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ZÁPIS

z 70. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 6.10.1999

Přítomni: O.Bílek, V.Kapsa, J.Kašpar, T.Kepka, V.Kohlová, P.Kovář, R.Kryl,
O.Odvárko,   Z.Renc, M.Rojko, M.Rotter, P.Simon,  M.Tichý, J.Veselý,
K.Zvára, P.Bubák, R.Erban, J.Hradil, P.Kačenka,  M.Bittner, R.Šámal, P.Čech

Omluveni
:

J.Kratochvíl, D.Stanovský

Hosté: J.Anděl, P.Franc, P.Karas, I.Netuka, B.Sedlák, A.Havlíčková

Zasedání řídil předseda AS O.Bílek.

1. Zahájení činnosti AS s novou studentskou komorou AS, změny ve složení
zaměstnanecké komory AS, volba předsedy a jednatele.
Na členství ve ZKAS rezignovali kol.J.Plášek a kol.V.Souček, kteří byli jmenováni
proděkany fakulty. Na jejich místa postoupili z řad řádně zvolených náhradníků  kol..T.
Kepka a kol.V.Kapsa.
Na členství ve SKAS rezignovali kolegové J.Štěrba a J.Strnad. Na jejich místa
postoupili M.Bittner a P.Čech. SKAS oznámila, že jejím předsedou byl zvolen
J.Hradil, který se tím stal zároveň druhým místopředsedou AS. Předseda AS uvítal
nově zvolené  členy SKAS.
Členové obou komor se poté navzájem představili. Podle statutu fakulty bylo nutno
znovu zvolit předsedu a jednatele AS. Na tyto funkce byli znovu navrženi a zvoleni:

 O.Bílek - předseda,                                                                      Hlasování:  (19-1-1)
 V.Kohlová - jednatel                                                                    Hlasování:  (16-1-4)

2. Kontrola zápisu z 69. zasedání a schválení programu zasedání.
Zápis z 69.zasedání byl schválen bez připomínek.
Program 70.zasedání byl po dodatečném zařazení bodu "Schválení návrhu přijímacího
řízení pro akademický rok 2000/2001 a poplatků spojených se studiem" schválen
tichým souhlasem.

3. Informace vedení fakulty.
Proděkan. J. Anděl:
Protože k 1.11.1999 musí být zveřejněny podmínky pro přijetí na VŠ, předkládá
prof. Anděl AS ke schválení návrh těchto  podmínek AS.  Podmínky jsou v zásadě
stejné jako minulý rok. Pouze ve šk.r.1999/2000 nebude otevřena kombinace
Matematika - filosofie pro neobyčejně malou výtěžnost tohoto oboru. V bakalářském
studiu se neotvírají na rozdíl od tohoto šk.roku studijní programy Bezpečnost jaderných
zařízení a Obecná fyzika.
V diskusi vystoupil kol. Odvárko s návrhem, aby bylo možno skládat přijímací
zkoušky i z deskriptivní geometrie. Prof.Anděl však trvá na jednotnosti přijímacích
zkoušek. Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500Kč. Další diskuse se otevřela o
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poplatcích v případě delšího studia, dalšího studia a studia v cizím jazyce, které mají
být uplatňovány již v tomto školním roce. Prof.Anděl vysvětlil, že dle právníků je
student povinen poplatky zaplatit i přesto, že vedení UK nezveřejnilo v termínu daném
zákonem limity pro stanovení těchto poplatků jednotlivými fakultami. V pravomoci
rektora univerzity je možnost na návrh děkana fakulty tento poplatek jednotlivým
studentům na základě žádosti prominout. SKAS přislíbil pomoc studentům při
podávání žádostí o prominutí poplatků spojených se studiem.
Senát pak přijal toto usnesení:

a) AS schvaluje na návrh děkana fakulty "Zásady přijímacího řízení na MFF UK pro
Akademický rok 2000/2001".
                                                                                                  Hlasování: 19 - 2 - 0
b)  AS bere na vědomí návrh děkana fakulty na stanovení poplatků spojených se
studiem pro akademický rok 1999/2000.
                                                                                                  Hlasování:  16 - 0 - 6
c)   AS bere se souhlasem na vědomí návrh děkana fakulty na stanovení poplatků
spojených se studiem pro akademický rok 2000/2001.
                                                                                                  Hlasování:  19 - 0 - 3

