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Zápis 
 z 97. zasedání Akademického senátu MFF UK 

konaného dne 12. června 2002 od 18.00 hod. 
 
Přítomni:    O. Bílek, T. Kepka, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová, J. Pe�ička, 
                    Z. Prá�ková, Z. Renc, M. Rotter, J. Veselý, K. Zimmermann, K. Zvára, J. Foniok,  
                    P. Chovanec, K. Jelínek, P. Olmer, T. Tichý 
Omluveni:   I. Barvík, M. Tichý, D. Nedbal, I. Karas 
Hosté:          J. Anděl, A. Havlíčková, P. Karas, A. Kučera, J. Hála, I. Netuka, B. Sedlák, V. Souček, 
                     I. Wilhelm 
 

Program zasedání 
  
1. Kontrola zápisů z 95. a 96. zasedání AS a schválení programu 97. zasedání AS 
2. Vyhlá�ení výsledků voleb do Studentské komory AS 
3. Návrh kandidáta na rektora UK pro funkční období 2003 � 2006 
4. Informace vedení fakulty 
5. Výroční zpráva MFF za rok 2001 
6. Návrh děkana na slo�ení Vědecké rady MFF 
7. Návrh děkana na jmenování proděkanů MFF 
8. Návrh novely Řádu přijímacího řízení MFF (1. čtení) 
9. Návrh novely Statutu MFF (1. čtení) 
10. Návrh Řádu hodnocení výuky na MFF (1. čtení) 
11. Návrh na úpravu studijních plánů navazujících studijních magisterských programů F, I a M pro 

předměty Pedagogika a Psychologie 
12. Návrh ře�ení problematiky chaty na Mariánské 
13. Návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebytového prostoru s Pra�skou energetikou a. s.  
14. Slo�ení komisí AS 
15. Různé 
 
Zasedání řídil O. Bílek. 
 

1. Kontrola zápisu z 95. a 96. zasedání AS MFF UK a schválení programu 97. zasedání 
 
Oba zápisy byly s drobnými úpravami schváleny; upravený text je zveřejněn na síťové stránce AS. 
P. Olmer navrhl stáhnout bod 6 (Návrh děkana na slo�ení VR MFF UK) z programu zasedání. 
Rozvinula se del�í diskuse, zda formální stránka předlo�eného návrhu je či není v souladu se Statutem 
MFF. Děkan vysvětlil obvyklý způsob odvolání staré VR a jmenování nové. R. Kryl upozornil, �e 
v danou chvíli senát nejedná o meritu věci, ale o otázce procedurální. Byl vznesen protinávrh 
ponechat bod 6 v programu 97. zasedání AS. 
  Hlasování o protinávrhu: 14 hlasů pro, tj. nadpoloviční vět�ina 
 
O. Bílek navrhl chronologicky přehodit projednávání bodu 9 a 10. J. Foniok podal protinávrh body 
projednávat v původním pořadí. Hlasováním byl přijat návrh O. Bílka. 
                       Hlasování: 13 � 2 � 3 
 
Dále bylo schváleno, aby jednání o bodu 3 programu (Návrh kandidáta na rektora UK na funkční 
období 2003-2006) bylo zahájeno po skončení bodu jednání, v jeho� průběhu se pozvaný kandidát, 
současný rektor Prof. Ing. I.Wilhelm, DrSc. dostaví na jednání AS. 
 

