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Zápis 
ze 132. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne  11. října 2006 

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

J. Pešička, M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, D. Stanovský, P. Valtr, M. Zahradník, 
K. Zvára, M. Děcký, D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma, J. Verfl, O.Zajíček 

Omluveni:   
Nepřítomni:  
Hosté: J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, J. Houžvička, M. Johnová, P. Karas,  Z. Němeček, 

L. Přech, L. Skála 
 

Program zasedání: 

1.  Schválení programu, kontrola zápisu ze 131. zasedání. 
2.  Představení programu CareerMarket. 
3.  Informace vedení fakulty. 
4.  Závěrka hospodaření k 30. 6. 2006. 
5.  Vyjádření k návrhu smlouvy s firmou VAKUUM Praha, s. r.o. 
6.  Druhá čtení novel fakultních předpisů (statut, organizační řád, jednací řád vědecké rady, řád 
     přijímacího řízení, volební a jednací řád senátu). 
7.  Schválení odvolání a jmenování členů disciplinární komise fakulty. 
8.  Volba předsedy a jednatele senátu, volba předsedy legislativní komise. 
9.  Vypsání doplňovacích voleb do studentské komory AS MFF a AS UK. 
10. Termíny příštích jednání senátu. 
11.  Delegování zástupců AS v komisích pro konkursní řízení. 
12.  Různé: 

- dopis kol. Jedelského s návrhem nominovat ing. Švece na cenu Jana Opletala, 
     - dopis kol. Matouška (předseda AS PřF UK) s návrhem na zřízení debatního klubu,  
     - dopis ředitele společnosti Scio. 
 
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. Uvítal členy nově zvolené studentské komory AS a předal jim 
předepsaná osvědčení o platnosti jejich volby. Zároveň oznámil, že SKAS zvolila svým předsedou 
M. Děckého. 
 
1. Představení programu CareerMarket. 

Mgr. Milena Johnová v krátké prezentaci představila projekt CareerMarket (Brána k výzkumu). Jedná se 
o ucelený systém spolupráce mezi studenty, pedagogy a zaměstnavateli, který se snaží dát studentům 
přehled o možnostech jejich uplatnění po skončení studia. MFF je do tohoto projektu prostřednictvím 
OVVP aktivně zapojena, v předcházejících měsících probíhal sběr informací z jednotlivých kateder 
matematické a fyzikální sekce (jaké konkrétní možnosti expertní spolupráce mohou katedry nabídnout 
komerčním společnostem apod.) a již byly zprostředkovány první kontakty na významné dodavatele 
průmyslových a řídících systémů. Možnosti zapojení studentů jsou bohaté, počínaje zadáváním témat 
diplomových prací a konzultací a konče dlouhodobou pracovní spoluprací. 

V následné krátké diskusi A. Havlíčková a M. Děcký ocenili pozitivní přínos projektu pro zapojení 
studentů do praxe. K. Zvára navrhl, aby byly výsledky projektu použity fakultou jako další způsob 
propagace fakulty vůči veřejnosti, především potenciálním zájemcům o studium na MFF. 

 

2. Schválení programu zasedání a schválení zápisu ze 131. zasedání AS. 

Program zasedání navržený předsednictvem AS byl schválen tichým souhlasem se dvěma změnami: 
Původně pátý bod programu Představení programu CareerMarket byl přesunut na začátek zasedání a před 
bod Různé byl zařazen nový bod Delegování zástupců AS v komisích pro konkursní řízení. 
Dále senát po drobných úpravách a odpovědi děkana na dotaz P. Kaplického ke stipendiím doktorandů 
tichým souhlasem schválil i zápis ze 131. zasedání.  
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3. Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 21. 6. 2006: 

Ekonomické záležitosti 

a) Pololetní závěrka hospodaření – materiál zaslal tajemník, projednala ho EK. 
b) Námět – pololetní závěrku hospodaření zrušit. Významný a sledováníhodný pohyb v hospodaření 

nastává teprve ve třetím a hlavně ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku, kromě toho hospodářské 
oddělení povinně zpracovává měsíční závěrky. 

c) Smlouva s firmou VAKUUM - bude uzavřena nová, standardní nájemní smlouva. Stávající sdružení 
firmy a MFF ukončí od příštího roku existenci. Návrh nájemní smlouvy, která byla upravena ve 
smyslu připomínek právního odd. RUK, postoupil tajemník cestou ekonomické komise AS.  

