Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Kolegium děkana dnes schválilo návrh edičního plánu MFF na rok 2006, celkem 19 titulů (9 titulů 
ve vyd. Matfyzpress, 10 titulů v nakl. Karolinum).   

b) MŠMT vyhodnocovalo tzv. rozvojové projekty na rok 2006; zdá se, že naději na dodatečný úspěch 
mají některé projekty odsunuté “pod čáru”, proto pror. Štech vyzval fakulty k podání silného 
návrhu. Koordinuje prod. M. Tichý.  

c) Prorektor UK prof. Stingl v dopise děkanovi MFF poděkoval za pozornost a péči, která byla 
věnována oslavě 25. výročí mezinuniverzitní spolupráce UK v Praze a Univerzity Hamburk, 
jmenovitě vyzdvihl vystoupení doc. Ing. J. Žáčka, DrSc. a doc. RNDr. V. Janovského, DrSc. 

Personální a mzdová agenda 

a) Bylo uzavřeno podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF. Na místo 
vedoucí Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky byla jmenována prof. RNDr. Marie 
Hušková, DrSc., vedoucím Katedry fyziky elektronových struktur byl jmenován doc. RNDr. 
Radomír Kužel, CSc., oba od 1. ledna 2006 na čtyřleté funkční období. Na místa mladých 
odborných asistentů bylo vybráno celkem 5 uchazečů (2 do sekce F, 1 do sekce I, 2 do sekce M – 
konkrétně na Katedru didaktiky matematiky, což je dobré kvůli perspektivě katedry).  

b) Fakultní medaile byly předány prof. RNDr. Janě Jurečkové, DrSc., doc. RNDr. Odlřichu Johnovi, 
CSc. při příležitosti jejich významných životních jubileí, kterých dosáhli v letošním roce.  

c) Vedoucí Katedry numerické matematiky MFF prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. převezme 
17. ledna příštího roku čestný doktorát Univerzity v Drážďanech.  

Provoz a rozvoj 

a) Probíhají jednání se starostou Městské části Praha 2 o kultivaci zahrady Ztracenka a vybudování 
cesty na pozemku MFF (iniciativa ze strany MČ). 

b) Prod. M. Tichý sleduje fungování prodejny v Troji, současný stav nepovažuje za uspokojivý, proto 
se obrátil na vedoucí reprostřediska pí H. Petránkovou, pod jejíž řízení prodejna spadá.  

Různé 

a) Den otevřených dveří se konal 29. listopadu t.r., lze ho považovat za úspěšný. 
 

V diskusi se J. Dolejší dotázal pana děkana na možnost elektronického oběhu dokumentů na fakultě. 
Odpověď upozornila na právní aspekty takového postupu (potřeba elektronického podpisu), nicméně kde 
to lze, je snaha takto administrativu zjednodušit. I. Barvík vznesl s odkazem na svoji zkušenost 
z Německa a na zhoršující se úroveň uchazečů o studium námět na možnost otevření jednoduššího 
bakalářského studia nepředpokládajícího pokračování v navazujícím magisterském studiu. Pan děkan 
připomněl nedobré zkušenosti s pokusem mít dvojí bakaláře. Proděkan J. Anděl se navíc svěřil se svojí 
obavou, že by se někteří učitelé nedokázali přizpůsobit takovým studentům. 
Ve svém vystoupení pan děkan požádal senát o vyjádření ke dvěma návrhům smluv s Fyzikálním 
ústavem AV ČR. Na žádost K. Zváry nechal pan tajemník tyto návrhy kolovat a jednání o smlouvách 
bylo odloženo na závěrečnou část programu zasedání, aby se s nimi mohli členové senátu dostatečně 
seznámit. 
 
