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ZÁPIS 
z 93. zasedání Akademického senátu MFF UK konaného dne 20. března 2002 

 
Přítomni: O. Bílek, V. Kapsa, T. Kepka, V. Kohlová, P. Kovář, J. Kratochvíl, R. Kryl,  J. Pe�ička, 

Z. Renc, , P. Simon, M. Tichý, J. Veselý, K. Zvára, D. Nedbal, J. Foniok P. Chovanec, 
H. Jirásková, K. Jelínek, I. Karas, P. Olmer, T. Tichý 

Omluveni: J. Ka�par, O. Odvárko, M. Rotter 
Hosté:  J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, I. Netuka, J.Plá�ek, B. Sedlák, V. Souček,  

D. Stanovský 
 
Program zasedání: 
1. Kontrola zápisu z 92. zasedání AS a schválení programu zasedání. 
2. Informace vedení fakulty. 
3. Rozpočet MFF na rok 2002. 
4. Hodnocení výuky vedlej�ího oboru. 
5. Vyhlá�ení volby kandidáta na děkana MFF. 
6. Předbě�ná diskuse o návrhu Volebního a jednacího řádu AS MFF. 
7. Různé. 

Zasedání řídil Z. Renc.  

1. Kontrola zápisu z 92. zasedání AS a schválení programu zasedání. 
Zápis z 92. zasedání i program 93. zasedání  byly schváleny tichým souhlasem.  

 
2. Informace vedení fakulty. 

• Studijní agenda 
- Projednáván VO na KD i ve vědecké radě. 
- 26. 3. 2002 zasedání �na téma UČITELSTVÍ  
- Pří�tí zasedání akreditační komise bude projednávat i učitelské obory. 

• Věda a výzkum, zahraniční styky 
- Připravuje se udělení čestného doktorátu prof. D. Choquetovi . 

• Mzdová a personální agenda 
- Vedení fakulty připravuje úpravy tarifních platů. Povinné přetarifikace byly provedeny 

 k 1. 2. 2002. 
- Penzijní připoji�tění zaměstnanců bude zachováno ve stávajícím rozsahu. 

• Ekonomická agenda 
- Připravován nový metodický postup dělení finančních prostředků.  
- Ře�ení právnických problémů s podporou spolku Matfyzák. 

• Provoz a rozvoj 
- Rekonstrukce malostranské budovy probíhá.  Probíhají kontrolní dny a pravidelné páteční schůze, 

kterých se zúčastňuje tajemník fakulty P. Karas,  proděkani B. Sedlák a  A. Kučera, vedoucí SB J. 
Porubský. 

-  5. 3.  proběhlo jednání s FJFI. Tématem bylo sou�ití v Troji a spolupráce s fakultou.  
• Různé 

- Připravuje se výroční zpráva za rok 2001. 
- Pan děkan připravuje vyjádření k svému programovému prohlá�ení. 
- Proslovení  Jarníkovské předná�ky 2. 10. přislíbil prof. Petr Gruber z Vídně. 

- Pan tajemník se zabýval stí�ností studenta Huji na nedodr�ování zákazu kouření. 
 

• Diskuse: 
- Kolega  M. Tichý se zajímá o plochu, přislíbenou FJFI. Diskutuje o mo�né modifikaci názvu spolku 

Matfyzák. 
- Kolega Olmer hovoří o problému propojování starých a nových studijních plánů a vítá snahy vedení 

fakulty o ulehčení přestupu na nové studijní programy. 
- K otázce zákazu kouření se vyjadřuje tajemník fakulty: zákaz je zalo�en na dobrovolném plnění. Pokud 

zaměstnanci zákaz nedodr�ují je mo�no situaci ře�it dle zákoníku práce (pokárání, upozornění, 
výpověď). Nutno sepsat protokol o překročení zákazu. 

 
3. Rozpočet MFF na rok 2002. 

Úvodem pan děkan shrnul, �e stav rozpočtu zatím činnost fakulty nedusí, ale nevyvolává nad�ení. Diskuse 
kolem přípravy rozpočtu byly bouřlivé. Návrh přesto byl předlo�en. 
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Pan tajemník konstatoval, �e fakulta není poprvé v rámci univerzity kompenzována. Finanční prostředky pro 
r. 2002 na vzdělávací činnost mají stejný objem, jako v předchozím roce, nárůst je nulový, u prostředků na 
nespecifikovanou vědeckou činnost je růst nepatrný. Proto je předkládáno mírné přerozdělení NIV a INV, a 
pou�ití části FRIMu na opravy. Významná je investiční rezerva 15 mil. Kč. Aby nepoklesl FRIM, je 
výhodné investovat do přístrojového vybavení. Ve fyzikální sekci stagnují provozní prostředky. 
V platech mo�no provést změny v tarifní části, zatím v�ak na úkor osobního ohodnocení. 
Problémy jsou se zahájením výstavby na Albertově. 
Předseda ekonomické komise AS kol. K. Zvára vyjádřil dík tajemníkovi fakulty za vstřícnost při přípravě 
návrhu rozpočtu. Připomněl, jakým způsobem se rozdělují finanční prostředky na Univerzitě a proč fakulta 
dostala stejné finanční prostředky jako loni a zařadila se tímto na jedno z posledních míst v nárůstu 
finančních prostředků na UK. Předlo�il pak senátu návrhy usnesení: 
 
