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ZÁPIS

ze 75. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 26.4.2000

Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl, R. Kryl,
M. Rotter, P. Simon,  M. Tichý, K. Zvára,  M. Bittner, P. Bubák, J. Černý,
R. Erban, M.Kladiva, D. Stanovský, R. Šámal

Omluveni: P.Čech, J. Kašpar, T. Kepka, O. Odvárko, Z. Renc, M. Rojko, J.Veselý
Hosté: J.Anděl, A.Havlíčková, P. Karas, A.Karger, I. Netuka, J.Plášek, L.Skála,

V.Souček, Š.Štěpánová

Zasedání řídil O.Bílek

1. Kontrola zápisu ze 74. zasedání AS a schválení programu zasedání.
Zápis ze 74.zasedání AS MFF schválen bez připomínek.
Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů senátu na začátku schůze byl
program senátu zahájen bodem 3 připraveného programu. Po něm (již v
dostatečném počtu) byl projednán předem připravený program zasedání a tichým
souhlasem schválena změna pořadí jednotlivých bodů, které byly projednávány
takto: (3), 1, 4, 2, 5, 6, 7. Změna byla vyvolána časovými možnostmi prof. Kargera,
který zastupoval nepřítomného předsedu studijní komise AS kolegu Veselého.
Zápis je řazen dle předem připraveného programu.

2. Změny ve složení AS  a předsednictva AS.
a)  Předseda AS informoval, že obdržel písemnou rezignaci kol. J. Hradila na

členství v AS, v předsednictvu AS, ve SKAS a v ekonomické komisi v důsledku
přerušení studia na MFF v souvislosti se studiem v zahraničí. SKAS zvolila dne
3. dubna 2000 svým předsedou kol. D. Stanovského, který se tím podle čl. 9
Statutu MFF stává 2. místopředsedou AS a členem jeho předsednictva.

b)  Řádným členem AS se místo kol. Hradila stává z řad náhradníků kol. Miroslav
Kladiva, protože náhradníci v pořadí předcházejícím umístění kol. Kladivy  Vít
Špinka a Drahomíra Doležalová se nároku na členství v AS písemně vzdali.

Tyto dvě informace vzali členové AS na vědomí.

c)  AS rozhodl na návrh SKAS, aby novou členkou ekonomické komise se stala kol.
Šárka Štěpánová (2.roč M).

                                                                                                        Hlasování (17-0-0)

Dle statutu AS končí v září tohoto roku jednoleté funkční období SKAS. Proto senát
přijal následující usnesení:
AS vyhlašuje volby do SKAS na funkční období  od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001  a
jmenuje předsedkyní volební komise kol. Zuzanu Stanovskou. Stanovení termínu
voleb, jmenování členů volební komise a organizaci voleb zajistí SKAS tak, aby
proběhly do konce května 2000.
                                                                                                        Hlasování (17-0-0)

3. Informace vedení fakulty.

Děkan prof. Netuka seznámil senát s tématy, projednávanými na KD:
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V současné době nejaktuálnější problematika: rozpočet a výroční zpráva.

Studium

• Akreditační řízení (navazující studium informatiky, obory studia, učitelské
studium v rámci odborných programů, jednooborové učitelské studium, obory
doktorského studia -  uvedení do souladu s akreditací udělenou ústavům AV ČR)

• dopis děkanů PřF + MFF nám. Průšovi (učitelské studium)
• studentská anketa
• přijímací řízení (vzorové příklady; styl zkoušky zachován, cca 1800 přihlášek)
• diskuse o vymezení schvalovací kompetence AS (studijní plány)
• komise pro státní zkoušky, RDSO, oborové rady
• činnost pracovních skupin pro učitelské studium (F, I, M)
• problematika “propadovosti”
• výuka v předmětu Teorie množin
• státní maturita (besedy o M a F); dopis ministrovi
• Gymnázium Bernarda Bolzana
• stipendia – počítačové laboratoře
• příprava Karolinky
• beseda na koleji 10. 5.
• úspěch studentů v programování (11. místo ze 60)

Věda a zahraniční styky

• výzkumná centra
• zástupci oborových komisí FRVŠ
• projednána zpráva o knihovně
• ukončen sběr bibliografických údajů
• Strouhalovský seminář 22. 5.
• Professional Profiles (F – dokončuje se)
• série přípisů dr. R. Kuchty
• výměna studentů s Kansasem

Ekonomické záležitosti

• razantní finanční opatření skončilo
• příprava rozpočtu (mírná odchylka od materiálu předloženého AS; informován
předseda AS 19. 4.) – další ve zvláštním bodě

