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ZÁPIS
z 90. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 12. prosince 2001

Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, J. Kašpar , T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, J. Pešička, Z. Renc,

M. Rotter, P. Simon, J. Veselý, K. Zvára, J. Foniok, P. Chovanec, I. Karas, S. Kucková,

P. Olmer, T. Tichý.

Omluveni: P. Kovář, J. Kratochvíl, O. Odvárko, M. Tichý, R. Fiřt.
Hosté: J. Anděl, J. Bednář, J. Hála, J. Plášek, P. Karas, J. Hanika, Z. Jakubková.

Program zasedání:

1. Kontrola zápisu z 89. zasedání AS a schválení programu zasedání.

2. Informace vedení fakulty.

3. Hodnocení výuky Vedlejších studijních oborů na MFF.

4. Výsledky voleb do AS UK.

5. Různé.

Zasedání řídil P. Olmer.

1. Kontrola zápisu z 89. zasedání AS a schválení programu zasedání.
V zápise je mezi omluvenými omylem uveden R. Erban, který však již od 3. 10. 2001není
členem senátu.
Bod 4 programu zasedání je rozšířen o vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS MFF.
Zápis i program zasedání byly schváleny tichým souhlasem.

2. Informace vedení fakulty.

 Z vystoupení proděkana fakulty J. Pláška:

a) Studijní agenda
• Vedlejší obory studia – tabulka, vypracovaná studijním oddělením přiložena k materiálům

pro zasedání AS MFF.
• Restrukturalizace studia, reakreditace – VR na svém zasedání 28. 11. t. r. předložené návrhy

jednomyslně doporučila předložit rektorovi Univerzity Karlovy.
• 29. 11. 2001 se uskutečnil Den otevřených dveří, organizačně dobře zajištěno (pochvala dr.

A. Havlíčkové a kolektivu spolupracovníků), účast zájemců velmi slušná.
• Návrh RUK na společná kritéria pro doktorské studium na UK v Praze – materiál, který

shledává prod. J. Anděl za hodný energických výhrad ze strany MFF. Vedení fakulty se jím
bude podrobně zabývat na své první lednové schůzi a připraví stanovisko, které zašle ve
stanoveném termínu na RUK (do 31. ledna 2002).

• Distanční vzdělávání – na RUK proběhl seminář s dr. Shotem, na MFF bude ustavena
pracovní skupina ze zástupců sekcí, která připraví projekt.

• Byl sestaven seznam seminárních poslucháren a učeben, po jeho zkontrolování sekčními
proděkany bude k dispozici na studijním oddělení.

b) Věda a výzkum, zahraniční styky
• Bylo uzavřeno interní (fakultní) kolo pro podávání projektů v rámci GA UK, materiály

budou v předepsaném termínu vypraveny na RUK.
• Probíhají jednání o uzavření smluv s FZÚ AV ČR a PřF UK (společná pracoviště, navazující

na pracoviště již existující).

c) Mzdová a personální agenda
• Bylo uzavřeno výběrové řízení na obsazení pracovních míst vypsané dne 23. října 2001;

podle očekávání se vesměs přihlásili uchazeči z řad pracovníků fakulty, na místa mladých
odborných asistentů se přihlásili (a budou od 1. ledna 2002 přijati) tři uchazeči, po jednom do
každé ze sekcí. Výsledek výběrového řízení bude vyvěšen na úřední desce.

d) Ekonomická agenda
• Zdá se, že hospodaření probíhá dobře. Očekává se bezproblémové uzavření hospodaření

roku 2001.
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e) Provoz a rozvoj
• Rekonstrukce malostranské budovy probíhá, jsou vyklízena vybraná patra budovy, každé

pondělí se konají na stavbě kontrolní dny, jichž se zúčastňuje tajemník, případně prod.
B. Sedlák a prod. A. Kučera.

• Zasedací místnost ve 2. patře KK3 i posluchárna M1 jsou v provozu.
• Pracuje se na vybavení dalších velkých poslucháren kvalitní audiovizuální technikou.

f) Různé
• Příprava oslav 50. výročí existence MFF – většina propagačních předmětů je již vyrobena.
•  Kolega Bílek při této příležitosti poděkoval vedení fakulty jménem AS za pozvání na

slavnostní představení opery Don Giovanni.

