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Zápis 
ze 131. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne  21. června 2006 

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

Z. Prášková, M. Rotter, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký, P. Kumičák, M. Malý, 
J. Trnka, J. Verfl, O.Zajíček 

Omluveni: J. Pešička, M. Pospíšil, D. Stanovský, P. Valtr 
Nepřítomni: V. Klusák, D. Maťašová 
Hosté: V. Beneš, A. Havlíčková, P. Karas,  Z. Němeček, L. Přech  
 

Program zasedání: 

1.    Schválení programu a schválení zápisu z dubnového zasedání AS.  
2.    Schválení rozhodnutí předsednictva AS učiněných od dubnového zasedání:  
       - novela Grantového řádu UK,  
       - rozšíření počtu proděkanů, 
       - nový proděkan L. Skála,  
       - akreditace čtyřletých doktorských studijních programů,  
       - vyjádření k sociálnímu fondu.  
3.    Informace vedení fakulty.  
4.    Schválení Výroční zprávy MFF za rok 2005.  
5.    Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2007/08.  
6.    První čtení návrhů úprav vnitřních předpisů MFF:  
      - Statut fakulty, 
      - Organizační řád, 
      - Řád přijímacího řízení, 
      - Pravidla hospodaření, 
      - Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě, 
      - Volební a jednací řád senátu, 
      - Jednací řád vědecké rady. 
7.   Volba 1. místopředsedy AS a předsedů ekonomické a studijní komise. 
8.   Různé 
 
 
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. V úvodu zasedání nejprve informoval, že ke dni 19. 6. 2006 požádal 
o uvolnění z členství v AS L.Schmiedt. Na uvolněné místo nastupuje s platností od 20. 6. 2006 z řad 
náhradníků Pavol Kumičák, který z rukou předsedy AS převzal předepsané osvědčení. 
 

1. Schválení programu zasedání a schválení zápisu z dubnového zasedání AS. 

Program zasedání navržený předsednictvem AS byl schválen tichým souhlasem. Senát tichým souhlasem 
schválil i zápis ze 130. zasedání. 

2. Schválení rozhodnutí předsednictva AS učiněných od dubnového zasedání (novela Grantového 
řádu UK, rozšíření počtu proděkanů, nový proděkan L. Skála, akreditace čtyřletých doktorských 
studijních programů, vyjádření k sociálnímu fondu). 

Vzhledem k tomu, že zasedání AS dne 24. 5. 2006 se pro nedostatečnou účast neuskutečnilo, ale některé 
body jeho původního programu byly projednány ve formě rozšířeného zasedání předsednictva AS, bylo 
nutné ve smyslu čl. 10 odst. 5 Statutu MFF dodatečně schválit přijatá rozhodnutí. Před hlasováním nebyly 
vzneseny žádné dodatečné připomínky. 
 

Novela Grantového řádu UK  

Usnesení:  S odkazem na článek 10 odst. 5 statutu fakulty senát schvaluje rozhodnutí předsednictva 
ve věci připomínek k návrhu novely Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze. 

Hlasování:  15 – 0 – 1 
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Rozšíření počtu proděkanů  

Usnesení:  S odkazem na článek 10 odst. 5 statutu fakulty senát schvaluje souhlasné rozhodnutí 
předsednictva ve věci rozšíření počtu proděkanů. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 
Nový proděkan L. Skála  

Usnesení:  S odkazem na článek 10 odst. 5 statutu fakulty senát schvaluje souhlasné rozhodnutí 
předsednictva ve věci jmenování prof. RNDr. Lubomíra Skály, DrSc., proděkanem. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 
Akreditace čtyřletých doktorských studijních programů  

Usnesení:  S odkazem na článek 10 odst. 5 statutu fakulty senát schvaluje souhlasné rozhodnutí 
předsednictva ve věci žádosti o akreditaci čtyřletých doktorských studijních programů. 
 