• příprava směrnice o doplňkové činnosti (zahrnuje konference)
• fyzikální sekce požaduje zrušení interního mzdového limitu
• mzdové výkaznictví požaduje dělení na vzdělávací činnost a na VaV
• problematika přispívání instituce na penzijní pojištění

Rozvoj

• rekonstrukce MS; zajištění náhradních prostor
• kolaudace v Karlíně; úprava suterénu, KNM přestěhována
• studovna v koleji (Troja)
• optický kabel
• služební byty
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• označení budov

Organizace

• výroční zpráva
• výběrové řízení
• hodnocení činnosti OVVP a propagační komise
• ples
• organizace počítačové domény Karlov
• zákaz kouření ve veřejných prostorách fakulty

4. Změny studijních plánů (SP):
a) Návrh zásad pro předkládání změn SP k projednání v AS.

Doc. Renc vypracoval text „Zásady projednávání změn studijních plánů
akademickým senátem“. Tento materiál byl rozeslán členům senátu k
prostudování a projednáván i v KD (viz. bod 2. tohoto zápisu). Na této schůzi
bylo přijato následující usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí, že předsednictvo AS se bude při rozhodování
dle čl.10, odst.2, písmene b) o předkládání návrhů změn SP k vyjádření pléna
AS řídit pravidly zformulovanými v dokumentu „Zásady projednávání změn
studijních plánů akademickým senátem“.

                                                                                                        Hlasování (17-0-0)

b) Návrhy konkrétních změn SP:

Senátu byly předloženy k vyjádření následující návrhy na změny:

• Náhrada Prosemináře z logiky a teorie množin přednáškou Teorie množin

      s přiloženým návrhem sylabu přednášky.

• Změna požadavků k souborné zkoušce pro učitelství matematiky, 3.stupeň,
změna požadavků ke státní závěrečné zkoušce pro učitelství matematiky, 3.st.

• Změna požadavků k 1. části státní závěrečné zkoušky pro učitelství matematiky,
2.stupeň a změna požadavků k 2. části státní závěrečné zkoušky pro učitelství
matematiky, 2.stupeň.

• Změny ve studijních plánech fyziky na rok 2000/2001.

Po krátké diskusi (kolegové Anděl, Simon, Souček, Karger, Skála) se ukázal
sporným bod 4 v Přehledu podstatných změn ve studijních plánech fyziky na rok
2000/2001. Profesor Skála tlumočil závěr fyzikální sekce, která se kloní k tomu, aby
možnost  zapsání diplomové práce pro studenty fyziky byla podmíněna složením
souborné zkoušky, aby však složení souborné zkoušky nebylo podmínkou zápisu do
čtvrtého ročníku. Toto stanovisko podpořila studijní komise AS. S tím však
nesouhlasí studijní proděkan Anděl. Obává se značného nárůstu individuálních
žádostí a obcházení studijních předpisů. Kolega Kryl podotkl, že by pravidla,
týkající se zapisování diplomové práce měla být jednotná pro všechny sekce fakulty.
Proto senát přijal následující usnesení:

• AS bere se souhlasem na vědomí předložené změny ve studijních plánech (tak
jak jsou uvedeny v tomto bodě, viz 4b), vyjma bodu 4 dokumentu Změny ve
studijních plánech fyziky na rok 2000/2001., který bude znovu projednán na
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příští schůzi AS                                                                         Hlasování (16-0-1)

5. Projednání návrhu zásad sestavování rozpočtu MFF na rok 2000.

Vzhledem k výjimečně opožděnému schvalování rozpočtu fakulty, který bude moci
být projednáván až po schválení rozpočtu Univerzity senátem UK (ten bude zasedat
12.5.2000), byl vypracován vedením fakulty ve spolupráci s ekonomickou komisí
senátu Návrh zásad sestavování rozpočtu MFF na rok 2000.

Po krátké diskusi senát přijal následující usnesení:

1. Senát doporučuje při sestavování rozpočtu na rok 2000 vycházet ze zásad, které
předložilo vedení fakulty.

2. Při porovnání s loňským rokem senát doporučuje přihlédnout u jednotlivých
sekcí také k nákladům, které byly v předchozím roce hrazeny z uzlu D a letos je
mají hradit sekce.

                                                                                                        Hlasování (16-0-0)

Pozn.: o přestávce, která byla mezi body 4 a 5 programu zasedání odešel jeden člen
SKAS

6. Diskuse o výkladu čl.3, odst.4 Organizačního řádu MFF.

Předseda senátu připravil písemný dokument, shrnující problémy s výkladem čl.3,
odst.4 Organizačního řádu MFF, upravujícího pravidla pro dočasné pověření
vedením katedry. Legislativní komise na žádost předsedy AS připravila stanovisko
klonící se k využití práva senátu vykládat svým usnesením sporná ustanovení
vnitřních předpisů (čl. 22 Statutu MFF), předsednictvo AS doporučilo spíše
novelizaci příslušného ustanovení OŘ. V rozsáhlé diskusi členů AS i přítomných
členů vedení MFF byla vedle uvedených alternativ připuštěna i možnost ponechat
současný stav. Diskuse byla vedena jako předběžná a předsedající ji uzavřel
návrhem zjistit orientačním hlasováním převažující názor senátu.