2. Vyhlá�ení výsledků voleb do Studentské komory AS  
 

J. Foniok v zastoupení předsedkyně volební komise přednesl zprávu o výsledku voleb do Studentské 
komory AS MFF, konaných dne 21.5.2002. Do SKAS MFF byli zvoleni kolegyně a kolegové: 
Jan Foniok, Petr Olmer, Pavel Cejnar, Zdeňka Jakubková, Stanislava Kucková, Petr Chovanec, Petr 
Vilím a Ivan Karas. Náhradníky se stali: Karel Jelínek a Tomá� Tichý. Volební účast činila 37,5 %. 
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Protokol o výsledcích voleb je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 

4. Informace vedení fakulty   
 

Děkan fakulty prof. I. Netuka informoval AS o aktivitách fakulty 
a) Dne 30. května 2002 byl prof. I. Netuka rektorem Univerzity Karlovy jmenován do funkce děkana 

MFF UK, a to s účinností od 6. září 2002. 
b) Vedení fakulty na schůzi 29. 5. t.r. doporučilo, aby AS MFF připravil návrh na nominaci prof. ing. 

Ivana Wilhelma, CSc. jako kandidáta na rektora Univerzity Karlovy (AS UK vyhlásil volbu na 
kandidáta na rektora UK, uzávěrka pro podávání návrhů je 3. 10.  t.r.). 

c) Studijní agenda: 
- Rektorát UK zaslal vedení fakulty rozhodnutí M�MT o udělení reakreditace studijních programů a 

oborů.  
- Prod. J. Anděl předlo�il studijní komisi AS k posouzení Řád přijímacího řízení na MFF UK  
- Na zasedání vědecké rady dne 22. 5. předlo�il prod. J. Anděl "Návrh na úpravu studijních plánů 

navazujících studijních magisterských programů Fyzika, Informatika a Matematika pro předměty 
Pedagogika a Psychologie". Materiál je  předlo�en k projednání  AS MFF. 

- Návrh podmínek pro přijímací řízení na MFF v r. 2003 připravuje prod. J. Anděl ke schválení AS 
MFF  na jeho podzimním zasedání. 

- K připomínkám studentů k počítačovým sítím (za SKAS kol. T. Tichý) se uskutečnila ji� druhá 
schůzka vedená prod. A. Kučerou. 

- Kolegium děkana rozhodlo, �e �ádosti členů AS MFF o informace ze studijního oddělení bude 
mo�né podávat jen prostřednictvím předsedy AS kol. O. Bílka a je třeba přesně specifikovat, o 
jaká data jde a kdo je převezme. 

- V celostátním kole SVOČ posluchačů učitelství matematiky, které se konalo 24. a 25. května 2002 
v Kralupech, získali posluchači MFF dvě první ceny (Jana Vecková, Jana Trundová), jednu třetí 
cenu (Jiří �rubař) a jedno čestné uznání (Jaroslava Černá). 

- Děkan vyhověl �ádosti doc. Z. Rence a uvolnil jej k 15. 6. t.r. z funkce předsedy fakultní ediční 
komise. Jeho nástupcem se stal Mgr. Miroslav Zelený, Dr. z KMA. Děkan fakulty vyslovil 
Z. Rencovi upřímné poděkování za jeho dlouholeté řízení této komise. 

d) Věda a výzkum, zahraniční styky: 
- Sekční proděkani předlo�ili po jednom návrhu na Cenu ministra, kolegium děkana z nich pak 

vybralo jeden návrh za fakultu - prof. Janu Jurečkovou. 
e) Mzdová a personální agenda 
- Proběhlo výběrové řízení na obsazení míst. V případě vedoucích pracovi�ť byly návrhy 

předlo�eny 12. 6. k vyjádření vědecké radě MFF, jak to předepisuje Statut fakulty. V�echny 
návrhy byly schváleny.  

f) Ekonomická agenda 
- Tajemník informoval o  návrzích na uzavření smluv o pronájmu s firmami Vakuum Praha, 

Eurotel, a Pra�ská energetika. 
-     Informoval dále o připravovaném návrhu na novou smlouvu o pronájmu chaty na Mariánské.  
g) Provoz a rozvoj 
- Rekonstrukce malostranské budovy probíhá uspokojivě.  
- Dne 20. 5. t.r. se uskutečnila schůzka s vedoucími pracovi�ť na Karlově, na které je prod. B. 