Studijní agenda 

a) Pravidla pro organizaci studia, Podmínky pro vyplácení stipendia – oba předpisy nabyly platnosti.  
b) Prod. J. Anděl doporučil k úvaze nabídku na využití Národních srovnávacích zkoušek v přijímacím 

řízení. Vedení Univerzity není proti. V případě kladného stanoviska akademického senátu by děkan a 
prod. J. Anděl pozvali ke konkrétnímu jednání dr. O. Šteffla, ředitele SCIO. KD souhlasilo, aby se 
letos během Dne otevřených dveří podávala informace, že studenti mohou žádat o prominutí přijímací 
zkoušky z důvodu, že byli úspěšní při Národních srovnávacích zkouškách. 

c) Děkan konzultoval s pror. J. Bednářem námět na zavedení tříletého magisterského oboru. Přestože 
pror. J. Bednář shledává návrh za nereálný a přestože podobné stanovisko zastává Akreditační komise, 
jak vyzvěděl LS od prof. P. Höschla, je kolegium toho mínění, že stojí za to návrh opakovaně 
zmiňovat.  

d) Kolegium schválilo návrh na ustanovení doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc. garantem pro nově 
akreditovaný studijní program Učitelství pro základní školy, kombinace F – M. Návrh byl dnes 
předložen vědecké radě fakulty.   

e) Harmonogram akademického roku 2006/2007 je hotový, vystavený na www, byl doplněn o termíny 
pro přihlášení se ke státním zkouškám. 

f) Kolegium schválilo návrh prod. L. Skály na změnu v organizaci obhajob doktorských disertací: 
obhajoby se budou konat nejen na Karlově, ale také v ostatních budovách MFF. Připravené materiály 
předá Ing. J. Jágrová předsedovi komise pro obhajobu; sama se obhajoby nezúčastní.  

g) Kolegium schválilo námět, který vznikl při diskusích prod. L. Skály se studenty, aby děkan fakulty 
uděloval, byť i nepravidelně, cenu za vynikající bakalářskou nebo magisterskou práci. Cena by měla 
hodnotit studentův výkon mířící k samostatné tvůrčí práci. Cena nebude mít formu stipendia. Bude se 
udělovat po jedné ceně ročně za každou sekci plus jedna za učitelské obory, každá ve výši 15.000,- 
Kč. Konkrétní návrh připraví prod. L. Skála. T: do konce října 2006. 

h) Placení výuky vedené studenty: výuka bude honorována ze dvou zdrojů – částečně na základě 
uzavřené DPČ či pracovního poměru, částečně formou stipendia. Po diskusi kolegium schválilo, aby 
student, který už má s fakultou uzavřený formální poměr, dostával  podstatnou část honoráře jako 
stipendium; student, s nímž bude na výuku uzavírána nová DPČ, bude dostávat z DPČ 400,- Kč za 
dvouhodinovku měsíčně plus stipendium ve výši 800,- Kč za dvouhodinovku měsíčně. Je to hranice 
minimální částky, další záleží na sekci, přesněji na vedoucím pracoviště.  

i) Stanovení poplatku za zahájení rigorózního řízení na MFF: po krátké diskusi kolegium schválilo výši 
poplatku Kč 1000,-, pro všechny žadatele bez rozdílu.  

j) Disciplinární komise – ponechat stávající členy a náhradníky ze zaměstnanecké části fakulty, tedy (bez 
titulů): J. Anděla, J. Langera, A. Kučeru; O. Odvárka a D. Slavínskou. Návrh SKAS na členy z řad 
studentů zatím není znám, bude tlumočen na zasedání AS. Disciplinární komise má šest členů. Děkan 
jmenuje tři členy z akademických pracovníků fakulty a další tři další členy z řad studentů fakulty. 
Z členů komise jmenuje jejího předsedu. Dále děkan jmenuje jako náhradníky dva akademické 
pracovníky a dva studenty (z Disciplinárního řádu z r. 1999). 

