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ZÁPIS

ze 80. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 13.12.2000

Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar, T. Kepka, V. Kohlová, J. Kratochvíl, R Kryl,
O. Odvárko, Z. Renc, M. Rotter, P. Simon, M. Tichý, J.Veselý, K. Zvára,
P.Čech, R. Erban, J. Foniok, P. Olmer, D. Stanovský, T. Tichý

Omluveni: P. Kovář, M. Rojko R.Budínek, P. Škovroň,
Hosté: L. Dvořák, J. Hála, J. Hric, A. Havlíčková, P. Karas, A. Kučera, J.Málek,

I. Netuka, J. Plášek, V. Souček, L. Skála

Zasedání řídil D. Stanovský.

Program

1.  Kontrola zápisu ze 79. zasedání AS a schválení programu 80. zasedání.
2.  Informace vedení fakulty.
3.  Diskuse o restrukturalizaci studia
4.  Různé.

1. Kontrola zápisu ze 79. Zasedání AS a schválení programu 80. zasedání.
Kolega Zvára upozornil na dvě drobné chyby v zápisu. Ty budou opraveny v jeho
textu na www.
S touto korekcí byl zápis tichým souhlasem schválen. Tichým souhlasem byl rovněž
schválen program zasedání.

2. Informace vedení fakulty, kterou podává prof. I. Netuka.

• Výsledky studentské ankety za LS šk.r.1999/2000 jsou uveřejněny na
WWW, na stránkách SKAS.

• Funkcí vedoucího ankety byl pověřen Mgr. Hlubinka, Dr.
• 30.11. odevzdala MFF bezchybné podklady pro naplňování univerzitní

matriky studentů.
• Po dohodě dochází ke změně garanta pro učitelské studium. Funkcí je

pověřen prof. A. Karger.
• Vedení schválilo odvod z dotace na výzkumné záměry ve výši 20% na režii

fakulty a přímý příspěvek na knihovnu z jednotlivých sekcí:
F- 2 mil. Kč, I-1 mil. Kč, M-1 mil. Kč.

• Výběrovým řízením na obsazení míst mladých odborných asistentů prošlo 5
ze 6 uchazečů. Vedení fakulty zvažuje možnost zvýšení platů mladých
asistentů z 8,5 na 10 tis. Kč.

• Vědecká rada schválila vedoucího KFK (doc. F. Chmelíka), vedoucího
KAM (prof. A. Pultra).

• Vedení fakulty jedná o možnosti penzijního připojištění zaměstnanců MFF,
návrh bude předložen AS MFF.

• Na UK proběhl audit hospodaření. Na MFF nebylo shledáno nedostatků.
I postup při výběrovém řízení dodavatele na rekonstrukci malostranské
budovy byl shledán v pořádku.
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• Tajemník fakulty komentoval stav financí fakulty ke 14.12.2000. Upozornil
na to, že ke konci roku bude fakulta operovat s více penězi. Vše bude
podchyceno v celoroční závěrce hospodaření.

• Děkan sdělil, že do oddělení Správy budov byl přijat nový pracovník, pan
Jiří Hruška.

• Správa budov připravila plán stavebních akcí na r. 2001.
• Zklidnila se situace v K5. Hledá se dodavatel pro dokončení rekonstrukce.
• Byla věnována značná péče při projednávání připravované rekonstrukce

knihovny na Karlově.
• Bude provedena oprava zaměření budov K3 a K5 z r.1991. Nedostatky

v zaměření vedly mimo jiné k překročení rozpočtu při opravě fasády K3.
• Projednává se využití sklepních prostor v Karlíně pro depozitář knihovny.
• Uvolněný byt v Karlíně bude rekonstruován a bude sloužit k ubytování

hostujících profesorů.
• Arch. Beneš odevzdal prováděcí dokumentaci na rekonstrukci MS.
• Kolaudace rekonstrukce na koleji 17. listopadu by měla proběhnout