Sedlák seznámil s připravovanými rekonstrukčními pracemi v tomto roce a také s návrhem na 
elektronickou ostrahu budov. "Desatero" pro zaji�tění ostrahy budov, vypracované skupinou 
karlovských pracovi�ť, bude podkladem pro zadání dodávky profesionální firmě. Postupně se 
uskuteční schůzky týkající se specifik ostrahy budov v Karlíně a Troji, ostraha budovy MS se ře�í 
průbě�ně s probíhající rekonstrukcí. Doře�ení systému ostrahy vy�aduje, aby v�ichni studenti  byli 
vybaveni identifikačními kartami v rámci celé univerzity. Prof. Sedlák dále rozvedl informaci 
z minulého zasedání AS o sluneční elektrárně v Troji. Jmenovitý výkon celé soustavy 
fotovoltaických článků je 20 kW a jsou pořízeny z dotace Fondu pro �ivotní prostředí. Probíhá 
výběrové řízení na  firmu, která provede zakomponavání slunečních panelů do plá�tě budovy. Část 
panelů bude slou�it výukovým účelům v rámci elektronického praktika. V objektu kateder bude 
umístěn monitoring okam�itého výkonu sluneční elektrárny.  
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- Kolegium děkana  se seznámilo s rozborem činnosti Gymnázia Bernarda Bolzana. S ohledem na 
dosa�ené výsledky práce GBB vzalo s potě�ením na vědomí, �e se aktivity gymnázia rozvíjejí, a 
souhlasilo s pokračováním jeho činností po dobu dal�ích 4 let v trojském areálu MFF. 

- Sklad titulů z produkce vydavatelství Matfyzpress převezme po firmě Erudio fakultní 
reprostředisko vedené  H. Petránkovou 

h) Různé 
- Vedení fakulty oceňuje zdařilou prezentaci výstavy "Ukázky z historických fondů knihovny MFF" 

na fakultních stránkách (http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/vystava/vystava.htm). Výstava se 
uskutečnila ve dnech 20. a� 24. 5. t.r. ve vstupní části kří�ové chodby Karolina u příle�itosti 50. 
výročí vzniku Matematicko-fyzikální fakulty UK. 
 
5. Výroční zpráva MFF za rok 2001  
 

Diskuse k výroční zprávě proběhla ji� na shromá�dění akademické obce dne MFF 16. 5. 2002.  
Usnesení: Akademický senát MFF schvaluje Výroční zprávu MFF. 

          Hlasování:  19 � 0 � 0 
 
    6. Návrh děkana na slo�ení Vědecké rady MFF   
 
V diskusi k tomuto bodu přečetl P. Olmer stanovisko omluveného předsedy legislativní komise 
I. Barvíka (tč. v zahraničí), v něm� upozornil na vysoký věkový průměr členů VR, na (podle jeho 
názoru) neodpovídající slo�ení externích členů, na absenci �nejmlad�ích� docentů a profesorů v řadách 
VR. Děkan zdůvodnil hlediska, jimi� se při výběru řídil (7 členů souhlasilo s odvoláním, 2 z nich byli 
navr�eni za čestné členy VR MFF, objevilo se 7 nových jmen). Mezi externisty jsou �pičkoví  
odborníci z pracovi�ť, s nimi� má MFF neju��í kontakty. P. Olmer vyjádřil pochybnosti, zda 
odstupující členové byli �řádně� (v souladu se Statutem) odvoláni a zda při přijetí návrhu nebude mít 
VR 31 členů. V závěru diskuse bylo konstatováno, �e AS bude o děkanově návrhu hlasovat 
v tajném hlasování a �e pro pří�tě by bylo efektivněj�í připomínky podobného charakteru vznést a 
projednat s vedením fakulty  předem.  
Usnesení:   AS MFF schvaluje návrh na jmenování členů Vědecké rady MFF ve slo�ení 
předlo�eném děkanem.                         Hlasování: viz Příloha č. 2 (po jménech) 
 