Hlasování:  16 – 0 – 0 
 

Vyjádření k sociálnímu fondu 

Usnesení: S odkazem na článek 10 odst. 5 statutu fakulty senát schvaluje souhlasné rozhodnutí 
předsednictva ve věci zřízení sociálního fondu. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 

 

3. Informace vedení fakulty. 

Děkan fakulty Z. Němeček podal přehled nejdůležitějších bodů činnosti vedení MFF v období od 
posledního zasedání AS konaného 19. dubna 2006: 

Ekonomické záležitosti 

a) Byly vydány Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2006, 
platí od 1. 7. 2006. Původně zamýšlené zvýšení příspěvku na stravenky zaměstnancům nebylo možné 
uskutečnit, protože to neumožňují univerzitní pravidla. Děkan se ještě pokusí prosadit možnost 
přispívat zaměstnancům na stravenky do připravovaného opatření rektora UK, které vstoupí v platnost 
od 1. ledna 2007.   

b) Kolegium kladně přijalo návrh děkana na úpravu způsobu výpočtu průměrného výdělku pro účely 
výpočtu náhrad za dovolenou. Průměrný výdělek by se měl vypočítávat pouze z těch složek platu, které 
jsou stanoveny platovým výměrem (tarifní plat, osobní příplatek, příplatek za vedení, odměny ze 
mzdových prostředků). Do průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou by se 
nezapočítávaly mimořádné odměny z grantů. Návrh novely směrnice připravil tajemník a vedoucí 
hospodářského odd. Ing. D. Lanková.  

Studijní agenda 

a) Od 1. června t.r. byl jmenován proděkanem pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. 
b) 12. června t.r. proběhly přijímací zkoušky na MFF, výsledky byly neuspokojivé, podrobnosti jsou 

v materiálu zpracovaném proděkanem J. Andělem (přehled výsledků koloval). 
c) Uskutečnil se Doktorandský týden.  
d) RUK postoupil Akreditační komisi žádost MFF  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).  

e) Vědecká rada MFF na svém zasedání 7. 6. t.r. doporučila, aby MFF požádala o akreditaci doktorského 
studia – konkrétně o prodloužení délky doktorského studia z dosavadních tří let na čtyři roky. Jestliže 
fakulta dostane – ve zkráceném akreditačním řízení –  k prodloužení doktorského studia souhlas a 
změna bude platit od podzimu t.r., předloží děkan ke schválení návrh na úpravu výše doktorandských 
stipendií ve 2. až  4. ročníku:  měsíčně 7.500,- Kč plus 1.500,- Kč za úspěšnou rigorózní zkoušku plus 
1.000,- Kč za složení zkoušky z angličtiny (zavedlo by se nově jako motivační prvek). Výše stipendia 
v prvním ročníku je dána pevně (5.750,- Kč měsíčně, v dalších letech rozpětí 7.000 až 10.500,- Kč 
měsíčně).  
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f) Studijní předpisy – v důsledku novely vysokoškolského zákona fakulta nebude mít vlastní stipendijní a 
studijní řád, ale pravidla pro organizaci studia a pravidla pro přiznávání stipendií. Na přechodnou dobu 
vydá potřebný předpis rektor UK formou opatření rektora. Na textu pravidel pracuje proděkan J. Anděl 
za významné pomoci doc. K. Zváry a proděkana L. Skály.  Vedení projednalo návrh Pravidel pro 
organizaci studia na MFF UK (část I) a doporučilo jej předložit rektorovi UK k vydání jako opatření 
rektora UK. Části II a III Pravidel budou určeny opatřením děkana fakulty (do doby, než přijme AS 
MFF konečnou podobu Pravidel).  

g) Návrh podmínek pro příští přijímací řízení předal prod. J. Skála ke schválení AS.   
h) Harmonogram akademického roku 2006/2007 je hotový, vystavený na www. 

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Vědecká rada MFF na svém zasedání 7. 6. t.r. doporučila zahájit přípravu žádosti o akreditaci oborů 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF UK. Schválila obory, o jejichž akreditaci 
má MFF žádat. Platnost současné akreditace fakulty vyprší v říjnu 2007, proto je třeba už během 
letošního podzimu soustředit podklady a na jaře 2007 – cestou RUK – předložit žádost Akreditační 
komisi.  

b) Proděkan V. Beneš informoval, že do soutěže Grantové agentury Akademie věd ČR bylo z MFF 
podáno 6 "juniorských" projektů a 5 projektů spoluřešitelských.  

c) Bylo uzavřeno další kolo přijímání přihlášek projektů financovaných z Fondu rozvoje vysokých škol. 
Z MFF byly podány návrhy projektů v úhrnné sumě zhruba 7 mil. Kč, příspěvek fakulty představuje asi 
1,8 mil. Kč.  