 

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Připravuje se žádost MFF o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 
MFF UK.  Termín pro shromáždění podkladů byl stanoven na 15. 12. 2006.  
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b) Kolegium se shodlo v mínění, že v zájmu MFF je více než žádoucí mít v orgánech Grantové agentury 
ČR silné a reprezentativní zastoupení, především z fyzikální sekce. Do konce roku sbírá OVZS 
návrhy, příslušný formulář je na stránkách GA ČR.  Návrhy budou koncem kalendářního roku 
odeslány za všechny obory najednou.  

c) Tzv. Jarníkovská přednáška se letos konala právě 11. října 2006, pronesl ji prof. RNDr. Miloslav 
Feistauer, DrSc., dr.h.c.  

d) Slavnostní inaugurační seminář Centra Jindřicha Nečase se konal v pondělí 9. října 2006 od 18.00 
hodin v Modré posluchárně.  

e) Příští Strouhalovskou přednášku – 10. ledna 2007 - pronese prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 
z KFNT.  

Personální a mzdová agenda 

a) KD schválilo vypsání konkursů pro letošní podzimní kolo. Akademický senát je žádán o delegování 
svých zástupců do komisí. 

b) Byly vypraveny tyto návrhy: 
- na cenu Patria soutěže Česká hlava 2006 byl navržen prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., F.R.S.C., 
- na Cenu Praemium Bohemiae za rok 2006 byl navržen prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.; za sekci 
  fyziky nebyl návrh předložen (z časových důvodů, jinak přicházel v úvahu prof. Jiří Zahradník). 

Provoz a rozvoj 

a) Prod. M. Tichý koordinuje přípravu rozvojových projektů, vyhlášených MŠMT pro rok 2007.  
b) Prod. M. Tichý koordinuje návrh stavebních akcí MFF na roky 2007 – 2011 jako podklad pro plán 

MTZ UK na další pětiletku. 
c) V úterý 19. 9. t.r. úspěšně proběhla kolaudace interiérů malostranské budovy. Slavnostní setkání při 

příležitosti dokončení rekonstrukce je plánováno na pátek 20. 10. t.r., 14:00 hodin, pozvánky jsou 
rozeslané. Slavnosti bude předcházet setkání s novináři a zástupci médií. 

d) V Karlíně byl zaveden bezpečnostní systém pro vstup do budov na karty. Připravuje se zavedení 
takového systému i v budově na Malostranském nám.  

Různé 

a) Dne 31.10.2006 se bude konat fakultní koncert, účinkovat bude Kvarteto Norbert. Pozvánky byly 
rozeslány.  

b) Přednáška profesora Horsta L. Störmera, nositele Nobelovy ceny za fyziku v r. 1998, na ČVUT ve 
čtvrtek 19. října 2006 – propagaci ve fyzikální sekci zajistil V. Sechovský. Spolu s FJFI ČVUT 
připravuje MFF besedu profesora Störmera s vybranými doktorandy, formou pracovní snídaně dne 20. 
října t.r. 

 
Informace děkana doplnil několika body studijní proděkan L. Skála. Pro vedení fakulty bylo naléhavým 
úkolem včas před zahájením akademického roku připravit legislativní normy pro studium a stipendia 
respektující nedávnou novelu zákona o VŠ. Na základě nového Studijního řádu UK a Stipendijního řádu 
UK již vstoupila v platnost dočasná opatření rektora a děkana k organizaci studia a k vyplácení stpendií. 
Návrhy definitivních vnitřních předpisů pro studium i stipendia jsou nyní připraveny k projednání v senátu. 
Vedení MFF uvažuje mimo rámec prospěchových stipendií o odměňování mimořádných výkonů studentů 
formou ceny děkana, například za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Proděkan L. Skála také 
upozornil na nový Rigorozní řád UK, na jehož základě připravuje náměty pro úpravu Rigorozního řádu 
MFF. Při této příležitosti vedení fakulty zvažuje zavedení správního poplatku za rigorozní řízení. Rektorovi 
UK byl předložen návrh, aby garantem pro učitelské studium byl jmenován doc. L. Dvořák. Podle nových 
předpisů se na výuce mohou podílet studenti magisterského a doktorského studia, nikoliv studenti studia 
bakalářského. Honorováni mohou být buď formou stipendia nebo na základě dohody o pracovním poměru, 
případně kombinací obou způsobů. Naléhavým problémem vyžadujícím řešení je trvalý pokles počtu 
přijímaných uchazečů o studium na MFF. Proděkan J. Anděl  informaci doplnil číselným porovnáním 
výsledků posledních dvou přijímacích zkoušek.  