Děkan dále zdůvodnil svůj návrh, aby profesoři B. Sedlák a O. Kowalski byli jmenováni čestnými 
členy VR MFF. 
Usnesení:   AS se souhlasem podporuje návrh děkana, aby čestnými členy VR MFF byli z řad 
předních a dlouholetých vědecko-pedagogických pracovníků jmenováni profesoři B. Sedlák a 
O. Kowalski.        Hlasování:  18 � 0 - 1  
 
     7. Návrh děkana na jmenování proděkanů MFF  
 
Děkan přednesl důvody, které ho vedly k tomu, aby pro dal�í funkční období navrhl tým proděkanů 
ve stejném slo�ení, v jakém pracoval v posledních 2 letech. V diskusi přečetl kol. P. Olmer stanovisko 
kol. I. Barvíka, v něm� autor  uva�oval, po vzoru ústavů AV ČR, o zřízení nového místa proděkana 
pro ekonomický rozvoj. Děkan vyjádřil přesvědčení, �e kolegium děkana v navrhovaném slo�ení je 
schopno ře�it v�echny koncepční problémy rozvoje výzkumu a vzdělávání.  

Usnesení:  AS se seznámil se záměrem děkana fakulty jmenovat proděkany MFF pro funkční 
období 2002 � 2005 
doc. RNDr. Jaromíra Plá�ka, CSc. proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky, 
prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc. proděkanem pro studijní zále�itosti, 
prof. RNDr. Bedřicha Sedláka, DrSc. proděkanem pro rozvoj, 
doc. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc.  proděkanem pro fyziku, 
doc. RNDr. Antonína Kučeru, CSc. proděkanem pro informatiku, 
prof. RNDr. Vladimíra Součka, DrSc. proděkanem pro matematiku 
podlo�eným výsti�nými charakteristikami navr�ených kandidátů. AS přihlédnutím k tomu, �e  na 
svém dubnovém zasedání velmi kladně hodnotil činnost současného vedení fakulty, jeho� součástí 
jsou v�ichni navrhovaní, vyjadřuje s předlo�eným záměrem děkana souhlas. 
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              Hlasování:  19 � 0 � 0 
 
       3. Návrh kandidáta na rektora UK na funkční období 2003-2006 (odlo�ený bod programu) 
 
Za přítomnosti současného rektora, Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., uvedl předseda AS O. Bílek, �e 
v souladu s volebním řádem UK pro volbu rektora pozval prof. Wilhelma, aby jako kandidát 
navrhovaný AS MFF na funkci rektora UK pro období 2003 - 2006 seznámil členy AS se svým 
programem. Prof. Wilhelm shrnul výsledky dosa�ené na UK v oblasti pedagogické a vědecké činnosti, 
v oblasti styků se zahraniční vědou a v investiční výstavbě. Vyjádřil odhodlání pokračovat v rozvoji 
těchto oblastí. Zdůraznil přitom rozvoj a úroveň doktorandského studia, úspě�nost v mezinárodní 
výměně doktorandů i v kursech programu celo�ivotního vzdělávání. Kromě vstupů do projektů GA 
ČR a dal�ích lokálních zdrojů se plánuje i vstup do programů EU. V oblasti investic se zdá, �e 
infrastruktura UK se ustálila a nebude se podstatně měnit. Ekonomicky, svou vlastní výdělečnou 
činností si UK vede velmi dobře. 
Prof. I. Wilhelm poskytl své Teze programu UK v písemné formě akademické obci fakulty, viz 
Příloha č. 3. Uvedl, �e rád přijme dal�í podněty, ale od �ádné z vytýčených zásad nehodlá ustoupit. 
Vyjádřil poděkování AS MFF za projevenou důvěru a kandidaturu přijal. Uvedl v�ak, �e pokud by 
se v průběhu volebního období vyskytl kandidát, o něm� by se domníval, �e mů�e vytýčený směr 
rozvoje UK plnit lépe ne� on, od kandidatury by upustil. 
Usnesení:   AS navrhuje akademickému senátu UK v souladu s čl. 11 odst. 5  Statutu UK za 
kandidáta na funkci rektora UK pro funkční období 2003�2006 prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. 