Děkan fakulty  seznamuje senát  s tématy, kterými se  chce nové vedení fakulty
zabývat:
Rigorózní řízení: MŠ bude schvalovat rigorózní komise, které budou zveřejněny na
www stránkách fakulty a později  písemnou formou.
Karolinka: koncepční připomínky.
Otázka vedlejšího oboru, diskuse s pracovníky Fakulty sociálních věd.
Učitelské studium: vedoucí KDM a KDF mají zformulovat názory na neatraktivnost
učitelského oboru.
Studentská anketa: jak ji organizovat, aby byla efektivnější.
Národní výzkumná centra: začlenění fakulty do těchto center.
Děkan vydal směrnici pro udělení tvůrčího volna. Směrnice je na www stránkách
(http://www.mff.cuni.cz/news/directives/index.htm).
Děkan vypsal výběrová řízení na obsazení některých pracovních míst.
Jak s pojištěním pracovníků při cestách do zahraničí?
Jak dále s personální politikou?
Ediční činnost: ocenění šedé studijní literatury, postavení Matfyzpressu.
Na webovských stránkách byla provedena revize příkazů děkana a tajemníka fakulty.
Jak má vypadat výroční zpráva fakulty?
Jaká bude činnost jednotlivých fakultních komisí?
Budou vydány kompletní interní předpisy MFF.
Jak se studovnou na koleji 17.listopadu?
Děkan žádá senát o pomoc při hodnocení revize studijních plánů (studijní komise
senátu).
Podmínky pro podporu plesu MFF UK.

4. Návrh děkana na jmenování vědecké rady MFF UK.
Děkan I.Netuka připravil písemný podklad k tomuto bodu. Seznámil AS s čestnými
členy VR, jejichž členství není časově omezeno. Jsou jimi: prof. RNDr. Vlastislav

http://www.mff.cuni.cz/news/directives/index.htm
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Červený, DrSc, prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc, prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil,
DrSc, prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc, prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc, prof. RNDr.
Ladislav Procházka, DrSc, prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. Prof. Netuka zdůraznil, že
VR není zastupitelským orgánem a nemůže proto zcela postihnout oborovou
různorodost fakulty. Po volbě členů VR skrutátoři kol.Tichý a kol.Kačenka  sečetli
kladné hlasy pro jednotlivé kandidáty VR. AS přijal následující usnesení:

AS schvaluje návrh děkana na jmenování vědecké rady MFF UK ve složení (v závorce
je vždy počet odevzdaných kladných hlasů):

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (21)

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.  (19)

RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. (FZÚ AV ČR) (19)

prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. (20)

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (ÚI AV ČR)  (22)

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (14)

prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. (FJFI ČVUT ) (21)

prof. RNDr. Pavel H�schl, DrSc. (21)

ing. Karel Jungwirth, DrSc. (ÚFP AV ČR) (19)

prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (19)

RNDr. Jan Laštovička, DrSc.  (ÚFA AV ČR) (20)

prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. (20)

doc. RNDr. Milan Mareš, DrSc.(ÚTIA AV ČR) (20)

prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.  (ČVUT - FEL) (19)

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (21)

doc. RNDr.Jaromír Plášek, CSc. (20)

doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (19)

prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. (19)

prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. (19)

doc. RNDr. Karel Segeth, CSc.  (MÚ AV ČR) (21)

prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (19)

prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. (20)

doc. RNDr. Jan Trlifaj, CSc. (20)

prof. RNDr. Václav Valvoda, CSc. (20)

b) AS bere se souhlasem na vědomí návrh děkana na jmenování prof. RNDr. Michala
Suka, DrSc. čestným členem vědecké rady MFF UK.

                                                                                                   Hlasování: 19 - 1 - 2

Děkan fakulty informuje na závěr tohoto bodu AS o tom, že lustrační zákon se
nevztahuje ani na nové vedení fakulty ani na nové proděkany.
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5. Závěrka hospodaření MFF UK za první pololetí 1999.
Pro tento bod programu byl připraven vedením fakulty přehledný písemný materiál.
Ten byl posouzen  ekonomickou komisí AS. Prof. Sedlák (děkan fakulty do 6.9.1999)
komentoval stručně tuto závěrku a senát po krátké diskusi přijal toto usnesení:

1. Senát přijal doplňující informace k předloženému textu a vzal na vědomí závěrku
hospodaření fakulty k 30.červnu 1999.

                                                                                                Hlasování: 22 - 0 - 0

2. Senát dodatečně schvaluje úpravy rozpočtu uvedené v tabulce nazvané Úpravy
rozpočtu za 1.pololetí 1999.

                                                                                                Hlasování:  21 - 0 - 1

3. Senát vyzývá vedení fakulty, aby spolu se závěrkou k 30.září připravilo kalkulací
podložený návrh na úpravu mzdových prostředků na podrozvahovém účtu děkana.
Senát současně žádá, aby návrh informoval o zdroji prostředků na krytí této
úpravy.

                                                                                                 Hlasování: 22 - 0 - 0

6. Návrh delegáta MFF UK do Rady vysokých škol (RVŠ).
Kandidátem byl navržen dosavadní člen RVŠ a místopředseda její ekonomické komise
doc.RNDr.Jan Hurt, CSc.
Statut RVŠ je možno najít na www stránkách:
http://RVS.upce.cz/nova/stale/progno/rplny.htm
Senát přijal následující usnesení:�

AS navrhuje AS UK delegovat v souladu s čl.IV, odst. 1, písm. b) Statutu Rady vysokých
škol jako zástupce MFF UK do RVŠ doc. Jana Hurta, CSc.