V diskusi K. Zvára poděkoval na nabídku proděkanana na spolupráci se senátem již v přípravné fázi tvorby  
vnitřních předpisů, které bude senát schvalovat. I. Barvík se přimlouval za odlišnou výši poplatků v případě 
žadatelů o řádné rigorózní řízení a o uznání titulu RNDr podle zákona. 
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Podstaná část diskuse byla věnována klesajícímu počtu uchazečů o MFF. Diskutované náměty: Má se snížit 
náročnost zkoušek? Měl by se zvýšit předepsaný studijní průměr pro přijetí bez přijímací zkoušky? 
Umožnit za mimořádných okolností prominutí zkoušky? Jaký je podíl slovenských studentů? Mělo by se 
využít nabídky dr. O. Štefla na služby organizace Scio (ovšem až v následujícím akademickém roce, pro 
příští rok již jsou pravidla stanovena)? Jaké by byly náklady v porovnání s našimi? Závěry z diskuse 
vyzněly v doporučení probrat tyto otázky důkladněji na některém z nejbližších zasedání AS. 

K dotazu J. Dolejšího uvedl proděkan J. Anděl, že první zkušenost s přechodem z bakalářského do 
magisterského studia nedopadla dobře, zatím asi 100 studentů nepokračuje v magisterském studiu. Zároveň 
na otázku L. Přecha sdělil, že naproti tomu se do magisterského studia na MFF přihlásilo asi 20 až 30 
absolventů bakalářského studia z jiných vysokých škol. 
P. Kolman připomenul svou interpelaci z minulého zasedání k přiměřenosti počtu místností vyčleněných 
v malostranské budově pro činnost Profesního domu. Tajemník P. Karas se omluvil, že zapomněl připravit 
písemnou odpověď. K omluvě se připojil i děkan Z. Němeček a přislíbil, že na příštím zasedání AS zpráva 
bude předložena. Zároveň uvedl, že nyní nastává nová situace uvedením celé malostranské budovy včetně 
promoční auly do provozu a problémem je, že v současné době ještě není definitivní představa o rozsahu 
promocí.  
 

4. Závěrka hospodaření MFF  k 30. 6. 2006. 

Tajemník fakulty v úvodu uvedl, že jak ukazuje letitá zkušenost i tato pololetní závěrka neobsahuje žádné 
dramatické prvky a nemá ještě dostatečnou vypovídací hodnotu o hospodaření fakulty, spolehlivěji bude 
možno dělat závěry až ze závěrky k 30. září. Soustředil se na tři body: Byla napravena chyba týkající se 
odpisů, které byly v rozpočtu omylem uvedeny na dvou místech. K problematice Profesního domu tajemník 
uvedl, že věří, že do konce roku bude jeho hospodaření vyrovnané. Co se týče staveb většina akcí je ve 
stadiu dokončování. 

Předseda ekonomické komise J. Pešička shrnul průběh jednání komise, její jednání s tajemníkem 
P. Karasem a kolegiem děkana. Výsledkem všech jednání byl souhrn otevřených otázek publikovaných 
formou zápisu z jednání ekonomické komise na www. Předseda ekonomické komise konstatoval, že na 
některé otázky již bylo odpovězeno v úvodních vystoupeních a o odpovědi na ostatní požádal. Přečetl návrh 
dvoubodového usnesení k závěrce. 

Před hlasováním tajemník P. Karas reagoval na zbývající otázky a proběhla krátká diskuse, zejména 
k problematice ekonomické efektivnosti Profesního domu. 
 