d) Návrh novely Jednacího řádu vědecké rady MFF projednala vědecká rada 7. 6. t.r.  
e) MFF neuplatnila žádné připomínky k návrhu změn grantového systému Univerzity Karlovy (viz 

http://www.cuni.cz/UK-2339.html). Děkan o věci jednal s prorektorem J. Bednářem a předsedou AS 
UK prof. J. Hálou. Děkan se plánuje sejít s kancléřem UK dr. T. Jelínkem, mj. kvůli formulaci opatření 
rektora. Hlavní myšlenkou je, aby dělení prostředků v rámci GA UK záviselo na úspěšnosti uplatňování 
výsledků projektů v RIV. 

f) Tzv. Jarníkovská přednáška se letos bude konat 11. října 2006, připravuje ji prof. RNDr. Miloslav 
Feistauer, DrSc., dr.h.c. 

Personální a mzdová agenda 

a) Děkan po projednání v kolegiu akceptoval všechna doporučení konkursních komisí. Se souhlasem 
vědecké rady děkan nově jmenoval od 1. 7. 2006 vedoucí některých pracovišť. 

b) Do konkursu na místo vedoucího Katedry fyziky nízkých teplot se nepřihlásil žádný uchazeč. Vedení 
fakulty souhlasilo s návrhem prod. V. Sechovského pověřit na jeden rok vedením pracoviště prof. 
RNDr. Jiřího Englicha, DrSc. Mezitím bude na jaře příštího roku vypsán nový konkurs.   

c) Na Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za vědu byl z MFF navržen prof. RNDr. Vladimír 
Matolín, DrSc.   

d) Kolegium se vrátilo k úvahám o tom, zda a jakým způsobem se má na MFF pokračovat v dosavadní 
personální politice: odchod do penze v 65 letech a maximální úvazek pro profesora v penzi ve výši 0,5. 
Existují jen nepočetné výjimky z tohoto pravidla; zásada se neuplatňovala vůči pracovníkům, kteří byli 
placeni z jiných finančních zdrojů. Kolegium děkana diskusi uzavřelo dohodou, že i nadále se bude 
uplatňovat, s jistou mírou tolerance, současná praxe, tzn. věková hranice pro odchod do důchodu 65 let 
a poté úvazek nejvýše 0,5. Připouštějí se pečlivě zvážené výjimky (typu proděkan, vedoucí pracoviště 
nebo pracovník placený z finančních zdrojů mimo rozpočet MFF; nikoli ale výjimky založené na 
výlučně osobních kvalitách pracovníka).  

Provoz a rozvoj 

a) Prod. M. Tichý koordinuje přípravu rozvojových projektů, vyhlášených MŠMT pro rok 2007.  
b) V Troji byl zaveden bezpečnostní systém pro vstup do budov na karty.  

Různé 

a) Informace děkana ze schůze RKR, konané 29. 5. 2006: 
i. Během podzimu navštíví MFF rektor UK, má zájem prohlédnout si všechny lokality.  

ii. Do konce června t.r. by měly být zaregistrovány všechny nové vnitřní předpisy Univerzity Karlovy. 
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iii. Během podzimu bude aktualizován dlouhodobý záměr UK. Rektor očekává náměty z fakult 
(výstavba). 

iv. Na podzim budou na UK vnitřně hodnoceny výzkumné záměry. Prorektor B. Gaš provádí šetření, 
které výsledky jsou ve WoS a nejsou v RIV. Výsledek dá k dispozici. Do konce června je možno 
dát na RUK žádost o doplnění výsledků do RIV (např. publikace, o kterých se nevědělo, nebo ty, na 
které se zapomnělo). 

v. Rektor pojede v září 2006 do Japonska a sbírá náměty na spolupráci (zejména s univerzitou 
v Tokiu). Je možno dávat i návrh na další japonská pracoviště.  

vi. Dne 28. 6. 2006 se bude konat zahradní slavnost pořádaná SAPUK. 

