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ZÁPIS
z 61. zasedání Akademického senátu MFF UK  dne 24. února 1999

Přítomni:  O.Bílek, M.Bubeníková, A.Drápal, O.John, J.Kašpar, J.Klimovič, J.Kratochvíl, R.Kryl, Z.Němeček,
                     Z.Renc, M.Rokyta,  P.Simon, K.Zvára,  P.Kačenka, M.Kechlibar, J.Strnad, J.Štěrba, M.Švec

Omluveni: J.Dolejší, L.Dvořák, J.Langer,  I.Kubák, P.Olmer, M.Piliarik,

Hosté:      B.Sedlák, I.Netuka, I.Emmer, P.Karas, J.Bednář, A.Havlíčková, J.Hric

Zasedání řídil předseda AS O. John

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

a)  Zápis z minulého zasedání AS byl schválen bez připomínek.
b)  Program zasedání byl schválen podle návrhu předsednictva AS.

2. Informace vedení fakulty:

Děkan prof. B. Sedlák uvedl, že vedení fakulty nyní intenzivně připravuje novým zákonem o VŠ
předepsanou reakreditaci dvou základních aktivit fakulty: habilitačního a jmenovacího řízení a studijních
programů. Akreditace oprávnění konat na MFF habilitační a jmenovací řízení je náročná tím, že
akreditační komise si pro své rozhodnutí vyžádala značné množství podkladů. Neméně pracná bude
i příprava žádosti o akreditaci studijních programů, a to přesto, že se nepředpokládají po věcné
stránce podstatnější změny.  Co se týká rozpočtu, vedení fakulty bude připraveno předložit návrh
rozpočtu MFF na rok 1999 na zasedání AS  24. 3. 1999, neboť rozpočet UK na rok 1999 schválí
AS UK již 5. 3. 1999. Děkan vyjádřil přesvědčení, že přijme-li AS UK rozpočet  UK podle návrhu,
který je nyní připraven, není třeba se obávat ve finančním zajištění činnosti fakulty dramatických
potíží. Kromě jiného uvedl, že na schválené výzkumné záměry může fakulta počítat s přidělením
úhrnné částky 39,9 mil. Kč. V souvislosti s nadcházející přípravou nového studijního řádu vedení
fakulty zvažuje námět na jeho modifikaci spočívající v posunutí kontroly výsledků studia v 1.
ročníku z konce 1. semestru na konec školního roku, aby se zvětšila šance studentů úspěšně
zvládnout přechod ze střední na vysokou školu.

Za perfektní zajištění průběhu i zpracování výsledků studentské ankety vyjádřil děkan fakulty
poděkování doc. K. Zvárovi a organizátorům ankety. Dále oznámil, že právě vyšla anglická verze
informační brožurky o MFF UK.

V diskusi přislíbil proděkan I. Emmer v reakci na dotaz kol. A. Drápala, že do příštího zasedání AS
vyjasní důvody, kvůli kterým bylo nutné v rámci probíhající rekonstrukce budovy v Karlíně
vyklidit proti původním předpokladům ještě dvě další místnosti. K dotazu kol. J. Kratochvíla k
současné platové politice uvedl děkan fakulty, že až do doby, kdy vstoupí v platnost nový platový
předpis, platí po dohodě s odborovou organizací předpis starý, v jehož rámci bude fakulta schopná
v rámci přidělených prostředků navýšit platy v průměru o více než 10%. Před stanovením platů
podle nového mzdového předpisu bude nejprve nutné provést nové zařazení pracovníků do
platových tříd. Z krátké diskuse o změně ve způsobu kontroly výsledků studia v 1. ročníku
vyplynulo, že tuto zásadní otázku bude rozumné podrobit hlubší diskusi.

3. Informace z AS UK:

Předseda AS UK kol. J. Bednář informoval, že AS UK již až na jednu výjimku (jednací řád AS
UK) schválil všechny zákonem předepsané vnitřní dokumenty UK. Rektor UK je v nejbližších
dnech předloží MŠMT k registraci. Ve stadiu přípravy jsou i další vnitřní předpisy. K návrhu
rozpočtu UK na rok 1999 uvedl, že AS UK se přiblížil ke stanovisku přiznat při přidělování
finančních prostředků fakultám kritériu jejich tvůrčích výkonů váhu cca 30%. Na dotaz kol. Z.
Rence uvedl, že podmínky studia cizinců jsou již nyní v novém Statutu UK uspokojivě upraveny. K
tomu dodal děkan fakulty, že např. ve stipendijním řádu se již nečiní rozdíl mezi stipendiem našeho
a zahraničního studenta.

