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ZÁPIS

ze 73. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 2.2.2000

Přítomni: O.Bílek, V.Kapsa, J.Kašpar, T.Kepka, V.Kohlová, J.Kratochvíl, R.Kryl,
O.Odvárko, Z.Renc, M.Rojko, M.Rotter, M.Tichý, K.Zvára,  M.Bittner,
P.Bubák, P.Čech, J.Černý, J.Hradil, D.Stanovský, R.Šámal

Omluveni: R.Erban, P.Kovář,  P.Simon, J.Veselý,
Hosté: J.Anděl, A.Havlíčková, P.Karas, I.Netuka, V.Souček, J.Dolejší, J.Hanika,

D.Bednárek, F.Zavoral,

Zasedání řídila V.Kohlová

1. Kontrola zápisu ze 72. Zasedání AS a schválení programu zasedání.
Kontrola zápisu z předchozího zasedání (bez připomínek), schválení programu
dnešního zasedání tichým souhlasem.

2. Informace vedení fakulty.

Děkan prof.Netuka seznámil senát s tématy, projednávanými na KD:

Studenti a studium
Ustavení pracovních skupin pro učitelské studium
Navazující magisterské studium informatiky schváleno VR
MFF má akreditaci na programy, nikoliv obory magisterského studia
Vedlejší obor Ekonomie (stanovisko VR)
Brožury: studijní předpisy, zkouška z angličtiny pro přijetí do doktorského studia,
rigorózní řízení
Studentská anketa
Informační systém (návrh kol. F. Zavorala), příprava Karolinky; změny
studijních plánů (dohoda s AS)
Výměna Kansas
“Propadovost”
Složení komisí pro SZ
Úspěšnost doktorského studia
Ustavují se Rady doktorských studijních oborů (RDSO)
Výuka zajišťovaná studenty (dopis kol. P. Kačenky); Kč 600,-,  max. Kč 2.400,-; -
dotaz na právní odd. RUK
 Promíjení poplatků spojených se studiem
 Formuláře pro studijní agendu
 Koleje – časová dojezdnost
 Novela zákona o vysokých školách (posl. Matějů a další):
   http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=464&CT1=0
 Nová maturita:
    http://www.uiv.cz/maturant/nova_maturita.html
 SVOČ

Věda a výzkum
Politika výzkumných záměrů
Brožura “věda a zahraniční styky” v přípravě

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=464&CT1=0
http://www.uiv.cz/maturant/nova_maturita.html
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“Professional Profiles” v přípravě
Výzkumná centra

Ekonomická agenda
Závěrka hospodaření 1999
Nový číselník
Příprava rozpočtu 2000
Rozpočtové provizorium
Financování počítačové laboratoře v Menze a počítačové sítě Kolej

Personální záležitosti
Materiál pro AS
Smlouvy končící v r. 2000
Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (6 mladých odborných asistentů, 3
docenti, 1 profesor, 1 odborný lektor)

Výstavba
Výběrové řízení na organizátora veřejné obchodní soutěže (rekonstrukce
malostranské budovy)
Kolaudace Karlín

Různé
Brožura Statut
Úřední deska
Vydavatelství MATFYZPRESS
Směrnice o kompatibilitě elektronického spojení děkanátu a pracovišť
Je čtení cizího e-mailu trestné? (Vilém Maršík)
www
připomenutí výročí 50 let MFF

V diskusi vystoupil  proděkan Anděl a upřesnil, že otázky promíjení studijních
poplatků se týkají cca 150 studentů automaticky vytipovaných počítačem, kol. Tichý
se informoval na možnost zvýšení odměn studentům vykonávajících dozory
v počítačových laboratořích (proděkan Anděl uvedl, že v loňském roce se vyplatilo
800 tis. Kč), kol. Odvárko upozornil na otázku připravovaných nových maturit
(děkan uvítá konkrétní reakce ze sekcí).

3. Žádost o rozšíření akreditace na studijní obory akreditovaných studijních
programů MFF

Proděkan Anděl vysvětlil důvody žádosti – MŠMT akreditovalo studijní programy,
nikoliv však obory, tento stav může vyvolat formální nesrovnalosti. Proto MFF
požádá MŠMT o akreditaci, a to tak, aby stávající studijní směry byly akreditovány
jako studijní obory. V diskusi kol.  Zvára upozornil na překlep v tabulce
Magisterské studium a kol. Kohlová navrhla rozčlenění bodu prvního bodu
materiálu na Popis současného stavu a Navrhované změny. Proděkan Anděl zajistí.
S těmito úpravami schválil senát usnesení:
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AS vyjadřuje souhlas s podáním žádosti o rozšíření akreditace na studijní obory

akreditovaných studijních programů MFF, předloženou AS k projednání.