Senát schvaluje předlo�ený návrh rozpočtu na rok 2002. 

                                                                                                                   Hlasování: (21 � 0 � 0) 
 

Senát souhlasí se záměrem vedení fakulty vyplatit 13. a 14. plat, ka�dý ve vý�i poloviny měsíčního platu. 
Senát vítá diskusi o koncepčních otázkách přípravy budoucích rozpočtů fakulty a je připraven se této diskuse 
zúčastnit. 
                                                                                                              Hlasování: (21 � 0 � 0) 

4. Hodnocení výuky vedlej�ího oboru. 
Předsedající shrnul, které materiály byly vypracovány pro diskusi o VO: 
Anketa k VO připravená  SKAS v listopadu 2001; hodnocení výuky vedením fakulty � prosinec 2001; 
podrobněj�í stanovisko vedení fakulty ze dne 17. 1. 2002; vyjádření studijní komise z 5. 2. 2002; hodnocení 
připravené P. Olmerem a D. Stanovským a schválené SKAS. 
 
Předsedající přečetl dopis kol. Töpfera, ve kterém se ohrazuje proti své citaci v posledním materiálu a 
připomněl e-mail kol. Olmera, ve kterém toto nedorozumění vysvětluje. 
Kolega Olmer vyjádřil nespokojenost se stávající formou VO ve smyslu posledního předlo�eného materiálu. 
Upozornil na připomínky k výuce VO ve studentské anketě a na to, �e nedojde-li ke zru�ení VO, budou 
touto formou VO procházet studenti je�tě v r. 2008. Kolega Veselý (předseda studijní komise AS) se brání 
výtce SKAS o způsobu jednání komise a vysvětluje jakým způsobem do�el předseda komise k formulování 
jejího stanoviska. Kolega Kryl hájí zachování seriózního jednání mezi studenty a vedením fakulty a 
zdůrazňuje, �e Studentskou komorou AS navrhované ru�ení VO i se zpětnou platností toleruje jednotlivce, 
kteří nerespektují své povinnosti, zadané na začátku studia. Konstatuje také skutečnost, �e senát nemá 
pravomoc měnit studijní plány.  Kol. Olmer zdůraznil, �e k názoru o zru�ení či zachování VO by se mělo 
dojít na základě kvality výuky. Na �ádost kol. Kryla a kol. Olmera se ka�dý senátor vyjádřil, zda se mu VO 
líbí nebo nelíbí. Členům studentské komory se VO převá�ně nelíbil, členové zaměstnanecké komory neměli 
převá�ně názor. �ádný člen AS se nevyjádřil kladně. Kol. Kryl konstatoval, �e AS se zabývá VO ji� pět 
měsíců, a přesto valná vět�ina členů zaměstnanecké komory nemá na věc názor. Po dlouhé rozpravě 
o projednávané problematice VO byly postupně předlo�eny tyto návrhy usnesení:  

 
1. Návrh usnesení (kol. Foniok): 

Akademický senát vyzývá vedení fakulty, aby vypracovalo a předlo�ilo ke schválení návrh takové změny 
studijních plánů studijních programů informatika a matematika, která by vyňala po�adavek získat 10 
bodů za předměty vedlej�ího oboru ze souboru po�adavků pro přihlá�ení se ke státní závěrečné zkou�ce. 
 

2. Návrh usnesení - protinávrh k návrhu č.1 (kol. M. Tichý) 
AS nedoporučuje �ádnou změnu VO a �ádá nové zhodnocení VO po dal�ích dvou letech. 
 