17.12.2000.
• Projednává se využití podesty v Troji pro depozitář knihovny.
• Mezi Správou budov a vedením fakulty došlo k dohodě o organizačním

schématu SB, které předložil vedoucí SB ing. J. Porubský.
• Připravuje se nová struktura webovských stránek, dokončení se předpokládá

na jaře r.2001.
• SKAS vyjádřil obavu o počítačovou síť na koleji 17. listopadu, ředitel Kolejí

a menz UK nemá zájem o správu počítačové sítě na koleji.
• Z podnětu SKAS se řeší označení bezbariérového přístupu do budovy.

Diskuse:
- P. Olmer informuje o návrhu na zřízení spolku absolventů MFF.
- Termín ukončení opravy oken v K5??? (Konec roku 2000).
- Kolega Kratochvíl navrhl aby dokumenty zveřejněné na webu bylo možno číst i

pod Unixem.
- Kolega Foniok upozorňuje na značné nedostatky při zajištění bezpečnosti

budovy na Malostranském náměstí. Kolega Kryl rozšířil výčet nedostatků svými
zkušenostmi. Vedení se bude problémem zabývat.

3. Diskuze o restrukturalizaci studia
Prof. Netuka úvodem informoval o tom, jaké návrhy jsou připraveny v odborných
sekcích. Dosud neexistuje přijatelný návrh pro učitelství. Návrhy budou předneseny
na veřejném shromáždění akademické obce, připravovaném na 24.1.2001. Názory
na formu bakalářského studia jsou zatím nejednotné, zatímco v navazujícím
magisterském studiu se problémy nejeví. Poněkud podrobnější informaci o
současném stavu návrhů podali zástupci sekcí.
Prof. Skála: přestavba FYZIKY na dvoustupňové studium se jeví průchodná. Zatím
jsou navrženy dva obory bakalářského studia. Jeden předpokládá pokračování
v magisterském studiu, druhý by umožňoval praktičtější zaměření umožněním
výběru ze sady volitelných předmětů. Měl by být připraven i způsob přechodu
z „praktické“ varianty bakalářského studia na magisterské studium.
Doc. Kučera: bakalářské studium INFORMATIKY by bylo v prvním roce jednotné,
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v dalším by dovolovalo výběr předmětů do tří zaměření. Navazující magisterské
studium předpokládá rozdělení do čtyř oborů, které umožní přirozenou návaznost na
doktorandské studium.
Prof. Souček: v bakalářském studiu MATEMATIKY by zůstala zachována dosud
úspěšná FINANČNÍ MATEMATIKA, přibyla by další dvě zaměření. Vše se
společnou strukturou přednášek v prvním roce studia. Rozdíly ve struktuře studia by
se zvětšovaly v každém dalším roce a to tak, aby mohlo být v navazujícím
magisterském studiu zachováno 6 stávajících matematických oborů.
V následné velmi bohaté diskusi byly vysloveny i pochyby o smysluplnosti a účelu
zamýšlené reformy studia zejména s ohledem na zachování jeho úrovně.
Diskutovány byly mimo jiné otázky výběru předmětů v prvním roce studia,
vzájemného vztahu mezi obecným a profilujícím bakalářským studijním
programem, přechodem mezi bakalářským a magisterským stupněm studia, včetně
charakteru přijímacího řízení, pojetí závěrečné bakalářské práce, změn vnitřních
předpisů MFF vyvolaných restrukturalizací aj. Byla zdůrazněna nezbytnost zůstat
velmi otevřenou a zároveň elitní fakultou university. Zásadním problémem zatím
zůstává nevyřešená koncepce učitelského studia.

4. Různé.
Tento bod nebyl naplněn.

Oficiální část zasedání skončila v 21.00 hod. Následná čilá beseda pokračovala do
pozdních nočních hodin.

V Praze, 8.1.2001

Zapsala: V. Kohlová                                                             Ověřil: O. Bílek