                                                                                                  Hlasování: (19- 0 - 0 )
4. Vedlejší obory studia v rámci studijních programů Informatika a Matematika

Vedení fakulty předložilo k vyjádření návrh vedlejších oborů studia ve studijních
programech Informatika a Matematika, který v současné podobě zahrnuje nabídku
vhodných předmětů z oborů Biologie, Ekonomie a Fyzika.
Ve sporé diskusi kol. Zvára upozornil, že v prvním odstavci programu Matematika
by měla mezi obory, jichž se povinné zavedení vedlejšího oboru týká, patřit též
Pravděpodobnost (proděkan Anděl zjistí a případně opraví). Senát schválil toto
usnesení:

AS vyjadřuje souhlas s předloženými vedlejšími obory pro  studijní programy

Informatika a Matematika.

                                                                                        Hlasování (17 – 2 - 0)

5. Personální politika MFF

(na str.13 předloženého dokumentu změňte u poř. čísla 44-50  KFNT na KFES!)

Vedení fakulty připravilo rozsáhlý dokumentární materiál vystihující a hodnotící
současný personální stav MFF ve srovnání s cíli formulovanými v r. 1996 ve
společném koncepčním dokumentu vedení MFF a senátu MFF. Předložený materiál
zahrnuje desetibodový plán opatření pro nejbližší období.
Materiál vedení MFF doplnil děkan Netuka  promítáním grafického znázornění
demografického rozvrstvení pracovníků podle vědecko-pedagogických hodností a
podle pracovních smluv v rámci jednotlivých sekcí i celé fakulty. V rozsáhlé diskusi
vystoupili: kol. Hanyka s dotazem na rozlišení kategorií lektorů a odborných lektorů
(vysvětlil děkan),  kol. Zvára upozornil, že obavy o „stárnutí“ fakulty trvají (děkan
Netuka přitakal s tím, že strategie přijímání mladých odborných asistentů je jednou
z priorit personální politiky a v uplynulých 3 letech tato strategie přinejmenším
udržela věkový průměr pracovníků fakulty), kol. Tichý se otázal na výhledy
existence hodnosti DrSc. (děkan vysvětlil, že na přípravě legislativy se pracuje tak,
aby hodnosti DrSc. byly udělovány a příslušné komise fungovaly i po roce 2001, do
té doby jsou upraveny stávající legislativou; průběžné obhajování doktorských prací
do té doby je žádoucí), kol. Kohlová se tázala děkana, kolik kategorií pracovníků
vidí do budoucna pro fakultu potřebných a zda se některá pracoviště již přibližují
optimální skladbě (děkan vysvětlil, že všechny stávající kategorie budou nadále
zastoupené, na některých pracovištích je žádoucí redukovat procento vědeckých
pracovníků přeřazením těch, kteří vykonávají pedagogickou práci do vědecko-
pedagogických kategorií; obecně je žádoucí zvýšit počty docentů a profesorů; jako
pracoviště, jehož skladba se blíží nejvíce dlouhodobým záměrům, uvedl
matematickou sekci, kde procentuální počet profesorů odpovídá záměrům, jakož i
oddělení vědeckých a vědecko-pedagogických postů). Největší diskuse se týkala
záměru snižovat počty lektorů, formulovaném v bodě č.5: „snížit do konce roku

http://www.mff.cuni.cz/iso/org/as/pp2000.pdf
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2002 přepočtený počet odborných lektorů na 6 ve fyzikální sekci, na 7 v
informatické sekci a na 6 v matematické sekci.“ K této problematice vystoupili kol.
Kryl (bez stávajících lektorů nebude informatická sekce schopná kvalitně vyučovat
programování), Kratochvíl (je žádoucí podporovat mechanismy, které povedou
k tomu, aby mladí lidé s předpoklady pro vědeckou práci si zvyšovali kvalifikaci a
směřovali k titulu PhD a habilitaci), kol. Zvára (požadavky na habilitaci by měly
odrážet specifika oboru) a děkan Netuka (odlišného charakteru vědecké práce
v informatice je si fakulta vědoma, ale návrhy schvaluje a hodnosti uděluje rektor a
VR UK). Závěrečná diskuse se týkala formy, jakou se má senát k materiálu vyjádřit,
vystoupili kol. Kohlová, Netuka, Renc, Tichý, Rojko, Bílek a Kohlová. Posíleni
kávou schválili pak senátoři následující usnesení:

Senát podporuje záměry vedení fakulty formulované v 10 bodech kapitoly „Závěry“

dokumentu „Personální politika MFF“ s tím, že při snižování počtu odborných

lektorů (viz. bod 5)  bude citlivě přihlédnuto ke skutečným potřebám zajištění výuky.