3. Návrh usnesení - protinávrh k návrhu č.1 (kol. Z. Renc) 
AS projednal materiály, zabývající se hodnocením výuky tzv. vedlej�ího oboru, které byly připraveny 
SKAS, studijní komisí AS a vedením fakulty. AS doporučuje, aby v souvislosti s restrukturalizací studia 
na MFF a přechodem k  nově akreditovaným studijním plánům  byly pro posluchače, kteří se zapí�í ke 
studiu na MFF počínaje �kolním rokem 2002/2003, předměty zahrnuté do vedlej�ích oborů i nadále 
zařazeny mezi doporučené předměty studia, av�ak aby ji� pro tyto posluchače nebyla vy�adována 
povinnost získat z nich alespoň 10 bodů započítávaných do součtu bodů po�adovaných pro přihlá�ení ke 
SZZ. 
AS navrhuje děkanovi fakulty, aby otázku vedlej�ích oborů předlo�il k rozhodnutí VR fakulty a přitom ji 
seznámil s tímto stanoviskem AS.  

 
O těchto 3 návrzích proběhlo hlasování s výsledky: 

1. kolo hlasování 
• hlasování o návrhu usnesení č. 3 -  protinávrhu - 8 hlasů pro,  
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• hlasování o návrhu usnesení č. 2 � protinávrhu - 1 hlas pro, 
• hlasování o návrhu usnesení č. 1 � 7 hlasů pro. 
�ádné usnesení nebylo přijato. Do dal�ího kola postoupily návrhy schválené nejvy��ím a druhým 
nejvy��ím počtem hlasů. 

 
2. kolo hlasování (postoupil návrh č. 1 a návrh č. 3) 

• hlasování o návrhu usnesení č. 3 � 8 hlasů pro, 
• hlasování o návrhu usnesení č. 1 � 7 hlasů pro. 
�ádné usnesení nebylo přijato. Postoupil návrh s nejvy��ím počtem hlasů. 
 

3. kolo hlasování (postoupil návrh usnesení č. 3) 
• hlasování o návrhu usnesení č. 3 � 13 hlasů pro. 

 
Návrh usnesení č. 3 byl ve třetím kole hlasování schválen potřebnou nadpoloviční vět�inou v�ech přítomných 
(v dané chvíli 21 senátorů). 
 
Kolega Olmer předlo�il v závěru diskuse k hlasování dal�í návrh usnesení:  

AS pova�uje současnou implementaci VO za nevyhovující. 
                                                                                                                 Hlasování (11 � 0 � 10) 

Tento návrh byl schválen. 
 

5. Vyhlá�ení volby kandidáta na děkana MFF. 
AS vyhla�uje volbu kandidáta na funkci děkana MFF UK pro funkční období 2002 � 2005 na 16. května 
2002 a vyzývá akademickou obec fakulty k předkládání návrhů kandidátů pro tuto volbu. Termín pro 
ukončení registrace kandidátů stanovil AS na 3. 5. 2002. 
                                                                                                                Hlasování (19 � 0 � 0) 
 

6. Předbě�ná diskuse o návrhu Volebního a jednacího řádu AS MFF. 
Kolega Olmer, jako jeden z předkladatelů návrhu, shrnul stručně zásadní změny ve VJR (odli�ný způsob 
povolávání náhradníků do zaměstnanecké komory, člen senátu se mů�e vzdát členství, ale mů�e prohlásit, 
�e hodlá zůstat náhradníkem; člen  studentské komory, který řádně ukončil jeden studijní program a přihlásil 
se do dal�ího studijního programu mů�e prohlásit, �e hodlá nadále zůstat náhradníkem; doplňovací volby se 
nemusí konat v posledních pěti měsících funkčního období senátu,�). Předsedající navrhl, aby členové 
senátu své případné námitky podávali formou pozměňovacích návrhů elektronickou po�tou předsedovi 
legislativní komise, kol. P. Simonovi a to nejpozději do pátku 5. 4. 2002 včetně. Tento procedurální postup 
byl schválen tichým souhlasem. 
K návrhu vnitřního předpisu se vyjádří děkan a senát by pak mohl na program svého zasedání 17. 4. 2002 
zařadit hlasování o přijetí tohoto vnitřního předpisu. 

 
7. Různé 

• Kolega Bílek připomenul termín voleb do zaměstnanecké komory AS (26. a 27. 3. 2002). 
• Kolega Olmer předlo�il návrh SKAS, aby organizátorem studentské ankety pro LS 2001/02 a ZS 

2002/03 děkan jmenoval Dalibora Nedbala (F, 4. roč.). Schváleno hlasováním (17 � 0 �2). 
• Připravuje se valná hromada spolku Matfyzák. 
• Kolega Olmer pozval přítomné na veřejnou diskusi s velvyslancem EU, která se bude konat 25. 3. 2002 

na koleji 17. listopadu. 
 
 
 

V Praze 2. 4. 2002                                                                                                    Zapsala V. Kohlová       
                                                                                                                                     Ověřil  O. Bílek 