b) Po projednání v kolegiu sekce fyziky děkan vyhoví dvěma návrhům na změnu názvu pracoviště, a to: 
Katedra fyziky kovů se bude nově jmenovat Katedra fyziky materiálů. 
Katedra fyziky elektronových struktur ponese nový název Katedra fyziky kondenzovaných látek. 
Změna názvů bude provedena výnosem děkana, platit bude od 2. října 2006, tedy od začátku 
akademického roku.  Návrh na změnu pojmenování Katedry makromolekulární fyziky na Katedru 

fyziky makromolekul a nanotechnologií nebyl projednán v kolegiu fyzikální sekce, ani jej nepodal 
současný vedoucí pracoviště, tudíž k němu děkan zatím nebude přihlížet. 

c) Jsou stanoveny služby členů vedení fakulty o letních prázdninách.  

Prvním z diskutovaných bodů děkanových informací byl neuspokojivý výsledek přijímacího řízení. Zdá se, 
že hrozí trvalejší tendence poklesu zájmu o studium na MFF i plíživého poklesu úrovně uchazečů. Některé 
vyslovené náměty: Snížit náročnost řešených příkladů? Přizpůsobit jejich výběr neuspokojivé úrovni výuky 
na řadě středních škol? V tomto roce v maximální míře využít institutu odvolání? Uskutečnit ještě letos 
druhé kolo přijímacího řízení? Jakými opatřeními zajistit, aby co nejvíce přijatých uchazečů se také 
zapsalo? Děkan k diskusi poznamenal, že vedení fakulty se ještě k letošnímu přijímacímu řízení vrátí a 
posoudí případnou využitelnost přednesených podnětů. Diskuse se dotkla i problematiky stále odsouvaného 
zavedení státních maturit. M. Děcký v závěru zdůraznil, že pokles zájmu o MFF je sice viditelný, ale ne 
dramatický, takže je na místě spíše diskutovat o budoucnosti, snažit se objektivně vytypovat příčiny 
klesajícího zájmu uchazečů a reagovat na ně. 

K. Zvára podrobněji objasnil situaci s chystanými pravidly pravidly studia na MFF. Zatím bude po 
přechodnou dobu studium upraveno opatřením rektora (obecná ustanovení) a opatřením děkana (specifikace 
pravidel pro MFF), příslušný vnitřní předpis bude projednáván později. Vyzval všechny přítomné, zejména 
studenty, k podávání připomínek k návrhu opatření děkana, do textu opatření rektora již zasahovat nelze. 

M. Rotter vyslovil kritickou připomínku k oznámené změně názvů dvou fyzikálních kateder. Vyslovil 
obavu, že příliš široké termíny fyzika materiálů a fyzika kondenzovaných látek zahrnují značnou část 
zaměření i dalších pracovišť, která tak mohou být, zejména před studenty, jistým způsobem zneviditelněna.  

P. Kolman se dotázal, proč je tolik prostor dislokováno pro potřeby Profesního domu (PD), když má fakulta 
prostorů málo. Děkan Z. Němeček k tomu uvedl, že PD ještě nerozvinul všechny předpokládané aktivity, 
ale v blízké budoucnosti začne zajišťovat bakalářské promoce pro celou UK. Vedení UK silně podpořilo 
vynaložení finančních prostředků na rekonstrukce i svěření bakalářských promocí naší fakultě, nyní 
bychom měli počkat, jak se to rozběhne v praxi. Teprve tehdy bude možné dislokaci prostor případně 
revidovat. Tajemník P. Karas informaci doplnil o výčet prostor a vyslovil obavu, že po rozběhu promocí 
možná nebudou stačit. Současná přechodná situace včetně ztrátového hospodaření PD byla mimo jiné 
způsobena opožděním rekonstrukcí. Přes podaná vysvětlení P. Kolman požádal, aby byl senát o konkrétním 
využití čtyř administrativních místností ze strany PD informován písemně. 

M.Děcký položil otázku, zda se již připravuje dříve slíbený servisdesk správy budov. Tajemník P. Karas 
k tomu řekl, že realizace je zatím nemožná, hlavním důvodem je nedostatečné kvalifikace pracovníků. 
R. Kryl přislíbil, že se pokusí zformulovat svou představu o řešení. AS se k problému ještě vrátí. 
 

4. Schválení Výroční zprávy MFF za rok 2005. 

Hlasování o výroční zprávě bylo odloženo z minulého neuskutečněného zasedání, neboť k jejímu schválení  
není oprávněno předsednictvo AS. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Před hlasováním na 
zasedání přišel L. Krump. 
 