                                Hlasování:  19 � 0 � 0 
 
        8. Návrh novely Řádu přijímacího řízení MFF (1. čtení) 
 
Studijní komise navrhuje novelu postoupit do 2. čtení bez připomínek. J. Foniok tlumočil stanovisko 
části legislativní komise, �e návrh je nutno chápat jako změnu Statutu MFF a rozdělit ho na dvě části 
(Změna Statutu, Účinnost) a �e legislativní komise doporučuje sjednotit členění vnitřních předpisů 
fakulty na články a odstavce (nikoliv §). Věcné připomínky komise budou zapracovány do textu 
přístupného na síťové stránce AS k přípravě 2. čtení.  
Usnesení:   AS  schvaluje postoupení novely Řádu přijímacího řízení do 2. čtení. 

       Hlasování:  18 � 0 � 0  
 
       10. Návrh Řádu hodnocení výuky studenty UK � MFF (1. čtení) 
 
Řád hodnocení výuky studenty UK � MFF se po schválení stane novým vnitřním předpisem a musí 
být nově definován i ve Statutu MFF. P. Olmer přednesl stanovisko části legislativní komise, aby 
předlo�ený návrh nebyl postoupen do 2. čtení kvůli nesouladu s univerzitním Řádem hodnocení 
výuky. V diskusi se ozvaly připomínky, �e návrh je přetí�en Přílohami zacházejícími do zbytečných 
technických podrobností. 
Návrh usnesení:  AS postupuje Řád hodnocení výuky do 2. čtení. 

 Hlasování:  0 � 18 � 0 (neschváleno) 
Návrh Řádu hodnocení výuky je vrácen k přepracování a k novému podání do 1. čtení 
 
 

9. Návrh novely Statutu MFF (1. čtení) 
 
S ohledem na výsledky jednání o předchozích dvou bodech byl tento bod vypu�těn. 
 
 
 
 
      11. Návrh na úpravu studijních plánů navazujících studijních magisterských programů F, I 
a M pro předměty Pedagogika a Psychologie 
 
J. Veselý tlumočil stanovisko studijní komise, která doporučuje přijetí návrhu. 
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Usnesení:  AS souhlasí s návrhem na úpravu studijních programů. 
         Hlasování: 16 � 0 - 0 
 
      12.  Návrh ře�ení problematiky chaty na Mariánské 
                
Tajemník fakulty se odvolal na svou zprávu, kterou podal v rámci bodu 4 Programu.  
Usnesení:   AS MFF bere se souhlasem na vědomí záměr vedení fakulty uzavřít smlouvu 
o ekonomickém pronájmu chaty na Mariánské   
                                                                                     Hlasování: 17 � 0 - 0 
                                            
 
      13. Návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebytového prostoru Pra�ské energetice 
 
Tajemník fakulty se odvolal na svou zprávu přednesenou v bodě 4 Programu. Smlouva s Pra�skou 
energetikou má být dlouhodobá, podléhá schválení AS UK a rektorátu. Smlouva s Eurotelem na MS 
bude prodlou�ena o 2 roky. 
Usnesení:   AS MFF bere se souhlasem na vědomí záměr vedení fakulty uzavřít smlouvy 
s Pra�skou energetikou a firmou Eurotel. 
                           Hlasování: 17 � 0 -  0 
 
     14. Slo�ení komisí AS 
 
Komise AS byly schváleny v tomto slo�ení: 
 
Komise ekonomická:  Karel Zvára (předseda), Jan Hric, Petr Chovanec, Karel Jelínek, Josef Pe�ička, 
Milan Tichý, Karel Zimmermann 
 
Komise legislativní:  Ivan Barvík (předseda), Viktor Bene�, