
 ZÁPIS

z 69. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 16.6..1999

Přítomni: O.Bílek, J.Kašpar, V.Kohlová, R.Kryl, O.Odvárko,  M.Plášek, Z.Renc,
M.Rojko, M.Rotter, P.Simon,  M.Tichý, J.Veselý,  K.Zvára,  I.Kubák, P.Olmer,
M.Piliarik, J.Strnad,

Omluveni
:

P.Kovář, J.Kratochvíl, V.Souček
P.Kačenka, M.Kechlibar, J.Štěrba, M.Švec

Hosté: J.Anděl,  J.Bednář, I.Emmer, V.Kapsa, P.Karas, I.Netuka, Z.Němeček,
B.Sedlák,    I.Wilhelm,

Zasedání řídil 1.místopředseda Z.Renc

1. Schválení programu zasedání.
Připravený program zasedání byl v bodě 6 rozšířen o Závěrečnou zprávu studentské
komory. Schváleno tichým souhlasem.

2. Kontrola zápisů z 65., 67. a 68 zasedání.
Na  65.zasedání byly schváleny návrhy vnitřních dokumentů fakulty a poté odeslány
ke schválení  AS UK. Ve třech případech byl předseda AS MFF zmocněn ustoupit od
návrhu a přistoupit na změnu:
- ve Statutu MFF UK, čl.7, ustoupil a vypustil "dobré mravy",
- ve Stipendijním řádu nebyl nucen ustoupit od znění schváleného AS MFF,
- v Disciplinárním řádu, §5, odst.5 rozhodl o přeformulování textu podle doporučení
  legislativní komise AS UK.
Po těchto drobných úpravách schválil AS UK dne 11.června 1999 všechny vnitřní
předpisy MFF UK.
Konečné znění těchto dokumentů lze najít na adrese:
http://www.mff.cuni.cz/org/

V zápise z tohoto zasedání chybí mezi přítomnými kol. I. Kubák.
S touto poznámkou a připomínkou byl zápis tichým souhlasem schválen.

K zápisu z 67.zasedání byly vzneseny 2 připomínky:
V bodě 4 opravuji
- začátek na: "Členové senátu, pověření sestavením komisí, předložili návrhy....."
- a výraz "za nečlena AS" opravuji na "zástupce, který není členem AS"
S těmito připomínkami byl zápis schválen tichým souhlasem.

K zápisu z 68.zasedání byla vznesena připomínka neskloňovat zkratku SKAS.
Zápis pak byl schválen tichým souhlasem.

3. Návrh kandidáta na funkci rektora.
4.června 1999 vyhlásil AS UK volbu  kandidáta na funkci rektora UK.
Předseda AS MFF se  v této souvislosti z podnětu některých členů AS i vedení MFF



obrátil na kolegu I.Wilhelma s dotazem, zda by souhlasil s kandidaturou na tuto funkci.
Kolega Doc.Ing.I.Wilhelm, CSc přijal pozvání na 69. zasedání AS MFF. Na něm
vyjádřil s kandidaturou na rektora UK svůj souhlas a pak krátce promluvil o stavu UK,
o svých představách a o svém téměř 6-ti letém půsebení na rektorátě UK
AS MFF pak přijal v souladu se Statutem UK toto usnesení:
AS MFF navrhuje akedemickému senátu UK v souladu s čl. 11, odst. 5 Statutu UK
za kandidáta na funkci rektora UK doc. Ing. Ivana Wilhelma, Csc.
                                                                                                  Hlasování:  17 - 0 - 0

4. Návrh sestavy proděkanů v budoucím vedení fakulty:
Prof.I.Netuka stručně komentoval písemný podklad k tomuto bodu. AS pak přijal toto
usnesení:

AS se seznámil se záměrem prof. I. Netuky jmenovat

-  proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky
                                                                  doc.RNDr.Jaromíra Pláška, CSc.
-  proděkanem pro studijní záležitosti          prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc.
-  proděkanem pro rozvoj                           RNDr. Ivana Emmera, CSc.
-  proděkanem pro fyziku                            doc. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc.
-  proděkanem pro informatiku                   doc. RNDr. Antonína Kučeru, CSc.
-  proděkanem pro matematiku                   doc. RNDr. Vladimíra Součka, DrSc.

a vyjádřil s tímto záměrem souhlas. 