Usnesení: Senát schvaluje Výroční zprávu MFF za rok 2005.        Hlasování:  17 – 0 – 0 
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5.  Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2007/08. 

Děkan Z. Němeček na dotaz K. Zváry potvrdil, že předložený návrh podmínek věcně odpovídá ustálenému 
modelu používanému v posledních letech, nejsou v něm jiné změny než drobné technické korekce. 

Z podnětu P. Kolmana proběhla diskuse o možnosti ve větším měřítku promíjet přijímací pohovory, 
zejména v případě doktorského studia. V diskusi k tomu však převážily argumenty ve prospěch zkoušek. 
K. Zvára navíc upozornil na to, že by se jednalo o přiliš silný zásah do pravidel, aby se o něm jednalo bez 
důkladného rozmyšlení. Není vhodné o tom uvažovat již v rámci právě předkládaných pravidel. 

M. Děcký navrhl ke zvážení námět, aby doktorské studium nebylo tak striktně vázané na akademický rok 
a mohlo začínat i v letním semestru, a to například kvůli uchazečům, kteří ukončí magisterské studium 
v odloženém termínu. K. Zvára vyjádřil názor, že to nezáleží jen na fakultě a vyžadovalo by to iniciativu 
vůči UK. Děkan fakulty upozornil na potíž se stipendiem, na které mají nárok pouze studenti zapsaní k datu 
31.10. M. Děcký k tomu poznamenal, že však jsou případy, kdy by na doktoranda byly k dispozici peníze 
např. z grantu. 
Před hlasováním o usnesení ze zasedání odešel L. Krump. 

Usnesení:  Na návrh děkana senát schvaluje podmínky přijetí ke studiu na akademický rok 
2007/2008. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 

6. První čtení návrhů úprav vnitřních předpisů MFF. 

Senát se vrátil k projednání návrhů změn vybraných vnitřních předpisů MFF, které je třeba upravit 
v důsledku přijetí loňské novely zákona o VŠ. Diskuse o nich již z velké části proběhla na rozšířeném 
zasedání předsednictva AS 24. 5. 2006. 

Statut fakulty  

Návrh změn uvedl děkan Z. Němeček. Jejich část je dána novelou zákona o VŠ, některé další plynou ze 
zkušenosti s dosavadním uplatňováním statutu. Podrobnosti jsou v důvodové zprávě. 

Usnesení:  Senát v prvním čtení schvaluje návrh nového znění Statutu fakulty předložený děkanem a 
propouští jej do druhého čtení. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 
Organizační řád  
Děkan odůvodnil některé změny týkající se struktury pracovišť. 
Usnesení:  Senát v prvním čtení schvaluje návrh nového znění Organizačního řádu fakulty 
předložený děkanem a propouští jej do druhého čtení. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 
Řád přijímacího řízení 

Podle děkana fakulty tento návrh zahrnuje pouze změny vynucené novelou. 

Usnesení:  Senát v prvním čtení schvaluje návrh nového znění Řádu přijímacího řízení fakulty 
předložený děkanem a propouští jej do druhého čtení. 

Hlasování:  16 – 0 – 0 
Jednací řád vědecké rady  

Tento návrh změn odůvodnil proděkan V. Beneš, hlavní změna se týká podmínky usnášeníschopnosti VR 
(čl.2 odst.3), ostatní ostatní jsou kosmetické úpravy. Na dotaz I. Barvíka vysvětlil pravidlo o hlasování per 
rolam. 
Před hlasováním přišel Ondřej Zajíček. 
Usnesení:  Senát v prvním čtení schvaluje návrh nového znění Jednacího řádu vědecké rady 
předložený děkanem a propouští jej do druhého čtení. 

