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Zápis 
ze 130. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 19. dubna 2006 

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

Z. Prášková, M. Rotter, D. Stanovský, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký, 
M. Malý, J. Trnka, J. Verfl 

Omluveni: I. Barvík, M. Pospíšil 
Nepřítomni: V. Klusák, D. Maťašová, L. Schmiedt, O.Zajíček 
 
Hosté: J. Anděl, J. Hála, T. Halenka, P. Höschl, J. Hric, P. Karas, S. Kucková, Z. Němeček, 

L. Přech, V. Sechovský 
 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 129. zasedání. 
2. Informace vedení fakulty. 
3. Rozpočet MFF na rok 2006. 
4. Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2006/2007. 
5. Rozšíření akreditace o studijní obor Matematika zaměřená na vzdělávání - dvouoborové studium. 
6. Vyhlášení voleb do SKAS. 
7. Diskuse o možnostech úpravy Volebního a jednacího řádu AS. 
8. Různé. 
 
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. 

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 129. zasedání. 

Program zasedání navržený předsednictvem byl schválen tichým souhlasem. Rovněž zápis z minulého 
zasedání byl 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 29. března 2006: 

Ekonomické záležitosti 

a) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2006 znovu projednala ekonomická komise AS s tajemníkem, poté 
s kolegiem děkana 5. dubna t.r. Předložená verze odráží připomínky a doporučení EK.  

b) Probíhají jednání s firmou VAKUUM Praha o formální úpravě vztahů s MFF, stávající smlouva již 

ne zcela vyhovuje současným podmínkám.  

c) Děkan odeslal rektorovi UK stanovisko k návrhu Změny Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy 
(sociální fond).  

Studijní agenda 

a) Proděkan pro studijní záležitosti prof. RNDr. J. Anděl, DrSc. vyložil kolegiu děkana a s jeho 
doporučením pak vědecké radě MFF dne  5. 4. t.r. důvody, pro které je účelné podat žádost o rozšíření 
akreditace bakalářského studijního programu Matematika o studijní obor Matematika zaměřená na 
vzdělávání – dvouoborové studium (prezenční i kombinované studium, studium v českém i anglickém 
jazyce). Vědecká rada veřejným hlasováním přednesený návrh jednomyslně schválila. Návrh se 
předkládá také plénu AS.  

b) Po projednání v kolegiu děkana se předkládá návrh poplatků spojených se studiem pro akademický 
rok 2006/2007 (viz materiál prod. J. Anděla). 

c) Studentská anketa za ZS 2005/2006 byla uzavřena, v blízkých dnech bude zveřejněna. Odezva ze 
strany studentů byla veliká, přišlo i nezvykle hodně slovních připomínek, přitom v naprosté většině 
konstruktivních a slušně formulovaných.. 
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Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Proběhlo kolo soutěže GA UK 2006. MFF získala z celkového objemu financí 11 %. V tabulce 
o rozdělení finančních prostředků GA UK v sekci Přírodní vědy výrazně vede biologie.  

b) Grantová soutěž GAČR 2007 - prod. V. Beneš informoval, že v daném termínu bylo na OVZS podáno 
42 přihlášek na standardní projekty a 17 přihlášek na projekty postdoktorské. Celkově byly z MFF 
podány projekty představující sumu necelých 25 mil. Kč, z toho na post-doc granty necelých 5 mil. 
Kč.  

Personální a mzdová agenda 

a) Kolegium děkana schválilo 5. 4. t.r. návrhy na vypsání konkursů. Senát je požádán o delegování svých 
zástupců v konkursních komisích.  

b) Kolegium vyhovělo návrhům, doporučeným kolegiem matematické sekce, a rozhodlo udělit fakultní 
pamětní medaile těmto pánům: 

• prof. Marcu Hallinovi, za přínos pro matematickou statistiku a hlavně za jeho aktivní spolupráci a 
podporu českých statistiků 

• prof. Rudolfu Beranovi, za přínos pro matematickou statistiku a za jeho spolupráci a pomoc 
českým statistikům 

• prof. Jaroslavu Haslingerovi, při příležitosti jeho životního jubilea.  

