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ZÁPIS

z 91. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 16. ledna 2002

Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, V. Kohlová, J. Kratochvíl, O. Odvárko, J. Pešička, Z. Renc, M. Rotter,
P. Simon, J. Veselý, K. Zvára, J. Foniok, H. Jirásková,. P. Olmer, T. Tichý

Omluveni: J. Kašpar, T. Kepka, P. Kovář, R. Kryl, M. Tichý, R. Fiřt, P. Chovanec, K. Jelínek, I. Karas
Hosté: A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, J. Plášek, J. Hanika

Program zasedání:

1. Kontrola zápisu z 90. zasedání AS a schválení programu zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
3. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory AS MFF.
4. Připomínky k volebnímu a jednacímu řádu AS UK.
5. Různé.

Zasedání řídila V. Kohlová. Úvodem oznámila, že v doplňovacích volbách byli zvoleni dva noví členové SKAS:
Helena Jirásková a Karel Jelínek. Přítomná kol. H. Jirásková  (6. roč. M) se členům senátu představila.

1. Kontrola zápisu z 90. zasedání AS a schválení programu zasedání.

V bodu 1 zápisu má správně být:  “ …mezi omluvenými omylem uveden R. Erban… “
Zápis i program zasedání byly schváleny tichým souhlasem.

2. Informace vedení fakulty.

a) Studijní agenda

• Hodnocení vedlejších oborů studia - vedení schválilo písemný materiál, zpracovaný děkanem fakulty.
Dokument dostane plénum senátu na jednání 13. února t.r.

• Žádost o reakreditaci a akreditaci - prod. J. Anděl zkompletoval podklady, žádost byla předána RUK,
kolegium rektora materiály shledalo jako vyhovující (zpráva z 14. 1. t. r. ); prod. J. Anděl bude
dokumenty neoficiálně konzultovat s tajemníkem Akreditační komise doc. V. Vinšem.

• Návrh RUK na společná kritéria pro doktorské studium na UK v Praze – výhrady byly písemně
odeslány pror. J. Svobodové.

• Distanční vzdělávání – vytváří se fakultní pracovní skupina, jejímž “hybatelem” přislíbil se stát doc.
P. Pyrih z KMA. Vedení plánuje pamatovat na rozvoj distančního vzdělávání v rozpočtu fakulty.

b) Věda a výzkum, zahraniční styky

• Proběhla jednání o uzavření smlouvy s FZÚ AV ČR, ÚACH AV ČR a  PřF UK (společné laboratoře).
• Na vědecké radě 16. 1. t. r.  proběhlo hodnocení výzkumných záměrů za rok 2001.

c) Mzdová a personální agenda

• Na děkanát nastoupili dva noví pracovníci (pí. Kališová do mzdové účtárny, p. Najman do finanční
účtárny).

d) Ekonomická agenda

• Finanční situace fakulty je dobrá. Připravuje se roční závěrka hospodaření za 2001, první “čtení” je
naplánováno na KD 23. ledna t. r.

e) Provoz a rozvoj

• Rekonstrukce malostranské budovy probíhá, problémy se řeší operativně. Připravují se podklady pro
prováděcí projekt (využití suterénu, charakter provozu refektáře, umístění sborovny pro vyučující
z jiných budov, prodejny literatury, zázemí pro správu budov atd.), bude třeba jednat s pražským
arcibiskupstvím o výměně jedné osy atd. Momentálně jsou problémy s WC a vytápěním budovy, řeší
se “za pochodu”.

• Hostinské pokoje v Karlíně budou dány do provozu, pracoviště budou informována (směrnice
o využívání prostor tohoto typu bude aktualizována, ceník bude vystaven na www).

• MFF požádal Státní fond pro životní prostředí o půlroční odklad pro své rozhodnutí, zda přijmout
dotaci na solární panely do Troje.

• Po odstranění drobných techn. závad budou v dohledné době zprovozněny hostinské pokoje v Karlíně.

f) Různé

• Spolek Matfyzák – tajemník bude konzultovat s právním oddělením děkanátu otázku způsobu, jak by se
MFF stala zakládajícím členem (zakládajícím členem se může stát právnická osoba, což je Univerzita
Karlova).

• Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2001.
• Na pracoviště fakulty byly distribuovány vstupenky na operu Don Giovanni.
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3. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory AS MFF.

Vzhledem k blížícímu se ukončení funkčního období stávající ZKAS ke dni 11. května 2002 předložil
předseda AS O. Bílek následující návrh na vyhlášení voleb do ZKAS MFF na funkční období 2002 – 2005:

Datum voleb 26. a 27. března 2002,  předseda volební komise doc. RNDr. Jiří Bok, CSc.,  konečný termín
pro registraci kandidátů 15. března 2002.