                                                                                                  Hlasování:  16 - 0 - 0

5. Informace vedení fakulty:
Děkan fakulty zmiňuje dokončování pracovních smluv s pracovníky, kterým končí
pracovní smlouva 30.6.1999 a opakuje zásady, dle kterých jsou smlouvy
vypracovávány.
Zásady jsou v souladu s již platnými novými vnitřními předpisy fakulty.
Prof.Anděl informuje senát o průběhu přijímacího řízení na MFF UK pro školní rok
1999/2000. Podrobné informace jsou na adrese http://www.mff.cuni.cz/study/ap/.
Kolega Zvára vznesl dotaz k vedení fakulty o stavu zadržení 5% finančních prostředků
fakultě MF. Vedení fakulty podalo protest na MF, delegace zástupců fakulty byla
přijata ministerským předsedou, výsledek jednání je zatím nejasný.

6. Schválení výroční zprávy MFF UK za rok 1998.

Děkan fakulty komentoval výroční zprávu, která byla po drobných úpravách
zveřejněna na webovských stránkách v konečné podobě
(http://www.mff.cuni.cz/news/vz1998.pdf). Senát pak přijal následující usnesení:

AS schvaluje  “Výroční zprávu MFF UK za rok 1998”  předloženou děkanem fakulty.

                                                                                                  Hlasování:  17 - 0 - 0

Závěrečná zpráva SKAS MFF.
Senát byl seznámen s textem této zprávy. Její znění je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Lze je najít na adrese:
http://www.mff.cuni.cz/org/as/skas/dokumenty/zaverecna_98-99.htm.
Předsedající  doc.Z.Renc pak v krátkém vystoupení vyjádřil prof.B.Sedlákovi
poděkování za jeho činnost ve funkci děkana fakulty.

http://www.mff.cuni.cz/study/ap
http://www.mff.cuni.cz/news/vz1998.pdf
http://www.mff.cuni.cz/org/as/skas/dokumenty/zaverecna_98-99.htm


7. Návrh opatření děkana ke změnám struktury a charakteristik fakultních pracovišť.

Profesor Sedlák předložil návrh vedení fakulty na vytvoření jednoho nového pracoviště
a čtyř center v rámci sekce fyziky. Návrh odůvodnil léta neřešeným problémem
struktury fyzikálních pracovišť, která ne zcela odpovídá struktuře studijních oborů a
je�problematická z hlediska jejího řízení pro příliš velký počet kateder (ve srovnání s
ostatními sekcemi). Zároveň s návrhem restrukturalizace fyzikální sekce seznámil senát
s perspektivou dalších restrukturalizačních opatření. Senát k tomu  přijal následující
usnesení:

AS rozhodl na návrh děkana fakulty o sloučení stávajících pracovišť Katedra jaderné
fyziky a Nukleární centrum do nového pracoviště s názvem Ústav částicové a jaderné
fyziky.

                                                                                                  Hlasování:  16 - 0 - 0

AS rozhodl na návrh děkana fakulty o zřízení:

- Centra teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky jakožto seskupení pracovišť Ústav
teoretické fyziky a Astronomický ústav UK - vedoucí centra: prof. RNDr. Jiří Bičák,
DrSc.
-  Centra biofyziky, chemické fyziky a optiky  jakožto sdružení pracovišť Fyzikální ústav
UK a Katedra chemické fyziky a optiky - vedoucí centra: prof. RNDr. Pavel Höschl,
DrSc.
- Centra fyziky pevných a makromolekulárních látek jakožto sdružení pracovišť Katedra
makromolekulární fyziky a Katedra fyziky nízkých teplot - vedoucí centra: prof. ing. Michal
Ilavský, DrSc.
-  Centra pro rozvoj výuky fyziky jakožto seskupení pracovišť Kabinet výuky obecné
fyziky a Katedra didaktiky fyziky - vedoucí centra: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.