Provoz a rozvoj 

a) Prod. M. Tichý  ve spolupráci s doc. P. Svobodou sepsal rozsáhlý návrh projektu Rozvíjení klíčových 

kompetencí studentů – metoda motivace nadané mládeže pro studium matematiky, fyziky a 

informatiky. Projekt byl fakultou podán v rámci ministerstvem školství vypsaného rozvojového 
Programu č. 9. Požadovaná dotace na rok 2006 činí zhruba 7,4 mil. Kč. Podle informace od 
p. kvestora se na UK sešly projekty v úhrnu za 30 mil. Kč.  

Různé 

a) V úterý 16. května t.r. se bude konat fakultní koncert, účinkovat bude Afflatus Quartet.  

b) Výroční zpráva fakulty za rok 2005 je připravena v hrubé verzi.  

 
Informace děkana doplnil studijní proděkan J. Anděl: Uvedl že výuka v příštím akademickém roce by už 
měla probíhat v kreditním systému. To si vyžádá některé modifikace studijních plánů a především velmi 
mnoho práce. Podrobnější zpráva o provedených krocích bude připravena za součinnosti garantů studijních 
plánů a mohla by být předložena již příštímu senátu.  
 

3. Rozpočet MFF na rok 2006. 

Úvodem děkan Z. Němeček zdůraznil, že předkládaný rozpočet je již sestaven na základě nových zásad, 
které byly předem důkladně posuzovány ve vedení fakulty, projednány s ekonomickou komisí AS a 
nakonec prezentovány i v plénu senátu. Stručně shrnul jejich princip - všechny finanční prostředky 
jednoznačně účelově přiřaditelné budou přisouzeny sekcím a sekce budou na krytí potřeb centra přispívat 
ve formě odvodů na základě dvou kritérií – celkové využívané plochy a úhrnu vyplácených mezd. Děkanův 
úvod k jednání doplnil tajemník P. Karas: Naprosto novou koncepci tvorby rozpočtu bylo nutné zvolit 
proto, že dosavadní metodika používaná řadu let již přestala vyhovovat nové době. Dnes je zcela jiná 
struktura získávaných prostředků a navíc není dlouhodobě stabilní. Nyní bude rozpočtováno jen to, co 
rozpočtovat lze. Podkladová dokumentace rozpočtu je novým zásadám přizpůsobena a měla by být při jeho 
posuzování srozumitelnější. Model zdanění je výsledkem konsensu po dlouhých debatách. Je možné 
očekávat méně diskusí o rozpočtovaných částkách a zřejmě i méně rozpočtových úprav. Problémem je, že 
některé výdaje centra, zejména u staveb, nelze zcela předvídat. Letošní novou podobu rozpočtu je třeba 
chápat jako ověřovací, na základě zkušeností s jeho fungováním bude zvolen postup pro další období. 

Předseda ekonomické komise J. Pešička informoval, že jednání o návrhu rozpočtu s vedením fakulty bylo 
dvou a půl kolové, velmi věcné a před plénem AS vyústilo ve formulaci 11. připomínek a otázek 
adresovaných vůči vedení i členům senátu. Kompletní zápis z jednání EK ze dne 5.4.2006 včetně 
formulovaných připomínek a reakcí vedení fakulty na ně je vystaven na senátní webové stránce. Předseda 
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EK ze zápisu citoval závažnější body. Stále není řešena otázka kompenzace výuky mezi sekcemi a případně 
i výuky pro jiné fakulty (např. PřF). V zásadách, které jsou obecně přijatelné, není mechanismus, který by 
mírnil výdaje centra, EK bude v tomto smyslu hledat podněty a tlumočit je vedení. EK se hodlá trvale 
zajímat o příčiny růstu výdajů za energie a náměty, jak v této oblasti šetřit. Bude s cílem naplňovat 
kontrolní činnost senátu sledovat i jiné úseky, např. výdaje sekcí a centra ve struktuře mzdy, provoz a 
celofakultní aktivity. EK zajímá i konkrétní způsob rozdělování prostředků v sekcích na jejich pracoviště a 
vyslovila požadavek, aby proděkani sekcí o příslušném algoritmu podali senátu informaci. Z jejího podnětu 
se zasedání senátu zúčastnili řešitelé dvou schválených výzkumných záměrů (VZ) v sekci F prof. J. Hála a 
prof. P. Höschl, kteří se i ze svého hlediska vyjádřili k rozpočtu. Shodli se na tom, že v tomto roce je 
situace v sekci F po nepřidělení dvou VZ nerovnovážná až kritická. Zatím se situaci po jednání se sekčním 
proděkanem podařilo krajním úsilím řešit, ale není to řešení trvalé. Teď značně záleží na tom, zda budou 
přijaty další dva záměry. EK ocenila úsilí vedení MFF, zejména proděkana M. Tichého, o získávání 
prostředků prostřednictvím  rozvojových programů. 