Protože se senát na této schůzi nesešel v usnášeníschopném počtu (15 přítomných, 16 je třeba k hlasování),
vyhlásí volby neprodleně předsednictvo senátu a požádá senát na nejbližším zasedání o dodatečné schválení
(Čl. 10 odst. 5  Statutu MFF).  Předseda AS požádal členy senátu o pomoc při sestavování návrhu na členy
volební komise.

4. Připomínky k volebnímu a jednacímu řádu AS UK.

Senátu byl předložen k připomínkovému řízení návrh komplexní novely Volebního a jednacího řádu
Akademického senátu Univerzity Karlovy, který vypracovala skupina 16 členů AS UK. Jednání stručně
uvedli předseda AS O. Bílek a předseda legislativní komise P. Simon. Následnou diskusi lze shrnout do
těchto připomínek:

• Místo první navrhované změny (odrážka č. 1) považujeme za lepší pozměnit text první věty čl. 3 odst. 5
takto: “Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat na základě vlastního uvážení nebo na základě
podnětu voliče činnost dílčích volebních komisí. …” Ke změně pod odrážkou čís. 2 nemáme připomínky.

• Doporučujeme v zájmu větší srozumitelnosti změnu textu ve třetí větě odrážky 5: “Do senátu bude
v takovém případě povolán první náhradník až po zápisu tohoto uchazeče do studia nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí o nepřijetí  tohoto uchazeče ke studiu, …”

• Vítáme a podporujeme návrhy změn formulované pod odrážkami č. 3 – 6, které významně usnadní řešení
otázek členství v AS UK a mohou být inspirací pro obdobné úpravy i v případě volebních řádů na fakultách.

• Necítíme se být kompetentní vyslovovat připomínky k ostatním návrhům změn týkajícím se změn jednacího
řádu (od odrážky č. 7 do konce), neboť jejich oprávněnost mohou posoudit na základě své dosavadní
zkušenosti pouze přímí účastníci zasedání AS UK a funkcionáři senátu zodpovědní za přípravu
projednávaných dokumentů.

Pro neusnášeníschopnost senátu (viz předchozí bod programu) nebyly připomínky přijaty ve formě usnesení, ale
senát tichým souhlasem pověřil předsednictvo AS předat je sekretariátu AS UK jako souhrn připomínek
vzešlých z diskuse na zasedání AS.

5. Různé.

• Kol. O. Bílek seznámil senát s harmonogramem akcí AS MFF do června 2002  v souvislosti
s ukončením funkčního období stávající zaměstnanecké komory AS:

16. 1. – 91. zasedání AS, vyhlášení voleb do ZKAS,      13. 2. – 92. zasedání AS, závěrka hospodaření
MFF za r. 2001,     13.3. – 93. zasedání AS, rozpočet MFF na r. 2002,     15. 3. – termín pro registraci
kandidátů do ZKAS,    26. a 27. 3. – volby do ZKAS,    10. 4. – 94. zasedání AS, poslední s nynější
ZKAS, vyhlášení voleb kandidáta na děkana MFF,    6. 5. – termín registrace kandidátů na děkana MFF,
16. 5. – 95. zasedání AS, první s novou ZKAS, volba předsedy, 1.místopředsedy a jednatele AS,
16. 5. – shromáždění akademické obce MFF, zpráva o činnosti MFF v r. 2001, prezentace kandidátů na
děkana MFF,    16. 5. – 96. zasedání AS, volba kandidáta na děkana MFF,    12. 6. – 97. zasedání AS,
vyjádření AS k návrhu děkana na jmenování proděkanů MFF.

• V návaznosti na jednání o bodech 3 a 4 programu tohoto zasedání ještě proběhla obsáhlejší diskuse
o problematice zařazení pracovníků MFF do řad akademické obce fakulty. Byly připomenuty
legislativní normy, které tuto otázku upravují (zákon o VŠ, Statut MFF). Bylo zdůrazněno, že zejména
nyní v souvislosti s nadcházejícími volbami do ZKAS je třeba udělat vše pro to, aby v akademické obci
nepanovala nejistota o tom, kdo je a není členem akademické obce, tj. kdo je oprávněn volit a být volen
do zaměstanecké komory AS MFF.  Předseda AS se mimo jiné v rámci přípravy voleb obrátí v této věci
osobním dopisem na vedoucí kateder a ústavů fakulty.

Schůze skončila v obdivuhodných 20:30 hodin.

V Praze 17. 1. 2002                                                                                                         Zapsala V. Kohlová
                                                                                                                                             Ověřil  O. Bílek