4.  Aktuální otázky personální politiky:

Děkan fakulty upozornil na aktuálnost otevřených otázek personální politiky na fakultě po
nabytí platnosti nového zákona o VŠ. Urgentní je řešení pracovního poměru značného počtu pracovníků
MFF, jimž dosavadní pracovní smlouvy na dobu určitou končí k 30. 4. 1999, a to v situaci, kdy již platí
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nový zákon, ale až do okamžiku registrace na MŠMT nejsou v platnosti nové vnitřní předpisy UK a
teprve se začíná pracovat na vnitřních předpisech MFF. Děkan požádal AS, aby se k záměrům
vedení fakulty, jak řešit aktuální personální otázky, vyjádřil na nejbližším zasedání. Přislíbil, že pro
toto jednání připraví spolu s vedením fakulty písemný podklad ve formě souhrnu ustanovení, který by
senát přijal ve formě usnesení a který by později  mohl být bez podstatných změn vtělen do partií
Statutu MFF UK a dalších vnitřních předpisů týkajících se personálních otázek. Na připomínku
předsedy AS UK prof. J. Bednáře, že způsob řešení pracovně právních otázek nemusí být závazně
předložen AS k vyjádření, děkan fakulty vyslovil přání, aby přesto AS k řešení aktuálních otázek
personální politiky zaujal stanovisko.

Některé předběžné úvahy: Pracovní poměry profesorů a docentů (zákon stanoví zpravidla dobu
neurčitou) uzavřít u pracovníků starších 60 let na dobu do dovršení věku 65 let, u profesorů
mladších 60 let na dobu neurčitou, u docentů mladších 60 let první smlouvu na dobu 5 let a druhou
smlouvu na dobu neurčitou. Zvážit, zda pro účel zařazení do platových tříd nerozdělit lektory na
dvě kategorie - lektory (7.třída) a lektory-specialisty (8. třída).

5.  Závěrka hospodaření MFF UK za rok 1998:

Děkan fakulty v úvodním komentáři k předložené písemné dokumentaci k závěrce hospodaření
za rok 1998 konstatoval, že vedení fakulty v závěru loňského roku úspěšně zvládlo dramatickou
rozpočtovou situaci, a to především díky pochopení fakultní veřejnosti, mimořádným dotacím a
výpomoci v rámci UK. S potěšením konstatoval, že jako vklad do budoucnosti fakulty mohly být
provedeny i některé velké stavební akce.

Předseda ekonomické komise AS Z. Němeček konstatoval, že rozpočet 1998 skončil nakonec
jako vyrovnaný, účetní ztráta ve výši cca 8 mil. Kč, kterou je třeba vyrovnat asi během 5 let,
znamená během této doby více investovat. Zdůraznil, že je třeba před schválením nového rozpočtu
pamatovat na vrácení pohledávek pracovištím a sekcím. Závěrem seznámil AS s návrhem usnesení.

V krátké diskusi upřesnili děkan a tajemník fakulty k dotazu kol. K. Zváry některé detaily ke
způsobu vracení pohledávek sekcím. Kol. Zvára také vyjádřil uznání Studentské komoře AS za to,
že vysláním kol. J. Strnada do ekonomické komise senátu významně posílila její odbornou
schopnost věcně posuzovat ekonomické problémy fakulty.

Usnesení:

a) Akademický senát schvaluje závěrku hospodaření MFF UK za rok 1998.
b)  Akademický senát souhlasí s navrženým způsobem likvidace vykázané ztráty.
c)  Akademický senát žádá vedení fakulty, aby při přípravě rozpočtu pro rok 1999 bylo explicitně

uvedeno vyrovnání s rokem 1998, a to zejména úspory jednotlivých pracovišť a sekcí.
Hlasování:  18 - 0 - 0

6.  Oprava nesrovnalostí ve studijních plánech oboru informatika:

AS na svém zasedání 3.12.1997 v rámci programu širší revize studijních plánů vyjádřil
předběžný souhlas s návrhy některých změn studijních plánů oboru informatika, později však
nedopatřením nedošlo k definitivnímu schválení návrhu. Studijní komise AS proto připravila pro
toto zasedání písemný podklad, odvolávající se na původní návrh a zahrnující návrhy několika
později dohodnutých korekcí. Podle nového zákona o VŠ již nyní AS studijní plány neschvaluje,
pouze se k nim vyjadřuje.

V diskusi připomněl děkan fakulty, že v oblasti studijních plánů zůstaly i jiné neuzavřené otázky
(výuka jazyků a TV, úprava bodového systému aj.) a doporučil zařadit je na program dubnového,
nebo ještě lépe již březnového zasedání AS.