Reakce děkana i tajemníka fakulty na většinu podnětů i výhrad EK byla příznivá. Děkan Z. Němeček 
k problematice kompenzací za neproplacenou výuku řekl, že letos je řešení z rozpočtových důvodů 
nereálné, ale vedení se nebrání hledání schůdné cesty v dalších letech. Iniciativy EK ve smyslu hledání 
mechanizmů pro racionalizaci výdajů centra děkan vítá a je přesvědčen, že to bude i zájem sekčních 
proděkanů. 

Diskuse se dotkla otázek, zda nová pravidla pro dělení prostředků neaplikovat až na pracoviště (nelze 
v rámci stávajícího statutu MFF), důvodů zřetelně rozdílných příspěvků na VČ v sekcích, konkretizace 
položek rozpočtu, do nichž jsou poukazovány pronájmy a nejpodrobněji byly diskutovány rostoucí položky 
za energie, zejména jejich výše v Troji. J. Dolejší vyslovil myšlenku, že o správnosti dělení peněz v sekcích 
může velmi dobře svědčit počet odvolání, která vůči němu budou podána a vyzval, aby byl senát o rozsahu 
odvolání informován. R. Kryl závěrem nový model rozpočtu ocenil, zejména z hlediska jeho posuzovatele, 
neboť zvolený formát dokumentace nyní umožňuje lépe porozumět většině položek. 
 
Usnesení:  AS MFF schvaluje návrh rozpočtu MFF na rok 2006. 

Hlasování:  18 – 0 – 0  
 

4. Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2006/2007. 

Návrh vedení fakulty předložil a podrobně vysvětlil proděkan J. Anděl. S návrhem se čekalo na stanovení 
povolených rozmezí jednotlivých poplatků ze strany RUK. Většina částek je oproti loňsku větší o 200,-Kč, 
částka 2500 dolarů u bodu c) vyplývá ze snahy o sjednocování poplatkové politiky v rámci programu 
ERASMUS. Hlasování proběhlo o následujícím návrhu poplatků spojených se studiem (podrobná směrnice 
bude zveřejněna ihned po schválení návrhu): 
 
a) poplatek za delší studium − za každých dalších započatých šest měsíčů studia 
 ve SP Fyzika …  3.500,- Kč měsíčně 
 ve SP Informatika …  2.200 Kč měsíčně 
 ve SP Matematika …  2. 900,- Kč měsíčně 
 ve SP Učitelství …  1.700,- Kč měsíčně 
b) poplatek za další studijní program − za každý další započatý jeden rok studia … 2.400,- Kč/rok  
c) poplatek pro studijní program v cizím jazyce na ak. r. 2006/07 … 2500,- USD/rok 
d)  poplatek za přijímací řízení  pro ak. r. 2007/08 … 500,- Kč 
 
K dotazu P. Kolmana proděkan J. Anděl sdělil, že poplatky za další studiumse týkají řádově asi stovek 
studentů. S. Kucková upozornila, že na základě novely zákona o VŠ se pravděpodobně způsob vyměřování 
poplatků změní. Podle M. Rottera zvažuje rektor UK zřízení poplatkové komise pro řešení případných 
odvolání studentů. 

Usnesení:  Senát bere se souhlasem na vědomí výši poplatků spojených se studiem pro akademický 
rok 2006/2007. 

Hlasování:  18 – 0 – 0 
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5.  Rozšíření akreditace o studijní obor Matematika zaměřená na vzdělávání - dvouoborové studium. 

Proděkan J. Anděl uvedl, že MFF má až dosud v případě učitelského studia akreditovány studijní programy 
pro kominace M-F, M-Dg, M-I,  ale postrádá akreditaci pro učitelství M v kombinaci s jinými obory, které 
jsou akreditovány na jiných fakultách. Vedení MFF se rozhodlo tuto situaci napravit a předkládá návrh na 
odpovídající rozšíření akreditace. Návrh již byl projednán a souhlasně přijat ve vědecké radě fakulty. 

Usnesení:  Senát bere se souhlasem na vědomí žádost o rozšíření akreditace o studijní obor 
Matematika zaměřená na vzdělávání - dvouoborové studium.                               Hlasování:  18 – 0 – 0 
 
 

6.  Vyhlášení voleb do SKAS. 

V souvislosti s blížícím se ukončením funkčního období stávající studentské komory AS bylo na návrh 
předsedy SKAS M. Děckého rozhodnuto o vyhlášení voleb do nové SKAS. 
 
Usnesení: 
Senát vyhlašuje volby do Studentské komory AS MFF pro funkční období 1. 10. 2006—30. 9. 2007 na 
úterý 16. května 2006 a jmenuje předsedkyní volební komise Hanu Matoušovou. Termíny pro 
případné opakování voleb stanovuje na čtvrtek 18. května  a  pátek 19. května 2006. Jmenováním 
dalších členů volební komise pověřuje studentskou komoru AS.    

Hlasování:  17 – 0 – 0 
 
 

7.  Diskuse o možnostech úpravy Volebního a jednacího řádu AS. 

Nadávné přijetí novely zákona o vysokých školách a následné změny ve vnitřních předpisech UK si 
vyžádají přípravu a projednání změn i v některých vnitřních předpisech MFF. Patří k nim i volební a 
jednací řád (VJŘ) AS. Předseda AS K. Zvára připravil přehled námětů pro tyto změny, z nichž některé 
vyplývají ze zmíněné novely a některé jsou předkládány k diskusi na základě dosavadních zkušeností 
s uplatňováním předpisu v praxi. 
Pro usnadnění práce legislativní komise při formulaci textu nové podoby VJŘ se senát k několika námětům 
vyjádřil formou orientačního hlasování. Byla podpořena myšlenka zkrátit přechodným opatřením v rámci 
předpisu funkční období stávající ZKAS tak, aby se nová komora volila současně s volbou zástupců fakulty 
v AS UK v listopadu, zahajovala činnost 1. února následujícího roku a měla více času než dnes na volbu 
kandidáta na děkana.(hlasování 17-0-0). Souhlasné bylo i vyjádření ke zrušení odst. 1 a 2 článku 4 
stanovujícího minimální účast ve volbách nezbytnou pro platnost volby členů AS (hlasování 14-0-3). Byla 
podpořena (hlasování 13-0-4) i elektronická forma provedení voleb do senátu, bude-li technicky 
proveditelná (zkušenosti s tím už mají na PřF). Členové senátu nemají námitky proti pořizování zvukového 
záznamu z jednání pléna AS v zájmu snadnějšího pořizování zápisů (hlasování 16-0-0), nepodporují však 
trvalé vystavení záznamu (hlasování 2-0-14). 
Postupně byly prodebatovány i další náměty. Ukazuje se, že dosavadní velmi přísná pravidla pro 
projednávaní nových vnitřních předpisů, případně změn dosavadních předpisů, mohou někdy velmi 
zkomplikovat jejich schvalování. Je rozumné zvážit, zda alespoň dílčí změny neprojednávat jednokolově. 
Je rovněž zapotřebí upřesnit postup, vrátí-li legislativní komise AS UK náš návrh vnitřního předpisu 
s přesným stanovením podmínek, za jakých je předpis v AS UK průchozí. Některé další náměty: Změnit 
minimální počet přítomných členů AS pro usnášeníschopnost senátu? Zavést funkci tajemníka senátu? 
Zformulovat pravidla pro oprávnění členů senátu ke kontrolní činnosti? Upravit podle závažnosti a 
složitosti bodů programu pléna AS časové termíny pro předkládání příslušných písemných podkladů? 
 
