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Zápis 
z 96. zasedání Akademického senátu MFF UK  
konaného dne 16. května 2002 od 17.30 hod. 

 
Přítomni:  I. Barvík, O. Bílek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová, 
J. Pe�ička, Z. Prá�ková, Z. Renc, M. Rotter, M. Tichý, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, 
D. Nedbal, J. Foniok, P. Chovanec, H. Jirásková, K. Jelínek, I. Karas, P. Olmer. T. Tichý 
Omluveni:  
Hosté:    A. Havlíčková, I. Netuka 
 
 
Program zasedání: 
 
1. Kontrola zápisu z 94. zasedání AS a schválení programu 96. zasedání 
2. Volba kandidáta na děkana fakulty 
3. Informace vedení fakulty 
4. Delegování zástupců AS (s hlasem poradním) do komisí pro výběrové řízení 
5. Různé 
 
Zasedání řídil P. Olmer. 
 
1. Kontrola zápisu z 94. zasedání AS a schválení programu 96. zasedání. 

Zápis z 94. zasedání byl schválen s drobnými úpravami, upravený text je zveřejněn na síťové 
stránce AS MFF (http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy). Program 96. zasedání byl schválen 
bez připomínek tichým souhlasem. 

 
2. Volba kandidáta na děkana fakulty. 

Předseda senátu konstatoval, �e byl předlo�en jediný návrh na kandidáta na funkci děkana fakulty 
pro funkční období 2002 - 2005. Byl navr�en dosavadní děkan prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., 
tento návrh podpořili svým podpisem 203  členové akademické obce fakulty. 
Volební komise byla zvolena v následujícím slo�ení: J. Foniok � předseda, M. Tichý, T. Tichý. 
                     Hlasování:  21 � 0 � 1 
Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo v�ech 24 členů senátu.  
Výsledek tajného hlasování: 17 hlasů pro,    7 hlasů neplatných 
Podle § 27 odst.1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb.se Akademický senát MFF UK s ohledem na 
výsledek hlasování usnesl předlo�it rektorovi UK návrh na jmenování prof. RNDr. Ivana 
Netuky, DrSc. děkanem Matematicko-fyzikální fakulty na léta 2002 � 2005.  
Volební protokol je  přílohou tohoto zápisu. 
Předseda senátu O. Bílek poblahopřál ke zvolení prof. Netukovi, který vyjádřil odhodlání 
pokračovat v práci alespoň s takovým odhodláním jako dosud a poděkoval těm členům senátu, 
kteří jej volili. 
 

3.   Informace vedení fakulty. 
Děkan fakulty blahopřál zvoleným členům předsednictva AS MFF UK a informoval o aktivitách 
vedení fakulty za poslední období. 
a) Studijní agenda 
- Řád pro přijímací řízení na MFF UK předlo�il prod. J. Anděl po včerej�ím projednání v kolegiu 

studijní komisi AS. 
- Na zasedání vědecké rady dne 22.5. předkládá prod. J. Anděl "Návrh na úpravu studijních plánů 

navazujících studijních magisterských programů Fyzika, Informatika a Matematika pro předměty 
Pedagogika a Psychologie" (bude tím splněna podmínka prof. J. Mare�e z Akreditační komise). Po 
schválení VR bude materiál předlo�en AS MFF. 

- K připomínkám studentů k počítačovým sítím (za SKAS kol. T. Tichý)  se uskutečnila schůzka 
vedená prod. A. Kučerou, zhruba za 14 dní na ni navá�e dal�í jednání. 
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- Dne 15.5. obdr�el  děkan e-mailem dotaz od kol. T. Tichého, týkající se výběru studentů, jejich� 
ubytování na koleji děkan doporučí jako přednostní (z děkanova pověření odpověděl prod. J. 
Anděl). 

 
b) Věda a výzkum, zahraniční styky 
- Vedení fakulty se bude zabývat otázkou nových výzkumných záměrů (Akademie věd ČR pracuje 

na jejich přípravě, jakmile vyjdou zásady pro VZ, bude třeba do 90 dnů podat návrhy). Děkan 
upozornil na nutnost rozsáhlé integrace vědeckých programů. 

- Do 7. 6. lze na RUK předlo�it návrhy na Cenu ministra. Sekční proděkani byli vyzváni, aby podali 
po jednom návrhu za svoji sekci. KD pak 5.6. vybere jeden návrh za fakultu. 

 
c) Mzdová a personální agenda 
- Dne 15.5. t.r. vypr�el termín pro podávání přihlá�ek do výběrového řízení na obsazení vypsaných 

míst na fakultě. Přihlá�ky ji� převzali předsedové komisí. Na základě jejich doporučení děkan 
rozhodne o obsazení míst. V případě míst vedoucích pracovi�ť budou návrhy předlo�eny 12. 6. 
k vyjádření vědecké radě MFF. 
-     KD schválilo na svém zasedání 15.5. směrnici o závodní preventivní lékařské péči (bude 
financována z re�ie fakulty). Směrnice děkana je zveřejněna na síťové stránce fakulty. 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2002/smer02.htm 

 
d) Ekonomická agenda 
- Diskuse vedení fakulty k metodice tvorby rozpočtu probíhá, počítá se také s aktivní účastí AS 

MFF.  
- Tajemník a děkan se obrátili dopisem na předsedu základní organizace Vysoko�kolského 

odborového svazu na MFF UK, v něm� po�ádali o projednání stavu chaty na Mariánské s cílem 
zainteresovat členy odborové organizace na propagaci a lep�ím vyu�ití chaty.   

 
e) Provoz a rozvoj 
- Rekonstrukce budovy na Malostranském náměstí probíhá bez otřesů. 
- Na pondělí 20.5. svolává prod. B. Sedlák schůzku s vedoucími pracovi�ť na Karlově, aby je 

seznámil s připravovanými rekonstrukčními pracemi v tomto roce, mj. s návrhem na elektronickou 
ostrahu budov. 

