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ZÁPIS

ze 77. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 21.6.2000

Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar, T. Kepka, V. Kohlová, J. Kratochvíl, R Kryl,
O. Odvárko, Z. Renc, M. Rojko, P. Simon, J.Veselý, K. Zvára,  M. Bittner,
P. Bubák, P.Čech, M.Kladiva, D. Stanovský,

Omluveni: P. Kovář, M. Rotter, M. Rojko, M. Tichý, J. Černý, R. Šámal
Hosté: J. Anděl, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, V. Souček, J.Hanika,

V. Špinka,

Zasedání řídil D. Stanovský

Program
1.  Kontrola zápisu ze 76. zasedání  a  schválení programu zasedání.
2.  Informace vedení fakulty.
3.  Přijímací řízení pro akademický rok 2001/2002.
4.  Zpráva o plnění programového prohlášení děkana fakulty.
5.  Závěrečná zpráva o činnosti SKAS.
6.  Návrh otevřeného dopisu ke kritické situaci kolejí UK.
7.  Zpráva o návštěvě delegace SKAS na MFF UK v Bratislavě.
8.  Volba 1. místopředsedy AS.
9.  Diskuse o materiálu děkana fakulty “Zamyšlení nad zkušeností z přípravy

rozpočtu MFF pro rok 2000”.
10.  Různé.

1. Kontrola zápisu ze 76. zasedání AS a schválení programu zasedání.
V seznamu hostů nebyl omylem uveden V. Špinka. O výsledcích voleb do SKAS
informoval nikoliv kolega P. Čech ale kol. M. Bittner. V bodě 8. má být: Kolega
Veselý komentoval návrh kolegy Špinky na zřízení archivu diplomových prací na
www.  Bod  4 zápisu bude po dodatečné diskusi s kolegou Zvárou a po schválení
senátem rozšířen na stránkách www o tento odstavec:
Kolega Zvára jménem ekonomické komise AS doplnil úvodní slovo pana děkana.

Připomněl, že institucionální dotace na výzkum je členěna do dvou položek:

1. Institucionální prostředky na nespecifikovaný výzkum na veřejných školách.

2. Institucionální prostředky na uskutečňování výzkumných záměrů na veřejných

školách.

Zejména proto, že podíl záměrů roste, je třeba, aby se fakulta dobře připravila na

jejich obhajobu. Rozpočet je proti minulosti podrobnější v popisu stavebních záměrů

fakulty. Ekonomická komise očekává, že nový formát rozpočtu usnadní senátu

sledování plnění rozpočtu během roku.

Tyto korekce minulého zápisu i navržený program dnešního zasedání byly
schváleny tichým souhlasem.

2. Informace vedení fakulty.

Studium

• MŠMT ČR potvrdilo akreditaci oborů
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• s materiálem “Zamyšlení …” se vedení fakulty ztotožňuje
• návrh změn ve Studijním a zkušebním řádu (prodloužení doktorského studia)
• přijímací řízení 2001/2002 – kvóty
• výměna studentů se SR
• rozvrh
• příprava Karolinek
• vytíženost pracovišť
• učitelé mohou předávat výsledky zkoušek přímo studijnímu oddělení

Věda a zahraniční styky

• výzkumná centra
• návštěva prorektora prof. J. Krause

Ekonomické záležitosti

• proveden rozpis rozpočtu
• prostředky přidělené sekcím z investiční rezervy
• směrnice děkana o doplňkové činnosti
• bilance plesu 2000 je pozitivní

Personální záležitosti

• výběrová řízení (přijati 4 mladí odborní asistenti – z toho 3 do fyzikální sekce a
1 do sekce matematické), celkem proběhlo 18 výběrových řízení)

• materiály Zásady pro přijímání vědeckých pracovníků
• kolega Chmelík je od 1.6.2000 pověřen vedením KFK

Rozvoj

• soutěž na dodavatele rekonstrukce malostranské budovy vypsána
• schůzka skupiny Budova MS
• úprava interiéru Karlín po 10. 7.
• optokabel – komplikace ve výběrovém řízení odstraněna