Usnesení:  Senát pověřuje legislativní komisi přípravou návrhu úprav Volebního a jednacího řádu 
AS MFF. 

Hlasování: 16 – 0 – 1 

 

 



Zápis ze 130. zasedání AS MFF ze dne 19. 4. 2006                                               Strana:  5    

8.  Různé. 

•  Na žádost děkana fakulty rozhodl senát vyslat jako své delegáty na jednání komisí pro výběrová řízení na 
obsazení pracovních míst 
ve fyzikální sekci  – J. Pešičku pro jednání v květnu a J. Dolejšího pro červen, 
v matematické sekci  – Z. Práškovou, 
v informatické sekci – P. Kolmana a jako náhradníka P. Valtra, 
v kabinetu jazykové přípravy – M. Rottera, 
na katedře tělesné výchovy – P. Kaplického, 
mladých odborných asistentů ve všech sekcích – K. Zváru. 

Hlasování: 16 – 0 – 0 

•  Karel Zvára oznámil, že dopisem informoval AS UK o podpoře stanoviska skupiny jeho členů k situaci 
v Bělorusku ze strany AS MFF schválené na minulém zasedání. 

•  Karel Zvára ocenil mimořádnou aktivitu S. Kuckové a M. Rottera při prosazování námitek vedení i 
senátu MFF vznesených vůči návrhu změn Přílohy č.8 Statutu UK. Výsledek jejich snah bude znám již za 
dva dny. 

•  K. Zvára a J. Dolejší informovali o diskusi předsednictva AS s děkanem a tajemníkem fakulty 
o nedostatečné informovanosti pracovníků z areálu Troja o opatřeních prováděných při hrozbě nedávných 
záplav. Není k dispozici předem připravený soubor pokynů pro krizové situace, využití internetu pro 
předání pokynu k opuštění budovy nebylo dostatečně systematické, nebylo využito upoutávek na aktuální 
akce hlavní stránce fakulty, scházela informace o ukončení mimořádných opatření. Děkan ujistil, že vedení 
MFF hledá řešení, k nimž patří i možnost, aby vybraná skupina oprávněných osob mohla zasláním mailu 
pohotově na domovskou fakultní stránku umístit potřebnou informaci. R. Kryl apeloval na to, aby se vedle 
internetu pamatovalo i na osvědčený způsob informování pracovníků fakulty, a to vývěskami na dveřích 
jednotlivých budov. J. Dolejší apeloval na realističtější náplň prováděných cvičení. 

•  J. Dolejší předložil návrh na zřízení veřejně přístupné elektronické knihy přání a stížností, který byl již 
prodiskutován na schůzce předsednictva senátu. Ze strany děkana i tajemníka fakulty byl přijat příznivě, 
tajemník P. Karas přislíbil jeho realizaci. 

•  Podle sdělení M. Rottera bude nejpravděpodobnějším řešením situace po zrušení fakultních studijních a 
zkušebních řádů vytvoření fakultních vnitřních předpisů s jiným názvem upravujících pravidla pro 
organizaci studia. O podrobnostech rozhodne nejbližší jedenání AS UK v pátek 21. 4. 2006. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.38  

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 24. května 2006 od 18.00 hodin.  

Zapsal:  O. Bílek 

Ověřili:  K. Zvára 
 
 
 
 

 

 

 