Hlasování:  17 – 0 – 0 
Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě  

K tomuto návrhu vystoupil jako předkladatel K. Zvára. V důsledku zrušení fakultních stipendijních řádů je 
třeba se řídit univerzitním vnitřním předpisem, k němu musíme mít fakultní pravidla. Návrh je připraven na 
základě našeho dřívějšího stipendijního řádu a přizpůsoben stanoveným požadavkům. J. Verfl se omluvil za 
za to, že návrh nepřipravil sám, jak původně přislíbil. K dotazu J. Trnky, zda návrh bude zahrnovat naše 
původní pravidla, K. Zvára uvedl, že to závisí na nás. 
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Usnesení:  Senát v prvním čtení schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě 
předložený skupinou členů senátu a propouští jej do druhého čtení. Předsednictvu ukládá, aby druhé 
čtení vyhlásilo až po úpravě předlohy podle požadavků AS UK. 

Hlasování:  17 – 0 – 0 
Pravidla hospodaření 
Tento vnitřní předpis zatím nelze projednat, neboť není k dispozici odpovídající předpis UK. 

Volební a jednací řád senátu 

K. Zvára úvodem uvedl, že návrh tohoto vnitřního předpisu je výsledkem usilovné práce předsedy 
legislativní komise P. Kolmana a zdůraznil, že kromě podávání pozměňovacích návrhů bude nezbytné 
uzpůsobit jeho text ke statutu fakulty, který bude nepochybně schválen před ním. Podrobnější komentář 
k textu návrhu podal P. Kolman. 

Usnesení:  Senát v prvním čtení schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu akademického senátu 
předložený skupinou členů senátu a propouští jej do druhého čtení. 

Hlasování:  17 – 0 – 0 

Důležité: Před ukončením jednání o tomto bodu bylo rozhodnuto, že pozměňovací návrhy pro projednání 
uvedených vnitřních předpisů ve druhém čtení lze podávat do 26. září 2006 k rukám předsedy legislativní 
komise P. Kolmana. 

7.  Volba 1. místopředsedy AS a předsedů ekonomické a studijní komise. 

Senát provedl tajným hlasováním volbu 1. místopředsedy AS a předsedů ekonomické a studijní komise, 
neboť vypršelo jejich jednoleté funkční období. Skrutátory byli Z. Prášková a J. Trnka. 

Výsledky voleb: 
Prvním místopředsedou AS MFF byl zvolen Jiří Dolejší 10 hlasy z 11 hlasujících. 
Při této volbě hlasovali podle volebního řádu pouze členové zaměstnanecké komory, navržen byl jediný 
kandidát, jeden odevzdaný hlas byl neplatný. 

Předsedou ekonomické komise AS byl zvolen  Josef Pešička  16 hlasy z  17  hlasujících. 
Navržen byl jediný kandidát, jeden z odevzdaných hlasů byl neplatný. 

Předsedou studijní komise AS byl zvolen  Martin Děcký  9 hlasy z 16 hlasujících. 
Před tímto hlasováním zasedání opustil P. Kolman. Navrženi byli dva kandidáti M. Děcký a M. Zahradník. 
Pro M. Zahradníka hlasovalo 6 členů AS, jeden hlas byl neplatný. 
 

8.  Různé. 

•  Bylo dohodnuto svolat první podzimní zasedání AS na středu 11. října 2006.  
•  K. Zvára stručně informoval o průběhu výběrových řízení. 
• A. Havlíčková informovala o neuspokojivém průběhu Dne fyziky, který byl ve srovnání s minulými roky 
poznamenán velmi malou účastí středoškolských studentů i učitelů. Zároveň upozornila i na klesající zájem 
o korespondenční semináře a vyzvala k přemýšlení o důvodech i nápravě (mj. návratem k některým dříve 
osvědčeným akcím). K tomu proběhla delší diskuse zaměřená na hledání možných příčin poklesu zájmu 
o MFF i klesající úrovně uchazečů. Možné faktory: Horší úroveň středoškolské výuky F a M. Nedostatečná 
prezentace fakulty na jejích internetových stránkách. Nově zavedené dvoustupňové studium? Pokles zájmu 
o studium teoretických oborů v důsledku zdůrazňování významu aplikovaných oborů. Malá aktivita fakulty 
při využívání tisku a televize k uplatňování medializovatelných témat z našich oborů. Závěrem debaty byla 
zdůrazněna potřeba objektivnějšího posouzení situace. 
•  Předsedající K. Zvára zasedání uzavřel přáním příjemného prožití prázdnin a dovolených. 

 
Zasedání bylo ukončeno ve 22.09 hod. 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 11. října 2006 v 18.00 hodin.  

Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, M. Děcký 
 
 