Usnesení: 

Senát souhlasí s úpravou rozpočtu MFF, jak ji navrhuje vedení fakulty. 
Hlasování:  21 – 0 – 2  

Senát bere se souhlasem na vědomí předloženou závěrku hospodaření MFF k 30. červnu. 
Hlasování:  23 – 0 – 0 

5. Vyjádření k návrhu smlouvy s firmou VAKUUM Praha, s. r. o. 

Vedení fakulty požádalo senát o vyjádření k návrhu nové smlouvy s firmou VAKUUM Praha, která dosud 
působila v rámci sdružení firmy a fakulty. Tajemník P. Karas v úvodním vystoupení uvedl, že podle nových 
předpisů již tento model vzájemné spolupráce není možný a je třeba ho změnit. Proto vedení MFF navrhuje 
zrušit sdružení a budoucí působení firmy upravit novou nájemní smlouvou. Pro MFF bude výhodnější 
zadávat zakázky u firmy například z investičních prostředků výzkumných záměrů. Konkrétněji se zmínil 
o některých bodech smlouvy (výčtu pronajatých ploch, výši nájemného, fakturaci energií a způsobu 
odvádění dalších plateb). Nájemní smlova bude uzavřena zatím na dobu 18 měsíců s platností od 1.1.2007, 
kdy zároveň zanikne sdružení. Smlouvu, do které byly zahrnuty připomínky právního oddělení RUK, 
zevrubně prostudovala ekonomická komise. 
Předseda ekonomické komise J. Pešička shrnul názory komise do 6 bodů, z nichž vyzdvihl otázky: Proč 
nájem místo sdružení? Jaká bude cena zakázek pro pracoviště fakulty? Budou o chystaných změnách 
dostatečně informováni vedoucí pracovišť fyzikální sekce? Závěrem navrhl znění usnesení. 
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Děkan Z. Němeček uvedl, že smlouva bude pro účetnictví fakulty znamenat vyšší příjem a že vedoucí 
pracovišť budou detailně informováni sekčním proděkanem. M. Rotter získal informaci, že cena zakázek 
bude srovnatelná s cenami dodavadními.  

Usnesení:  Senát bere na vědomí záměr vedení fakulty nahradit stávající smlouvu o sdružení s firmou 
VAKUUM Praha novými smlouvami. 

Hlasování: 23 – 0 – 0 
 

6. Druhá čtení novel fakultních předpisů (statut, organizační řád, jednací řád vědecké rady, řád 
    přijímacího řízení, volební a jednací řád senátu). 

Po schválení v prvním čtení na zasedání AS 21. 6. 2006 nyní senát projednal ve druhém čtení návrhy změn 
pěti vnitřních předpisů MFF. Pozměňovací návrhy soustředila legislativní komise a vyjádřila k nim svá 
doporučení v dokumentu, který byl k dispozici na senátní webové stránce. Tuto část jednání senátu řídil 
z pověření předsedy AS předseda legislativní komise P. Kolman a postupoval podle očíslovaných  návrhů. 
U každého z pěti dokumentů proběhla dílčí hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a jednání 
bylo uzavřeno schválením celého dokumentu. 

Statut MFF: 

Návrh 1:  Hlasování  4 – 14 – 5 – neschváleno. 
Návrh 2:  Proběhla diskuse o poslední větě čl. 10, odst. 1 a byla dohodnuta formulace: Návrh na přijetí, 
změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty může senátu podávat děkan z vlastní iniciativy nebo na 
základě žádosti skupiny alespoň tří členů senátu.  Hlasování  15 – 4 – 4 – schváleno. 
Návrh 3: Konec poslední věty čl. 15, odst. 2 se upraví na  ...vyjadřuje se k děkanem předkládané zprávě 
o hospodaření k 30.9.    Hlasování  19 – 1 – 3 – schváleno. 
Návrh 4:  Hlasování  9 – 8 – 6 – neschváleno. 

Usnesení:  AS MFF schvaluje Změnu statutu MFF UK.                                    Hlasování: 23 – 0 – 0 

Organizační řád MFF: 

Návrh 1:  Návrh byl stažen navrhovatelem. 
Návrh 2:  Hlasování  1 – 15 – 7 – neschváleno. 
N3 – Navrženou změnu lze provést jako drobnou technickou korekci. 
N4 – Rozhodnuto vynechat. 
N5 – Proběhla debata o spravování prostředků v sekcích proděkanem a návrh byl dvakrát modifikován. 
První podnávrh  hlasováním  4 – 9 – 10 neprošel a druhý podnávrh hlasováním  7 – 9 – 7 rovněž neprošel. 