                                                                                                   Hlasování: 22 - 0 - 0
7. Doplnění komisí AS:

Protože byla zvolena nová SKAS a došlo ke změnám ve složení obou komor senátu,
byly doplněny komise AS. Senát přijal usnesení:
AS schvaluje následující složení svých stálých komisí:
Ekonomická komise: doc. K. Zvára - předseda
                                 Prof. M. Tichý
                                 Doc. M. Rotter
                                 Dr. J. Hric
                                 Mgr. J. Hradil
Legislativní komise:   doc. P. Simon - předseda
                                  Prof. J. Kratochvíl
                                 Doc. A. Drápal
                                 Dr. V. Kapsa
                                 P. Čech
Studijní komise:        doc. J. Veselý - předseda
                                 Mgr. P Kovář
                                 Dr.R. Kryl

http://RVS.upce.cz/nova/stale/progno/rplny.htm
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                                 Doc. M. Rojko
                                 Prof. A. Karger
                                 Doc. J. Langer
                                 Dr. M. Rokyta
                                 P. Bubák
                                 D. Stanovský
                                 R. Šámal
                                                                                                  Hlasování: 22 - 0 - 0

8. Náměty pro jednání AS ve školním roce 1999/2000.
Některé náměty jsou obsaženy již v bodu 3 tohoto zápisu.
Dalšími náměty jsou:  přijímací  zkoušky pro obor učitelství MDg,
ediční činnost, revize studijních plánů, problematika učitelského studia, studentská
anketa, propagace fakulty, výuka cizích jazyků, informační systém fakulty, kooperace
VŠ při přijímacích zkouškách z fyziky.
S těmito náměty bude předsednictvo AS pracovat při přípravě programů dalších
zasedání AS. Děkan projevil zájem projednat se senátem fakulty zásady personální
politiky a revize studijních plánů v návaznosti na programové dokumenty, kterými se
řídilo předchozí vedení fakulty i AS.

9. Různé
Termíny zasedání AS v akademickém roce 1999/2000:
10.11.1999,  8.12.1999,  5.1.2000,  2.2.2000,  1.3.2000, 29.3.2000, 26.4.2000,
24.5.2000,   21.6.2000

Aby byla zajištěna příprava www stránek senátu, přijal AS toto usnesení:

AS pověřuje správou www stránek AS kolegy V. Kapsu a P. Čecha.
                                                                                                Hlasování: 22 - 0 - 0

Kolega Bílek informuje:
Rigorózní řád je vystaven  na www stránkách fakulty
(http://www.mff.cuni.cz/org/ rigrad.htm). Tím byla zkompletována úplná sada nových
vnitřních předpisů MFF.
Kandidát MFF UK na funkci rektora UK prof. Ing. I.Wilhelm, CSc byl řádně
zaregistrován senátem UK. Byla připravena diskusní webovská stránka  s volebním
programem kandidáta a prostředím pro otázky a názory.
Předsedkyně AS FSV ing.Alena Hromádková zaslala AS MFF UK pozvání na
předvolební shromáždění všech kandidátů na funkci rektora  14.10.1999, v 15.00 hod.
do nové auly v Hollaru, Smetanovo nábřeží 6.

Tajemník fakulty informuje senát o úpravě nájemní smlouvy se Zemským domem
(Malá Strana),  podrobnější informaci dostane AS na příštím zasedání.

Kolega Simon se obrací s výzvou ke členům senátu o reakci na stále neřešenou situaci,
vzniklou v souvislosti s přijímacím řízením na Právnickou fakultu UK. Po krátké
diskusi přijal AS MFF následující usnesení, které bylo předáno předsedovi AS UK (v

http://www.mff.cuni.cz/org/rigrad.htm
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elektronické podobě ihned po skončení zasedání AS MFF a v písemné podobě
později):

AS MFF UK vyjadřuje znepokojení nad pomalým řešením situace spojené s podvody
při přijímacím řízení na Právnické fakultě UK a vyzývá  AS UK, aby na zodpovědných
funkcionářích požadoval urychlené vyvození důsledků a v zájmu dobrého jména UK o
svých krocích informoval veřejnost.
                                                                                                Hlasování:  21 - 0 - 1

Kolega Zvára prosí o vytvoření elektronické konference pro každou senátní komisi.

Kolegyně Kohlová se obrací na tajemníka fakulty s žádostí o lepší koordinaci mezi
správou budov a jednotlivými pracovišti při stávajících opravách pláště budovy Ke
Karlovu 3, které opět zasahují do výuky v běžícím semestru.

Kolega Rojko se obrací na tajemníka s prosbu o vysvětlení stavu na chatě Mariánská.

Kolega Kryl vystupuje s poděkováním prof.Sedlákovi za viditelnou pozitivní změnu
stavu budov fakulty, kterou trvale a úspěšně prosazoval v období, kdy byl ve funkci
děkana fakulty.

V Praze 19.10.1999

Zapsala: V.Kohlová                                                                 Ověřil: O.Bílek