3.  Informace o přípravě pravidel tvorby rozpočtu MFF. 

Pan děkan popsal stav přípravy pravidel pro sestavování příštích rozpočtů. Konstatoval, že ke změně 
musí dojít, neboť se změnil způsob, jak fakulta může s dotačními penězi hospodařit. Princip příštího 
hospodaření je založen na tom, že sekce dostanou peníze, o které se zaslouží. Teprve pak odvedou část 
takto získaných finančních prostředků ve prospěch centra, tj. děkanátu, správy budov, tělocvikářů, 
jazykářů, knihovny atd. Diskuse v rámci vedení fakulty se vede o tom, na základě jakých kritérií se 
stanoví příspěvky jednotlivých sekcí. Snaha je, aby pravidlo bylo jednoduché, mělo šanci vydržet delší 
dobu a umožnilo plynule navázat na letošní rozpočet. V diskusi byl připomenut možný vztah budoucích 
pravidel k stávajícím předpisům a potřeba osvěty. Bylo vysvětleno, že půjčovat si peníze z banky není 
třeba, že mnohem spíš jde o správné směřování činnosti fakulty, o vyvážení poměru mezi sekcemi. Na 
přímý dotaz pan děkan prohlásil, že nová pravidla musí kolegium připravit nejpozději do konce ledna. 
Sdělil, že se na toto téma uskuteční jednání kolegia ještě v prosinci, v době mezi svátky. Na dotaz, jak se 
uplatní princip solidarity, odpověděl pan děkan, že by raději hovořil o principu stability. 
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4.  Vyjádření k záměru prodeje chaty na Mariánské. 

Situaci ohledně fakultní chaty na Mariánské krátce popsal tajemník P. Karas. Již v bodu 2 se pan děkan 
zmínil o záměru chatu prodat, přestože běžně na ni fakulta nedoplácí, neboť je od roku 2002 v pronájmu. 
K. Zvára jeho informace doplnil o upozornění na dvojí projednáváním problematiky chaty v AS MFF 
v letech 2001 a 2002 a přijaté závěry. Sdělil že, že na internetu je na adrese http://marianska.cz/ množství 
údajů o Mariánské, její historii, o možnostech ubytování včetně ubytování na naší chatě. V diskusi se 
ukázalo, že senátu chybějí podrobnější informace, proto byla diskuse ukončena s tím, že senát vyzval 
vedení fakulty, aby předložilo ucelený materiál s návrhem na další opatření. 
 

5.  Návrh SKAS k úpravě studentské ankety. 

Kolega Děcký přednesl svůj návrh na úpravu nápovědy v anketě k otázce číslo 7 – Obtížnost předmětu. 
Ukázalo se, že platné Opatření děkana k provádění studentské ankety obsahuje vhodný text, takže senát 
přijal usnesení: 
Usnesení:  Akademický senát navrhuje vedení fakulty rozšířit nápovědu ke studentské anketě 
podle Opatření děkana k provádění studentské ankety.   Hlasování:  17 – 0 – 2 
 

6. Návrhy termínů zasedání AS v letním semestru. 

Předseda AS K. Zvára seznámil přítomné s navrhovanými termíny zasedání senátu v letním semestru a 
vysvětlil, která hlavní témata lze u jednotlivých schůzí předpokládat. Jsou to následující středy: 

11. ledna, 22. února, 23. března, 19. dubna, 24. května a 21. června 2006. 
 

7.  Různé. 

–  Předseda senátu krátce informoval o jednání předsednictva AS od předchozího zasedání. Konstatoval, 
že AS UK potvrdil I. Barvíka jako delegáta UK do Rady vysokých škol, že AS UK schválil návrh na 
změnu smlouvy s firmou Pražská energetika a smlouvu s ČVUT o pronájmu nebytových prostor v areálu 
Troja. Poděkoval senátorům, kteří propagovali petici proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol 
a organizovali sbírání podpisů. 
–  Předseda SKAS M. Děcký informoval senát o námětu SKAS rozšířit možnosti tělesné výchovy pro 
studenty tím, že by bylo možno zapisovat tělesnou výchovu na univerzitě bez ohledu na fakulty. 
–  AS se vrátil k projednání vyjádření ke dvěma smlouvám předloženým děkanem fakulty. Po velmi 
krátké diskusi kladná vyjádřeních k nim potvrdil hlasováním. 

Usnesení:  AS vzal na vědomí předložený návrh smlouvy mezi UK a FÚ AVČR o nájmu 
nebytových prostor využívaných Společnou laboratoří fyziky nízkých teplot. 

Hlasování:  19 – 0 – 0 

Usnesení:  AS vzal na vědomí předložený návrh smlouvy mezi UK a FÚ AVČR o nájmu 
nebytových prostor využívaných Společnou laboratoří pro magnetická studia. 

Hlasování:  19 – 0 – 0 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 20.12 hod. 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 11. ledna 2006 od 18.00 hod. 

 

Zapsali:  K. Zvára, O. Bílek 

Ověřili:   
 
 
 
 