Organizace

• v týdnu zasedání Mezinárodního měnového fondu se ruší úřední hodiny na
studijním oddělení, registrace studentů se posouvá

• vydána Výroční zpráva MFF za rok 1999
• činnost zahájila Pracovní skupina pro přípravu oslav 50. Výročí vzniku MFF
• k 1. 6. reorganizace (vznik oddělení děkanátu: Správa počítačové sítě Karlov a

centrálního informačního uzel)

3. Přijímací řízení pro akademický rok 2001/2002.

Prof. Anděl komentoval písemný návrh, který obdrželi členové senátu předem.
Opravil některé drobnosti: variabilním symbolem pro zaplacení administrativního
poplatku bude rodné číslo uchazeče, v návrhu na přijetí do doktorského studia bude
doplněno z kolika možných bodů z přijímací zkoušky z anglického jazyka musí
uchazeč získat 20 bodů. Senát pak přijal následující usnesení:

AS schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech
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uskutečňovaných na MFF pro školní rok 2001/2

                                                                                                       Hlasování (17-0-1)

Poznámka: Podle dodatečného sdělení proděkana Anděla bude u doktorandského
studia maximální počet bodů v přijímací zkoušce z angličtiny roven 50.

Proděkan Anděl informoval senát o návrhu na zařazení předmětu SZZ008 ze třetího
do prvého ročníku. AS přijal následující usnesení:

AS schvaluje zařazení Kursu bezpečnosti práce SZZ008 do letního semestru

1.ročníku na oboru fyzika.

                                                                                                        Hlasování (16-1-1)

4. Zpráva o plnění programového prohlášení děkana fakulty.
Děkan MFF I. Netuka připravil pro senát věcné hodnocení jednotlivých bodů svého
programového prohlášení z května 1999, které bylo zveřejněno na senátním www.
Podle zprávy byla většina záměrů buď splněna nebo bylo započato s jejich
naplňováním. Podle děkana je vážnější výjimkou přestavba knihovny Karlov, kterou
se zatím nepodařilo zajistit.
Po krátké diskusi, v níž děkan reagoval na dotazy, se senát shodl na tomto usnesení:
Senát se seznámil s komentářem děkana fakulty k plnění jeho programového

prohlášení po prvním roce působení ve funkci a s potěšením konstatoval, že vedení

fakulty při přijímání zásadních koncepčních rozhodnutí i při řešení problémů běžné

činnosti fakulty sleduje dlouhodobé i krátkodobé cíle v programovém prohlášení

formulované. Senát vyjadřuje podporu naplňování obsahu programového

prohlášení i v následujícím období.

                                                                                                        Hlasování (17-0-1)
5. Závěrečná zpráva o činnosti SKAS.

Činnost studentské komory AS končí 30.9.2000. Nově zvolená SKAS se ujme svého
mandátu v říjnu r. 2000. Na této poslední předprázdninové schůzi AS přednesl
předsedající v souladu s tradicí závěrečnou zprávu SKAS. Děkan vystoupil
s prosbou o posunutí tradiční besedy studentů s vedením fakulty v dalších letech tak,
aby časová mezera mezi touto besedou a shromážděním akademické obce byla větší.
Kolegyně Havlíčková ocenila pomoc SKAS propagačnímu oddělení fakulty. AS
vzal závěrečnou zprávu na vědomí. Znění závěrečné zprávy je přílohou tohoto
zápisu.

6. Návrh otevřeného dopisu ke kritické situaci kolejí UK.
V úvodním slově seznámil kolega Stanovský AS s neuspokojivým stavem kolejí na
UK. V diskusi vystoupili kolegové Netuka, Renc, Havlíčková, Špinka a Hanika.
Diskutovalo se o způsobu přidělování lůžek, o využívání koleje v Brandýse nad
Labem, o podmínkách za kterých si studenti pronajímají byty, o nákladech na
cestovné. Poté senát přijal usnesení:
AS schvaluje text otevřeného dopisu předsedovi AS UK a prorektorce pro sociální

záležitosti ve věci kritického nedostatku kolejí v přiloženém znění.