Vedoucí zúčastněných pracovišť budou uplatňovat své pravomoci stanovené čl. 3, odst.
6. Organizačního řádu MFF v souladu s charakteristikami center uvedenými v návrhu
děkana fakulty (viz příloha č. 2  zápisu).

Hlasování:  15 - 0 - 1

AS vzal se souhlasem na vědomí dokument “Návrh zásad pro pokračování
restrukturalizace pracovišť a pro restrukturalizaci výzkumných záměrů v roce 2000”
připravený děkanem fakulty prof. B. Sedlákem společně s nastupujícím děkanem prof. I.
Netukou.

Hlasování:  15 - 0 - 1

8. Rigorózní řád MFF UK.
Senát diskutoval poslední vnitřní předpis fakulty studijního charakteru, kterým je
Rigorózní řád Matematicko-fyzikální fakulty a reagoval na připomínky z legislativní
oponentury. Provedl drobné úpravy v  §2 v odstavcích 2, 4 a 5, v §3 v odstavcích 1 a 7,
v §4  a v §5.
Pak senát schválil toto usnensení:

AS schvaluje návrh Rigorózního řádu Matematicko-fyzikální fakulty UK.



Hlasování:  16 - 0 - 0

Konečný text tohoto předpisu bude schvalován AS UK, který bude zasedat 29.9.1999.
Pak bude zveřejněn na adrese, která je uvedena v bodě 2 tohoto zápisu.

9. Informace o seznamech studijních programů, studijních oborů, studijních plánů,
oborových rad doktorského studia, garantujících pracovišť a odpovědných učitelů.
Senát vzal na vědomí písemně předložené informace. Prof.M.Tichý upřesnil
odpovědného učitele pro studijní plán Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (bude
jím prof.M.Tichý). Do předloženého seznamu garantujících pracovišť a odpovědných
učitelů v magisterských studijních programech nutno doplnit Obory učitelské (všechny
aprobace) a k nim příslušné odpovědné učitele.
Tato informace pak byla senátem tichým souhlasem schválena.

10. Informace o knihovně MFF UK.
Z písemného materiálu, přiloženého k pozvánce na 69.zasedání AS, je patrné, že
vedení fakulty podporuje chod knihovny lépe, než je tomu na mnoha jiných fakultách
UK. Senát MFF vyslovuje tímto pochvalu vedení fakultní knihovny.

11. Různé.
Děkan MFF UK vypisuje výběrová řízení na místa vedoucích:
Katedry elektroniky a vakuové fyziky a nově vytvořeného Ústavu částicové a jaderné
fyziky.
Do komise pro výběrová řízení byl delegován za AS jeho předseda.

                                                                                                  Hlasování:  16 - 0 - 0

Prof.B.Sedlák, jehož volební období končí v září tohoto roku, poděkoval v tomto
okamžiku  za spolupráci s AS MFF.

Kolega Zvára vyzval členy senátu, aby podávali náměty témat, o kterých by měl senát
na svých dalších zasedáních jednat. Sám navrhuje diskusi o kritériích pro příští
přijímací řízení na MFF UK.

Prof.I.Netuka informuje o tom, že návrh na novou vědeckou radu MFF bude podán na
příštím zasedání AS MFF.

Zasedání skončilo ve 22.50 hod, příští se bude konat na doporučení SKAS ve středu
6.10.1999.

V Praze 2.9.1999

Zapsala: V.Kohlová                                                                 Ověřil: O.Bílek