                                                                                                   Hlasování: (17 – 0 – 1)

6. Problematika vývoje studijního informačního systému.

Přehled o stanovisku studijní komise k SIS přednesl kol. Karger, o vlastní práci na
systému referoval kol. Zavoral, o práci senátní komise pro SIS referoval kol. Kapsa,
včetně upozornění na založení elektronické konference, na které mohou pracovníci
fakulty podávat připomínky k SIS. Rozvinula se dlouhá diskuse, která všechny
senátory přesvědčila o tom, že proces  vývoje SIS je nesmírně náročný a potrvá
dlouho. Vystoupili kol. Kohlová (problémy se sběrem dat z pracovišť), kol. Zavoral
(Tajemník 2000 bude do 1.4.2000, potřeba vyvíjet obslužné programy, v roce 2000
bude přepracováno rozvrhování tak, aby bylo kompatibilní se SIS, data pro SIS
nutno doplňovat o další atributy), kol. Karger (přístupová práva, celková představa,
podpora doporučením rozvrhové komise), kol. Dolejší (FIS versus SIS), kol.
Kohlová podpořila požadavek na vedení určit zodpovědnou osobu pro kontakt
s pracovní skupinou, děkan Netuka (SIS má prioritní postavení při vývoji
informačních systémů, je to vyvíjející se proces, který vedení pečlivě sleduje,
všichni členové vedení MFF jsou zodpovědni pro kontakt s pracovní skupinou), kol.
Tichý, Bednárek (využívání tříd Bolzanova gymnázia pro výuku MFF a zařazování
do rozvrhu), kol. Renc (žádost vůči pracovní skupině, aby senátu prezentovala
především obrázek ideového projektu SIS), kol. Kryl (použitelnost systému Pěnkava
pro SIS, ocenění pořádku, který má studijní oddělení MFF v datech ve srovnání
s jinými fakultami), kol. Kapsa (SIS je složitější než informační systém
Kooperativy), kol. Bednárek, Zavoral (pracovní skupina má ujasněné priority, řada
dílčích otázek musí ale být ještě rozhodnuta, materiál předložený vedení je příliš
podrobný, aby sloužil jako ideový obrázek pro senát, pro prezentaci na senátu resp.
www připraví přehledný záměr).

7. Předběžná diskuse o formátech rozpočtu MFF a závěrek hospodaření MFF

Kol. Zvára podal vysvětlení k připravenému materiálu ekonomické komise senátu,
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jedná se o požadavek vůči vedení připravovat na příště výkazy ve formě
přehlednější pro senát. Tajemník Karas přislíbil, že k těmto požadavkům bude
přihlédnuto při přípravě závěrek hospodaření za rok 2000. Kol. Zvára formuloval
požadavek ekonomické komise, aby vedení podalo podrobnější výklad o účtování
DPH a provedlo dlouhodobé zhodnocení investicí do hospodaření s energiemi.

8. Zpráva o předání písemné dokumentace bývalé ZO KSČ do archivu UK

Kol. Bílek stručně komentoval předloženou zprávu předsedkyně komise AS pro
uspořádání archivu bývalé ZO KSČ doc. J. Segethové. Komise po pokusech o
utřídění materiálů rozhodla předat celou dokumentaci profesionálům z archivu UK,
kteří provedou nejen utřídění ale i konzervaci materiálů, které budou nadále uloženy
v archivu UK a tam v souladu se standartními pravidly přístupny historickému
bádání. Děkan Netuka poděkoval jménem fakulty komisi za správu archivu a
poznamenal, že ředitel archivu UK PhDr. Z. Pousta vysoce ocenil přístup fakulty
k zachování materiálů (což se podle dostupných informací podařilo jen na dvou
fakultách UK). Závěrem vzal AS tichým souhlasem na vědomí předání
dokumentace KSČ do archivu UK i ukončení činnosti komise pro jeho uspořádání.

9. Různé

a) Senát vzal formou kolování na vědomí kopii dopisu pana dr. R. Kuchty
žádajícího s odvoláním na zákon o poskytování informací  statistické informace
o přepočtených počtech publikací aspirantů na habilitační řízení, profesorská
jmenování a disertace PhD za posledních 10 let. Odpověď připravuje vedení
fakulty.

b) Kol. Bílek referoval o schůzce s nově zvoleným předsedou AS PřF UK dr. M.
Černým. Účelem schůzky bylo vytipovat oblasti možné spolupráce senátů MFF
a PřF.

c) Kol. Kohlová upozornila na pracovní verzi nové www stránky senátu, která je
k nahlédnutí na adrese http://www.mff.cuni.cz/iso/org/as/nova.htm a k níž
připomínky je možno posílat na adresu kapsa@quantum.karlov.mff.cuni.cz.

d) Kol. Kratochvíl hovořil o obnovení soutěže SVOČ v oborech matematika a
informatika z iniciativy MVS JČMF. Děkan Netuka sdělil, že MFF soutěž
podpoří.. Kol. Rojko konstatoval, že obdobná soutěž pro učitelství fyziky již
běží 5 let.

e) Kol. Renc upozornil na novelu předpisů přijímacího řízení na univerzitě, které si
vyžádají práci pozornost senátu o obdobnou novelizaci fakultních předpisů.

V Praze,  3.2..2000
Zapsal: J. Kratochvíl                                                             Ověřil: O. Bílek

http://www.mff.cuni.cz/iso/org/as/nova.htm
mailto://kapsa@quantum.karlov.mff.cuni.cz