3. Hodnocení výuky Vedlejších studijních oborů na MFF.

Na základě podnětu SKAS z minulého zasedání AS provést vyhodnocení povinné výuky
vedlejších oborů pro studenty M a I po uplynutí dvou let od jejího zařazení do studijních plánů M
a I (viz závěry z 68. zasedání AS) nejprve proděkan Plášek komentoval studijním oddělením
předem připravenou tabulku, charakterizující dosavadní zájem studentů oborů M a I o zápis
vedlejšího oboru (VO). Konstatoval, že největší zájem byl o fyziku a ekonomii, zatímco velmi
malý byl zájem o biologii, což mohlo být způsobeno vazbou na další povinnosti plynoucími
z učebních plánů.  Výuka VO probíhala na přiměřené úrovni, vedení MFF se nesetkalo se
závažnějšími připomínkami. Proděkan Plášek zvláště zdůraznil, že zařazení povinné výuky VO
automaticky  skončí s reakreditací studia, kde se s ní už nepočítá.
Kol. Petr Olmer seznámil AS s výsledky právě skončeného průzkumu názorů studentů na tuto
záležitost a stručně je komentoval. Vyslovil názor, že výuka ne vždy probíhala na přiměřené
úrovni (některé přednášky VO byly velmi příbuzné s hlavním studijním oborem, některé
znamenaly jen velmi snadné získání potřebných bodů). Uvedl také, že postrádá názor vedení
fakulty na to, jak tato výuka splnila původní představy, např. očekávaný finanční přínos pro
fakultu.
Diskuse ukázala, že záležitost nelze v tomto okamžiku ihned uzavřít a že je třeba se k ní po
důkladnější přípravě  vrátit (výsledky ankety mezi studenty nebyly před zasedáním AS známy
vedení fakulty, o věci nejednala studijní komise AS, je zapotřebí jasně stanovit přechod
k budoucí situaci bez povinné výuky VO,…)

4. Výsledky voleb do AS UK a doplňovacích voleb do SKAS MFF.

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2001 proběhly na MFF trojnásobné volby:

V doplňovacích volbách na uvolněné místo člena Akademického senátu UK z řad studentů MFF byl
pro zbytek volební období do 31. 1. 2002 zvolen kol. Jan Foniok. Podrobný protokol o výsledku
těchto doplňovacích voleb je k dispozici na www adrese
http://www.karlov.mff.cuni.cz/iso/org/as/volbyASUK2001/doplnovacivolbySKASUK20
01vysledky.pdf.

V řádných volbách do Akademického senátu UK pro volební období od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2005
byli zvoleni z řad zaměstnanců MFF kolegové doc. RNDr. Jan Hála, DrSc. a doc. RNDr. Miloš
Zahradník, CSc. a z řad studentů MFF kolegové Jan Foniok a Mgr. Petr Olmer. Oficiální protokol
o výsledku voleb do AS UK je publikován na www adrese
http://www.karlov.mff.cuni.cz/iso/org/as/volbyASUK2001/volbyASUK2001vysledky.pd
f.

Protokol o výsledku doplňovacích voleb do Studentské komory Akademického senátu MFF UK pro
volební období do 30. 9. 2002 je na adrese
http://www.karlov.mff.cuni.cz/iso/org/as/volbyASUK2001/doplnovacivolbySKASMFF2
001vysledky.pdf.
Vzhledem k tomu, že z posledních z uvedených voleb nevzešel pro nedostatečnou účast voličů platný
kandidát, vyhlásilo předsednictvo AS na svém zasedání dne 3. 12. 2001 nové doplňocací volby do
SKAS. AS na svém zasedání jeho rozhodnutí dodatečně schválil ve formě následujícího usnesení:

http://www.karlov.mff.cuni.cz/iso/org/as/volbyASUK2001/doplnovacivolbySKASUK2001vysledky.pdf
http://www.karlov.mff.cuni.cz/iso/org/as/volbyASUK2001/volbyASUK2001vysledky.pdf
http://www.karlov.mff.cuni.cz/iso/org/as/volbyASUK2001/doplnovacivolbySKASMFF2001vysledky.pdf
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Akademický senát vyhlašuje opakování doplňovacích voleb do SKAS MFF na 8. leden 2002.

Předsedou volební komise jmenuje doc. RNDr. P. Hlídka, CSc. a členy volební komise zástupce

studentů ve volební komisi, která zajišťovala průběh voleb ve dnech 21. a 22. 11. 2001.

                                                                                                                           Hlasování: (17 – 0 – 0)

Předseda AS O. Bílek oznámil, že mu kol. Stanislava Kucková písemně oznámila své rozhodnutí
rezignovat ke dni 1. 1. 2002 na členství ve SKAS i v AS z důvodu půlročního zahraničního pobytu.
Kol. Bílek jí za její činnost v AS poděkoval.

5. Různé

• K připomínkovému řízení na fakultách UK byl rozeslán návrh novely Volebního a jednacího
řádu AS UK. Kolega Bílek ho po předběžném prostudování charakterizoval jako jednoznačný
posun k lepšímu, zejména v ustanoveních o volbách a o otázkách členství v AS UK a vyslovil
názor, že v případě průchodnosti by mohl posloužit jako předloha i pro analogické úpravy našeho
volebního řádu. Diskuse o volebních řádech by se mohla dotknout i určitých praktických potíží
s definicí pojmu Akademická obec VŠ nebo fakulty. K těmto otázkám se vrátíme na lednovém
zasedání AS.

• Kolega Jan Bednář informoval členy senátu o jednání Rady VŠ, která se konala po bouřlivé
kauze “2 miliardy pro Vysoké školy” .

Zasedání senátu pokračovalo po skončení jeho oficiální části přátelským předvánočním posezením
s hosty AS z řad vedení MFF a členů AS UK.

V Praze 4. 1. 2002                                                                                       Zapsala V. Kohlová

                                                                                                                       Ověřil  O. Bílek