Výsledek hlasování:

výklad nejednoznačného ustanovení   7 hlasů

novela sporného odstavce                    5 hlasů

ponechání současného textu                1 hlas

Ostatní členové AS se zdrželi hlasování.Předsedající protona závěr požádal
předsedu legislativní komise AS prof. P. Simona, aby připravil pro příští zasedání
AS návrh usnesení pro výklad čl. 3, odst. 4 OŘ.

7. Různé.

• AS v souladu s čl. 10, odst. 5 Statutu MFF dodatečně schvaluje rozhodnutí
předsednictva senátu, které v období mezi 74. a 75. Zasedáním v urgentním
případě rozhodlo vyslat jako zástupce AS do dvou komisí pro výběrová řízení
týkající se rekonstrukce budovy na Malostr. náměstí kol. Z. Rence a jako
náhradníka kol. J. Kratochvíla.

(Hlasování proběhlo před přestávkou)                                           Hlasování (16-0-1)

• Předseda Nadačního fondu Bernarda Bolzana doc. J. Englich seznámil členy AS
s návrhem na novou nájemní smlouvu pro zajištění prostor pro působení
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Gymnázia Bernarda Bolzana (GBB) v Troji, platnost stávající smlouvy skončí
31.8.2000. Ve svém vystoupení zhodnotil dosavadní činnost gymnazia a jeho
přínos pro fakultu. Zdůraznil, že v současné době se již začíná naplňovat
původní představa o jeho charakteru jako školy, která již pronikla do vědomí
veřejnosti a bude mít možnost přijímat kvalitní studenty z většího počtu
přihlášených. Děkan fakulty při této příležitosti oznámil, že vedení MFF hodlá
připravit v příštím roce zevrubné posouzení další perspektivy činnosti GBB a
jeho spolupráce s MFF. Poté přijal senát následující usnesení:

     AS MFF souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Nadačním

     fondem Bernarda Bolzana o nájmu nebytových prostor v budově MFF v Troji na

     dobu 5 let pro zajištění činnosti Gymnázia Bernarda Bolzana.

                                                                                                        Hlasování (16-0-0)

• Vedení fakulty se obrátilo na senát s žádostí jmenovat do komisí pro výběrová
řízení delegáty (s hlasem poradním) z řad členů AS. Senát navrhl tyto zástupce
do komisí pro obsazení:

místa ředitele MÚ MFF:                            doc. RNDr. K. Zváru, CSc

místa vedoucího KTI  a KML                    doc. RNDr. J. Kratochvíla, CSc

      místa vedoucího KFES:                             RNDr. O. Bílka,

míst lektorů anglického jazyka v KJP:       doc. RNDr. M. Rottera, CSc

      místo docenta na KAM:                             doc. RNDr. P. Simona, DrSc

      místo profesora MÚ UK:                           doc. RNDr. J. Kašpara, CSc

      pracovních míst lektora, odborného asistenta a docentů v matematické sekci

      MFF:                                                           doc. RNDr. K. Zváru, CSc

      pracovních míst ve profesorů, docentů, odborného asistenta a vědeckého

      pracovníka ve fyzikální sekci:                    prof. RNDr. M. Tichého, DrSc

      na místa mladých odborných asistentů pro obory fyzika, informatika a

      matematika:                                                 RNDr. O. Bílka.

• AS vzal na vědomí sdělení děkana MFF, že podle předběžné dohody s
předsedou AS bude  letošní výroční shromáždění akademické obce svoláno
na 18. května 2000 od 16. 00 hod. do posluchárny M1.  Na jeho programu
bude vystoupení děkana fakulty k hlavním bodům výroční zprávy o činnosti
MFF v roce 1999 a diskuse k této zprávě a k problémům života fakulty. Úplný
text výroční zprávy bude vystaven k připomínkám z řad členů akademické obce
fakulty od 4. května 2000 na stránkách www
http://www.mff.cuni.cz/iso/news/vz1999.pdf

• Zástupci SKAS diskutují s vedením fakulty oprávněnost požadavku absolvování
zdravotní prohlídky jako součásti státnice.

V Praze,  2.5.2000

Zapsala: V. Kohlová                                                             Ověřil: O. Bílek

http://www.mff.cuni.cz/iso/news/vz1999.pdf
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