Usnesení:  AS MFF schvaluje Změnu organizačního řádu MFF UK.                  Hlasování: 20 – 1 – 2 

Jednací řád vědecké rady: 

Hlasování o jediném předloženém návrhu:  8 – 6 – 9 – neschváleno. 

Usnesení:  AS MFF schvaluje Změnu  jednacího řádu vědecké rady MFF UK.  
Hlasování: 18 – 2 – 3 

Řád přijímacího řízení MFF: 

Jediný návrh:  Hlasování  22 – 0 – 1 – schváleno. 

Usnesení:  AS MFF schvaluje Změnu řádu přijímacího řízení MFF UK.             Hlasování:  23 – 0 – 0 
 

Volební a jednací řád AS MFF: 

Návrh 1:  Hlasování  5 – 13 – 5 – neschváleno. 
Návrh 2:  Hlasování  20 – 1 – 2 – schváleno. 
Návrh 3:  Hlasování  18 – 0 – 5 – schváleno. 
Návrh 3:  Hlasování  21 – 1 – 1 – schváleno. 
Návrh 4:  Hlasování  17 – 2 – 4 schváleno. 
 

Usnesení:  AS MFF schvaluje Změnu volebního a jednacího řádu AS MFF. 
Hlasování: 23 – 0 – 0 
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Vzhledem k velkému počtu navržených změn v pěti předpisech svěřil senát provedení případných 
technických korekcí vynucených překlepy nebo přizpůsobením návrhů předepsaným vzorům předsedovi 
AS K. Zvárovi a předsedovi legislativní komise P. Kolmanovi.  

Hlasování: 23 – 0 – 0 

7. Schválení odvolání a jmenování členů disciplinární komise fakulty. 

V rámci tohoto a následujícího bodu programu proběhlo několik tajných hlasování. Předsedající pověřil 
funkcí skrutátorů P. Kaplického a J. Trnku. 

Usnesení:   V souvislosti s koncem dvouletého funkčního období (čl. 3 odst. 4 disciplinárního řádu pro 
studenty) senát vzal na vědomí ukončení funkčního období členů disciplinární komise MFF. 

Hlasování:  21 – 0 – 0 
 
Dále pak senát v tajném hlasování vyjádřil souhlas s návrhy děkana na jmenování členů disciplinární 
komise MFF pro další funkční období (počty odevzdaných kladných hlasů jsou uvedeny za jmény 
navrhovaných): 

předseda:   prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. (19),  
akademičtí pracovníci: 
doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. (20), doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (21), 
(náhradníci  doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (19), doc. RNDr. Danka Slavínská, CSc. (20)), 
studenti: 
Mgr. Pavel Cejnar (21), Ondřej Zajíček (20), David Kolovratník (19), 
(náhradníci Miroslav Rudišin (19), Mgr. Josef Zlomek (20)). 

8. Volba předsedy a jednatele senátu, volba předsedy legislativní komise. 

Podle volebního a jednacího řádu AS přistoupil senát v důsledku nástupu nové studentské komory k volbě 
předsedy a jednatele AS. Volby se zúčastnilo 22 členů AS. 
 

Na funkci předsedy AS na další období byl navržen jediný kandidát  K. Zvára. 
Předsedou AS MFF byl zvolen v tajném hlasování Karel Zvára  21 hlasy z 22.                   
 
Na funkci jednatele AS byl navržen jediný kandidát O. Bílek. 
Jednatelem AS MFF byl zvolen v tajném hlasování Oldřich Bílek  21 hlasy z 22. 
 
V důsledku ukončení funkčního období předsedy legislativní komise přistoupil senát k tajné volbě nového 
předsedy. Na tuto funkci byl navržen  jako jediný kandidát P. Kolman. 
Předsedou legislativní komise AS byl v tajném hlasování zvolen  Petr Kolman 21 hlasy z 22. 
 