Usnesení:  AS doporučuje Vědecké radě fakulty, aby schválila informatickou sekcí předložený
materiál   “Návrh změn studijních plánů oboru informatika”  ze dne 20.11.1997 s několika
korekcemi (body A1 a A2 - drobné opravy v Karolínce, body B1 a B2 - návrhy změn) podle
písemné dokumentace ze dne 24.2.1999 vypracované studijní komisí AS, která je přílohou tohoto
zápisu.

Hlasování:  13 - 1 - 4
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7.  Harmonogram a koncepce tvorby nových vnitřních předpisů MFF UK:

Vypracování návrhů nových vnitřních předpisů (VP) MFF UK se nyní stává stežejním a časově
aktuálním úkolem senátu i vedení fakulty. Vnitřní předpisy UK již byly schváleny v AS UK a
rektor UK je v nejbližších dnech předá MŠMT k registraci, po níž teprve nabudou platnosti. Pro
tvorbu fakultních VP to znamená, že je sice již teď možné pracovat na návrzích jejich textů,
definitivní schválení však bude možné až po registraci předpisů UK. Senát fakulty, jehož
zaměstnanecké komoře končí mandát 7. 5. 1999, je odhodlán udělat pro vypracování i schválení
návrhů VP maximum, je ale třeba počítat i s eventualitou, že schvalovací proces se částečně nebo
úplně přesune do funkčního období senátu s novou zaměstnaneckou komorou.

O současném stavu prací na návrzích VP ve společných pracovních dvojicích senátu a vedení
MFF informovali P. Simon (legislativa), Z. Renc (studium) a Z. Němeček (ekonomika). Pracovní
návrh hlavního dokumentu - Statutu MFF UK - byl již dán členům AS k prvnímu posouzení.

V úvodu diskuse zdůraznil kol. A. Drápal, že přes nedostatek času je nezbytné poskytnout
akademické obci fakulty možnost dostatečně se s návrhy VP seznámit a formulovat k nim připomínky. Kol.
Z. Renc k tomu zdůraznil, že taková oponentura může být kvalifikovaná jen tehdy, budou-li
oponenti formulovat připomínky se znalostí zákona a příslušných VP univerzitních. Některé
podněty z  další diskuse: Pokusit se učinit ze stávajícího Statutu AS jednu ze součástí Statutu MFF
UK. Vyjasnit zachování nebo zrušení oprávnění senátu vyjadřovat se k nájemním smlouvám.
Znovu posoudit otázku role oborových sekcí a jejich kolegií vůči pracovištím i vůči AS, zejména ve
věci rozhodování o dělení finančních prostředků. Věnovat pozornost důslednému užívání nové
terminologie - vnitřní předpis, studijní program aj.

Předsedající vyzval autory návrhů VP, aby v této fázi zapojili do jejich tvorby i členy
příslušných senátní komisí. Členy senátu požádal, aby podněty a připomínky ke Statutu MFF UK
adresovali kol. P. Simonovi. Předsednictvo AS počítá s ohledem na zvládnutí náročného programu
se zvýšenou frekvencí zasedání senátu - jedno v březnu, dvě v dubnu.

8.  Stav přípravy voleb do zaměstnanecké komory AS:

Jednatel AS O. Bílek informoval, že podle sdělení předsedy volební komise dr. J. Pavlucha je
nyní navrženo jen 13 kandidátů pro volby do ZK AS. To je několik dní před uzavřením kandidátky
neuspokojivě malý počet, za optimální je třeba považovat cca 25 kandidátů. Vyzval proto členy AS,
aby ve svém okolí přispěli k vyhledání dalších kandidátů.

Předsednictvo AS obdrželo od volební komise i od některých členů akademické obce (AO) fakulty
podnět k upřesnění pojmu AO podle nového zákona o VŠ motivovaný zejména otázkou vztahu odborných
pracovníků vůči AO. Předsednictvo AS po prostudování příslušných partií zákona, důkladné diskusi a
konsultacích připravilo k této otázce návrh usnesení, který podle jeho názoru umožní odborným
pracovníkům podílejícím se na pedagogické činnosti zůčastnit se voleb a není v rozporu s duchem zákona.
Usnesení:  AS ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách vykládá článek 14 stávajícího
Statutu MFF UK pro účely voleb do zaměstnanecké komory AS, které se uskuteční 17. a 18. 3. 1999,
takto:  Členy zaměstnanecké části akademické obce jsou profesoři, docenti, odborní asistenti,
asistenti, lektoři, vědečtí a výzkumní pracovníci a dále vývojoví pracovníci působící na MFF UK
s tím, že za vývojové pracovníky se považují i odborní pracovníci, kteří mají vysokoškolské
vzdělání a jsou zařazeni na některé základní pracoviště fakulty ve smyslu článku 5, odst.(1),
písm.(a) Statutu MFF UK.
Hlasování:  16 - 0 - 0