                                                                                                        Hlasování (17-0-1)
Otevřený dopis členům AS UK

Vážení kolegové,
     Akademický senát MFF UK je velmi znepokojen současnou kritickou situací
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Kolejí a menz UK. Neustálé navyšování počtu studentů vede ke stále se zvyšující
dojezdové vzdálenosti potřebné pro získání koleje. V letošním roce se na Koleji
17. listopadu, kde je ubytována většina studentů MFF UK, vyšplhala až na 2 hodiny
a 25 minut.
     Tato situace je neúnosná, odrazuje od studia na MFF UK studenty, kteří jsou bez
vyhlídky na získání koleje. Fakulta tak přichází o mnohdy velice talentované
studenty. Situace navíc vede studenty k nemorálnímu jednání - přesunují si svá
trvalá bydliště za stanovenou hranici a tím přispívají k jejímu posunování dále od
Prahy. Stále se zvyšující hranice potřebná pro získání lůžka vede i k nemilým
jevům, kdy studenti vyšších ročníků po několika letech na koleji o lůžko přicházejí.
     Proto důrazně žádáme Akademický senát Univerzity Karlovy a odpovědné
činitele, aby se tímto stavem zabývali a pokusili se najít takové řešení, které by v
dlouhodobém výhledu zajistilo ubytování na koleji všem studentům nebydlícím
v blízkém okolí Prahy. Je nutné navyšovat nejen počet studentů, ale i kapacitu lůžek
na kolejích.
      Pro přechodné období, dokud je kolejí kritický nedostatek, žádáme, aby začala
diskuse o vytvoření objektivních kritérií pro přidělování míst na kolejích, včetně
možnosti zohlednění studijních výsledků studenta.

21. června 2000  AS MFF UK

                                                                                                    Hlasování (17 - 1 - 0)

7. Zpráva o návštěvě delegace SKAS na MFF UK v Bratislavě.
Senát se seznámil se zprávou o návštěvě, která byla předložena v písemné podobě a
vzal ji na vědomí.

8. Volba 1. místopředsedy AS.
Dle statutu MFF bylo nutné zvolit 1. místopředsedu AS, protože dosavadnímu
místopředsedovi vypršel mandát. Navržen byl opět kolega Renc jako jediný
kandidát. Tajným hlasováním, ve kterém bylo odevzdáno 13 hlasovacích lístků
zaměstnanecké komory AS, byl doc. Renc opět zvolen 1. místopředsedou AS, a to
11 kladnými hlasy. 2 hlasy byly neplatné. Dle statutu volí pouze zaměstnanecká část
AS a je tedy nutno získat nadpoloviční počet hlasů všech členů ZKAS, tj. 9.

9. Diskuse o materiálu děkana fakulty “Zamyšlení nad zkušeností z přípravy

rozpočtu MFF pro rok 2000”.

Prof. Netuka zdůrazňuje, že fakulta stojí před závažnými rozhodnutími o koncepci
jejího dalšího rozvoje. Díky iniciativě poslanců parlamentu i díky diskusím na
univerzitní půdě je např. třeba se zamyslet nad zásadnější reformou bakalářského
studia. Materiál, připravený děkanem fakulty je vystaven na
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/diskuse/. Senát prosí všechny členy akademické obce,
aby věnovali tomuto textu bedlivou pozornost a přispěli svými nápady a názory do
diskuse.

