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ZÁPIS
z 60. zasedání Akademického senátu MFF UK  dne 13. ledna 1999

Přítomni:  O.Bílek, M.Bubeníková, J.Dolejší, A.Drápal, L.Dvořák, O.John, J.Kašpar, J.Klimovič, J.Kratochvíl,
                  R.Kryl, J.Langer, Z.Renc, M.Rokyta, P.Simon, K.Zvára, P.Kačenka, P.Olmer, M.Piliarik, J.Strnad, J.Štěrba,
                  M.Švec

Omluveni:  Z.Němeček, M.Kechlibar, I.Kubák

Hosté:      B.Sedlák, I.Netuka, P.Karas, J.Bednář, M.Zahradník, J.Hanika, H.Lapková

Zasedání řídil jednatel AS O. Bílek.

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání a schválení programu zasedání:

a)  K zápisu z minulého zasedání AS vznesl kol. A. Drápal námitku týkající se nepřesné charakteristiky
průběhu diskuse k návrhu na restrukturalizaci některých pracovišť MFF. Na základě jeho návrhu
byla celá druhá věta druhého odstavce bodu 6 zápisu nahrazena větou: “Prezentace podkladů a
následná diskuse se týkala výhradně fyzikálních pracovišť”. S touto změnou byl zápis tichým
souhlasem schválen.

b)  Program zasedání byl schválen tichým souhlasem dle pozvánky.

2. Volba 1. místopředsedy AS:

Předsedající oznámil, že 28.1.1999 končí roční funkční období 1.místopředsedy AS kol. A. Drápala a
je třeba dle Stautu AS provést v Zaměstnanecké komoře novou volbu místopředsedy. Jako
kandidáta na tuto funkci navrhl kol. J. Kašpar opět kol. A. Drápala. Skrutátory odevzdaných hlasů
byli kolegové M. Rokyta a P. Simon.
Výsledek volby:  Zaměstnanecká komora AS zvolila v tajném hlasování 1. místopředsedou AS
MFF UK na následující funkční období kol. A. Drápala. Počet odevzdaných hlasů: 10 hlasů
kladných, 1 hlas neplatný.

3.  Informace vedení fakulty:

Děkan prof. B. Sedlák krátce informoval o dalších záměrech vedení fakulty ve věci návrhu na
restrukturalizaci některých fyzikálních pracovišť, který byl v první verzi předběžně diskutován na
minulém zasedání AS. Ocenil průběh široké diskuse, která inspirovala vedení k hledání
alternativních možností restrukturalizace, např. v podobě sdružování skupin pracovišť do center s
některými společnými pravomocemi. O restrukturalizaci bude v nejbližší době znovu jednat
kolegium fyzikální sekce a další kroky připraví pověřená pracovní skupina. Do realizovatelné
podoby by měl být celý návrh připraven v okamžiku schvalování nového organizačního řádu MFF.

V současné době jsou definitivně uzavřeny všechny účetní položky loňského hospodaření
fakulty a souhrnná data jsou připravena k předání na RUK. Vedení fakulty začíná pracovat na zprávě o
závěrce hospodaření MFF v roce 1998 pro zasedání senátu 24. února 1999. Zpráva zahrne i
inventuru závazků vůči pracovištím a nositelům grantů ze závěru předchozího roku. Platební
schopnost fakulty je v prvních měsících tohoto roku limitována sníženým (na cca 70 %) přídělem
finančních prostředků, umožňujícím pokrýt jen nezbytné výdaje (mzdy, stipendia, energie).

V oblasti studia se vedení soustřeďuje na
- zbývající nedořešené záměry v posledních letech realizované revize studijních plánů (výuka
jazyků, tělesná výchova, studium vedlejších oborů - zde se v první fázi uvažuje o vypracování širší
nabídky vedlejších oborů v doporučené formě a teprve později (asi od šk. r. 2000/2001) o
rozhodnutí, zda bude povinný zápis jejich stanoveného minima),
- na přípravu změn vynucených novým zákonem o VŠ (urychlení akreditace oborů pro habilitační a
jmenovací řízení - není zapotřebí měnit současný stav, terminologické i věcné sladění Karolínky se
zákonem, příprava na akreditaci studijnich programů aj.).