9. Různé:

a)  Děkan fakulty informoval,  že na posledním zasedání fyzikální sekce proběhlo další kolo
diskuse o otázkách restrukturalizace některých fyzikálních pracovišť.  Její závěry se v současné
době kloní k řešení nepředpokládajícímu dělení nebo slučování pracovišť, ale přechody
některých pracovníků nebo skupin pracovníků mezi pracovišti.

b)  Další tři zasedání senátu svolává předsednictvo AS, nevynutí-li si práce na vnitřních předpisech
jiný časový harmonogram, na dny  24. března, 7. dubna a 21. dubna 1999.
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Zápis:  O.Bílek
Příloha zápisu:

Pracovní materiál k bodu “Oprava nesrovnalostí ve studijních plánech oboru Informatika”
pro jednání AS MFF UK 24.2.1999

Materiál informatické sekce “Návrh změn studijních plánů oboru informatika”, ze 20.11.1997 (dále
jen “Návrh”), byl senátem na jeho zasedání v prosinci 1997 pouze předběžně schválen, nikdy
později však nebyl formálně odhlasován. Některé z těchto změn jsou přesto součástí  Karolinky
1998/1999.

A)  Studijní komise AS MFF UK proto za prvé konstatuje, že by mělo dojít k těmto opravám
v současných Karolinkách:

1. V oranžové Karolince, str. 176: Bod 8 (NP úplnost) vypustit z požadavků k souborné zkoušce,
a základní hesla z tohoto bodu přičlenit k předchozímu bodu 7. Přesné nové znění těchto dvou
bodů zformuluje kol. P.Töpfer tak, aby se toto mohlo objevit v nové Karolince 1999/2000.

 

 Odůvodnění:  tato změna je součástí  “Návrhu”,  se kterým byl vysloven předběžný
souhlas. Změna se však nepromítla do stávající Karolinky.
 

2. V bílé Karolince, str. 141, předmět Programování I: v poslední větě nahradit text “…nejvýše
dvakrát (přednášející může ve výjimečném případě povolit ještě třetí pokus)” textem “nejvýše
třikrát”.

Odůvodnění: jde o zjednodušení znění, které navrhli zástupci studentské komory AS MFF UK, se

s kterým studijní komise souhlasí

B) Studijní komise dále doporučuje, aby výše zmíněný “Návrh” byl schválen (je-li to ještě
v pravomoci AS MFF UK) či doporučen ke schválení VR ve znění z 20.11.1997 s touto změnou a
poznámkou:

1. V souladu s “Návrhem” již byly provedeny v Karolince následující změny: v zimním semestru
byla zrušena zkouška z I044 Programování I (Karolinka str. 173 pro Mgr., resp. 192 pro Bc.),
M579 Programování pro M (str. 60, resp. 106), F830 Programování pro F (str. 116, resp. 165).
Studijní komise  navrhuje, aby ke stejné změně, tj. zrušení zkoušky z Programování v zimním
semestru došlo i na učitelských oborech, tj. k opravám na těchto stranách oranžové Karolinky:
str. 200, 207, 216, 238, 239.

 

 Odůvodnění: po zrušení zkoušek v zimním semestru v uvedených předmětech dochází

k nekompatibilitě ve výuce programování. V případě např. předmětu s kódem I044 dochází

dokonce ke sporu, kdy I044, vyučovaný pro magisterské studium na Informatice nemá v ZS

zkoušku (str. 173 Karolinky), nicméně předmět s týmž kódem I044, vyučovaný na

učitelském studiu zkoušku má (viz str. 200 Karolinky). S tímto dodatečným zrušením

zkoušek i na učitelství vyslovili předběžný souhlas jak zástupci sekce informatické, tak

učitelské, tak vyučující tohoto předmětu.
 

2. Studijní komise AS MFF UK doporučuje, aby stanovení počtu povinných předmětů k souborné
zkoušce na oboru informatika bylo přehodnoceno tak, aby jejich nový seznam mohl být schválen do
konce roku 1999, v návaznosti na přípravu nové Karolinky.

Odůvodnění:  současná bodová hranice k souborné zkoušce je 52 bodů, přičemž bodový zisk

ze současně předepsaných povinných předmětů ke souborné zkoušce je 51 bodů. To neskýtá téměř

žádný prostor pro výběrové předměty.

Za studijní komisi AS MFF UK sepsal M.Rokyta, 24.2.1999