10. Různé

Kolega Veselý tlumočil názor studijní komise o návrhu kolegy Špinky vytvářet
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databázi diplomových prací na www. Především zatím nelze vyžadovat vytváření
prací v elektronické podobě. Pokud SKAS zjistí realizovatelnost tohoto záměru ve
studentské části akademické obce, bude možno opět tento návrh zvážit.
Kolega Zvára upozorňuje vedení fakulty, že není dostatečná průběžná kontrola
technického stavu budov fakulty Správou budov a nejsou dostatečně rychle
opravovány vyskytující se závady (jmenovitě v Karlíně).
Kolega Špinka postrádá rozesílání pozvánek na zasedáni AS MFF zástupcům MFF
v AS UK.
Kolega Bílek informuje o návrhu novely Studijního řádu UK, v níž hlavní změnu
představuje možnost  na prodloužení doktorandského studia na čtyři roky.
AS UK bude novelu projednávat 28.6.2000. Děkan fakulty uvedl, že vedení MFF
považuje navrženou změnu za prospěšnou, ale uvědomuje si, že není vyjasněno
financování čtvrtého ročníku doktorandského studia.
Kolega Stanovský tlumočí nespokojenost s termíny souborných zkoušek na oboru
Fyzika. Předkládá návrh SKAS na změnu jejich harmonogramu. Předáno
k posouzení předsednictvu a studijní komisi AS pro budoucí projednání.

1. zasedání AS po prázdninách je stanoveno na 18.10.2000.

Zasedání skončilo asi ve 20.00 hod. Pak pokračovalo v neformální diskusi.

V Praze,  26.6.2000

Zapsala: V. Kohlová                                                             Ověřil: O. Bílek
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                                                                                                                         Příloha 1.

Závěrečná zpráva Studentské komory AS MFF UK
pro zasedání AS 21. 6. 2000

Vážený akademický senáte, milí hosté,
je moji milou povinností, abych na této půdě při příležitosti posledního

zasedání AS MFF UK ve školním roce 1999/2000 přednesl závěrečnou zprávu
Studentské komory AS MFF UK.

V závěrečné zprávě se SKAS jako již tradičně pokouší shrnout své úspěchy a
neúspěchy. Pokud se podíváme na naše téměř rok staré programové prohlášení a
porovnáme naše tehdejší vize s celoroční činností, můžeme své působení hodnotit
jako úspěšné.

Podařilo se nám dokončit projekt elektronické knihovny a nové podoby
studentské ankety. K úspěšnému konci se blíží i vybudování studovny na kolejích 17.
listopadu.

SKAS se rovněž organizačně podílela na přípravě tradiční studentské slavnosti
Beánie a při té příležitosti jsme otevřeli výstavu k 10. výročí sametové revoluce. Jako
již tradičně ležela na SKAS i organizace plesu MFF UK.

Na konci května SKAS přijala pozvání Studentské komory Akademického
senátu Univerzity Komenského v Bratislavě. Tříčlenná delegace zde nasbírala plno
nových zkušeností a snad se podaří dát impulsy k hlubší česko-slovenské spolupráci,
o čemž hovoří dnes předkládaná zpráva.

Také jsme zorganizovali besedu studentů s vedením MFF UK. Myslíme, že
tradice každoročních besed se studenty by se měla zachovat i pro další roky.

SKAS se ovšem angažovala i v dalších oblastech. Ve spolupráci s Kolejní
radou 17. listopadu a studentskými zástupci naší fakulty v AS UK jsme začali hledat
řešení kritického nedostatku kolejí na UK. Počátečním výsledkem je zatím dnes
předložený materiál na AS MFF UK. Situaci hodláme na podzim dále monitorovat a
podle reakcí UK přizpůsobit náš další postup.

V neposlední řadě jsme se snažili informovat studenty o dění na fakultní půdě,
věnovali se problematice studijních programů, vedlejších oborů, problematice jazyků,
rozšíření nabídky tělesné výchovy i celofakultnímu informačnímu systému. Ne vše se
nám podařilo dotáhnout do konce, proto některé záležitosti zůstávají výzvou pro
SKAS ve školním roce 2000/2001.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem studentům, kteří pracovali
v jednotlivých fakultních a senátních komisích, v neposlední řadě i všem ochotným
studentkám a studentům, kteří pomáhali SKAS v uplynulém roce s jeho činností.

Jménem studentské komory děkuji za pozornost.

David Stanovský, předseda SKAS