- Sluneční "elektrárna", tj. výkonové sluneční panely, na které MFF získala účelovou dotaci od 
Fondu pro �ivotní prostředí, budou instalovány v Troji. Prod. B. Sedlák s tajemníkem fakulty 
připravují podmínky pro výběrové řízení na dodavatele instalace. 

- O leto�ních prázdninách bude vybudována malá posluchárna M4 v suterénu Ke Karlovu 3. 
 
f) Různé 
- V pondělí 6.5. se uskutečnila beseda děkana se studenty, zorganizovaná SKAS. 
- Výsledky celostátního kola SVOČ v matematice a informatice, které se konalo 14.5. v Praze a 

jeho� byla MFF spoluorganizátorem, jsou pro soutě�ící z MFF velmi úspě�né: 
      na�i studenti získali 5 prvních cen ze 7, 5 druhých cen z 9 a 2 třetí ceny. 
- Připravuje se jubilejní číslo časopisu PMFA, věnované výročí fakulty (příspěvků je, zdá se, 

dostatek). 
g) Diskuse: 

Kol. Barvík upozornil na informace uveřejněné na síťových stránkách Rady vysokých �kol, 
z nich� vyplývá, �e návrhy na nové výzkumné záměry by se měly podávat ji� v září, ev. v říjnu t.r. 
Kol. Renc se dotázal na podstatu změn studijních plánů zmíněných v odst. a) zprávy vedení 
fakulty. Bylo sděleno, �e se jedná o spojení dvou předmětů. Návrh bude po schválení VR 
předlo�en AS. Druhý dotaz se týkal důvodů instalace sluneční �elektrárny� v Troji. Zprávu 
o instalaci a vyu�ití slunečních panelů poskytne prod. Sedlák na pří�tím zasedání AS. 

 
4.  Delegování zástupců AS do komisí pro výběrová řízení. 
Senát schválil své následující zástupce s hlasem poradním do komisí pro výběrová řízení (v závorce je 
v�dy uveden předseda komise): 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2002/smer02.htm
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kol. K. Zvára: 
- odborný lektor na KPMS (prod. V. Souček) 
- profesor, docent na KA (prod. V. Souček) 
- vedoucí KA, KDM, KMA, KNM a KPMS (prod. V. Souček) 
 
kol. O. Bílek 
- mladí odborní asistenti pro obory F, I a M (prod. J. Plá�ek), 
 
kol. T. Tichý 
- vedoucí KSVI (prod. A. Kučera), 
- vedoucí KSI a SISAL (prod. A. Kučera), 
- docent a odb. lektor na KSI (prod. A. Kučera), 
 
kol. J. Kratochvíl 
- vedoucí KTIML (doc. A. Kučera), 
- docent a odb. asistent na KTIML (prod. A. Kučera), 
 
kol.O. Odvárko 
- vedoucí KTV (prod. J. Anděl), 
- lektor na KTV (prod. J. Anděl), 
 
kol. J. Foniok 
- vedoucí KJP (prod. J. Anděl), 
- lektor anglického jazyka v KJP (prod. J. Anděl), 
 
kol. M. Rotter 
- vedoucí KFNT, KMF, KG a KCHFO (prod. Z. Němeček), 
- docent ve FÚUK, vědecký prac. ve FÚUK a vědecký prac. na KFES (prod. Z. Němeček). 
 
5. Různé. 
- Kol. Foniok sdělil, �e legislativní komise AS UK doporučila bez výhrad schválení novely  Volebního 
a jednacího řádu AS MFF. 
- Slo�ení komisí AS MFF bude předlo�eno ke schválení na zasedání AS dne 12.6. 
- Kol. Bílek seznámil AS MFF s �ádostí AS UK o zaslání připomínek k textu Stipendijního řádu UK.  
- Kol. M. Tichý předlo�il návrh na zvý�ení horní hranice částky výplaty stipendií v kategorii D na 30 
tis. Kč ročně. Návrh se opíral o praxi honorování dozoru studentů v počítačové laboratoři.  Po diskusi 
týkající se mo�nosti odměňování tohoto typu prací bylo o návrhu hlasováno. Návrh, aby AS MFF 
podal AS UK připomínku k Stipendijnímu řádu, nepro�el. 
        Hlasování (9 � 3 � 7) 
 
- Senát stanovil den 6.5.2002 dnem zahájení činnosti nově zvolené Zaměstnanecké komory 
Akademického senátu MFF UK 
 
V Praze 20.5.2002      Zapsal: M. Rotter 
        Ověřil:  O. Bílek 
 