V diskusi odpověděl děkan fakulty na dotaz kol. A. Drápala, zda bude nutné diskutované úvahy
o sdružování některých pracovišť promítnout do nového Statutu MFF, že to nelze vyloučit, ale bude
to záviset  na dalším vývoji názorů na optimální strukturu pracovišť. V současné etapě k tomu
vedení fakulty ještě nemá připravené stanovisko.
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4.  Zřízení volební komise pro volbu Zaměstnanecké komory AS:

Na základě usnesení minulého zasedání AS o vyhlášení voleb do Zaměstnanecké komory AS na
dny 17. a 18. 3. 1999 senát ustavil pro jejich zajištění volební komisi. Návrh předsednictva AS na
její složení předložil kol. O. Bílek, který zároveň konstatoval, že volby se mohou při respektování
nového zákona o VŠ uskutečnit podle stávajícího volebního řádu AS.
Usnesení:

a)  AS zřizuje volební komisi pro volbu Zaměstnanecké komory AS ve složení:
RNDr. Jiří Pavluch, CSc. (předseda komise),
prof.RNDr. Jiří Horáček, DrSc., doc.Ing. Petr Otčenášek, CSc., RNDr. Zdeňka Lustigová, CSc.,
RNDr. Jiří Pešička, CSc., doc.RNDr. Karel Najzar, CSc., RNDr. Jitka Segethová, CSc.,
Mgr. Miroslav Zelený, Dr., Mgr. Robert El Bashir, Dr.,  PaedDr. Jan Maršík, Marek Piliarik.

b)  Volba nové Zaměstnanecké komory AS se uskuteční podle stávajícího volebního řádu s
výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou nově upravena zákonem čís. 111/1998 Sb., a sice

  -  jeho částí 1, §3 a částí 7, §70, odst. (1) a (2), které nově definují složení akademické obce;
      -  jeho částí 2, §26, odst. (1), která stanoví minimálně 30% účast oprávněných voličů.

Hlasování:  18 - 0 - 1

5. Diskuse o poslední verzi návrhů Statutu UK a dalších vnitřních předpisů UK:

AS využil příležitosti ještě jednou posoudit návrhy Statutu UK a dalších vnitřních předpisů UK
ve verzi určené k jejich definitivnímu projednání a schválení v plénu AS UK a doručené 11. ledna
1999 zástupcům fakulty v AS UK. Členové pověřených pracovních skupin AS a vedení fakulty k
nim připravili poslední připomínky ve formě pozměňovacích návrhů, které se v této fázi soustředily
už jen na nejpodstatnější věci. K písemně formulovaným souborům připomínek podali výklad
jejich autoři.

V diskusi bylo nejvíce prostoru věnováno alternativním návrhům koncepce voleb do AS UK.
Před uzavřením diskuse vyslovil kol. A. Drápal uznání zástupcům fakulty v AS UK, kteří
mimořádným pracovním nasazením podstatně přispěli k vytvoření kompletu návrhů nových
vnitřních předpisů UK.. Kol. O. Bílek konstatoval, že jejich schválením se nyní otevírá náročná etapa
tvorby vnitřních předpisů MFF a navrhl uložit předsednictvu AS připravit časový plán postupu prací.
Kol. O. John zdůraznil nutnost přizvat k přípravě fakultních dokumentů vedle pověřených členů AS
a vedení fakulty i další pracovníky, kteří mají s jednotlivými úseky činnosti fakulty zkušenosti a
budou ochotni pomoci.

Usnesení:  AS vyjadřuje podporu pozměňovacím návrhům k lednové verzi vnitřních předpisů UK
připraveným společnými pracovními skupinami senátu a vedení MFF a doporučuje zástupcům
fakulty v senátu UK, aby je podle svého uvážení uplatnili při závěrečném jednání a hlasování v
plénu AS UK.                                                                                                            Hlasování:  19 - 0
- 2
Usnesení:  AS žádá předsednictvo, aby v koordinaci s vedením fakulty a s předsedy legislativní,
ekonomické a studijní komise připravilo do konce ledna 1999 návrh věcného i časového postupu
tvorby fakultních vnitřních předpisů.                                                                 Hlasování:  21 - 0 - 0

6. Různé:

a)  Kol. J. Klimovič připomněl žádost senátu vůči vedení fakulty z minulého zasedání (bod 9c
zápisu) o uplatnění jeho vlivu na urychlené řešení obtížné ekonomické situace doktorandů ze
zahraničí. Děkan fakulty k tomu sdělil, že na řešení této věci je již při přípravě nových vnitřních
předpisů pamatováno.

b)  Příští zasedání AS se bude konat dne 24. února 1999 v 18.00 hod.

Zápis:  O.Bílek                                                                  Zasedání skončilo ve 20.12 hod.