Vzhledem k tomu, že u mnoha členů komisí senátu vypršelo jejich funkční období a do senátu přišli noví 
členové SKAS, senát se rozhodl kompletně schválit složení všech tří komisí s výjimkou jejich předsedů, 
kteří již byli zvoleni tajným hlasováním. Výsledky hlasování: 
 

ekonomická komise (předseda Josef Pešička):  
Doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.,  Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc., RNDr. Jan Hric, Mgr. Petr Kaplický, 
Ph.D., RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.                    Hlasování:  19 – 0 – 3 
 
studijní komise (předseda Martin Děcký):  
Martin Děcký, RNDr. Jiří Dolejší, CSc., RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., RNDr. 
Rudolf Kryl, Doc. RNDr. Josef Mlček, CSc., RNDr. David Stanovský, Ph.D., Jan Verfl, Doc. RNDr. Jiří 
Veselý, CSc., Doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Ondřej Zajíček, Jiří Lipovský 

Hlasování:  22 – 0 – 0     
legislativní komise (předseda Petr Kolman): 
Kolman, RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., RNDr. Věra Kohlová, Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Jiří 
Lipovský, Mgr. Jan Foniok, Jan Verfl, Mgr. Josef Zlomek 

Hlasování:  20 – 0 – 2   
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9. Vypsání doplňovacích voleb do studentské komory AS MFF a AS UK. 

Vzhledem k tomu, že v současné době má studentská komora AS MFF pouze sedm členů a není žádný 
náhradník, vypisuje senát doplňovací volby do SKAS na funkční období do 30. září 2007 na dny 14. a 15. 
listopadu 2006 s náhradním termínem 21. a 22. listopadu 2006. Předsedou volební komise senát jmenuje 
D. Kolovratníka a jmenováním dalších členů pověřuje studentskou komoru. 

Vzhledem k tomu, že předsednictvo AS UK na svém zasedání 12. září vzalo na vědomí rezignaci kolegyně 
Stanislavy Kuckové na její členství v AS UK a vyhlásilo na uprázdněné místo doplňovací volby, stanovuje 
senát podle čl. 1 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS UK termín voleb na 14.a 15. listopadu 2006. 
Předsedou volební komise senát jmenuje D. Kolovratníka a jmenováním dalších členů pověřuje 
studentskou komoru.                   

Hlasování:  22 – 0 – 0 

10. Termíny příštích jednání senátu. 

Zasedání senátu se budou v období do konce roku 2006 konat v termínech 8. listopadu a 6. prosince 2006. 
 

11. Delegování zástupců AS v komisích pro konkursní řízení. 

Děkan fakulty požádal senát o vyslání jeho zástupců do komisí pro konkursní řízení vyhlášená 
v podzimním termínu. AS rozhodl, že jeho delegáty budou 

O. Bílek v komisi pro konkursy ve fyzikální sekci, 
Z. Prášková v komisi pro konkursy v matematické sekci,    
R. Kryl v komisi pro konkursy v informatické sekci a v komisi pro konkurs na místo ředitele ÚFAL, 
P. Kaplický v komisi pro konkurs na KTV,    
K. Zvára v komisi pro konkurs na místa mladých odborných asistentů v oborech F, M, I. 

Hlasování:  20 – 0 – 2 

12.  Různé. 

• K. Zvára připomněl dopis člena studentské komory RVŠ a AS PřF UK kol. P. Jedelského, rozeslaný 
elektronicky všem členům AS, s návrhem nominovat ing. J. Švece z VUT v Brně na cenu Jana Opletala za 
zásluhy o zapojení studentů do akademické samosprávy nebo podat jiný návrh. Pro absenci podnětů nebyl 
přijat žádný závěr. 

• K. Zvára informoval o dopise kol. Matouška (předseda AS PřF UK) s návrhem na zřízení debatního klubu 
předsedů AS a o své odpovědi, v níž vyjádřil názor, že námět považuje za rozumný, bude-li to neformální 
akce. 

• Senát vzal na vědomí dopis ředitele společnosti Scio dr. O. Štefla ve věci nabídky, aby fakulta využila 
služeb jeho společnosti při zajišťování přijímacího řízení. Vedení MFF do jisté míry připouští využití 
nabídky, nejspíše jako doplňkové možnosti, ale nejdříve v přespříštím akademickém roce. Návrhy, které 
dopis obsahuje, se senát hodlá zabývat v souvislosti s hodnocením přijímacího řízení na prosincovém 
zasedání. 

• M. Děcký pozval členy senátu na tradiční Beánii, která se uskuteční 1.listopadu. 
 

 
Zasedání bylo ukončeno ve 22.55 hod. 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 8. listopadu 2006 v 18.00 hodin.  

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


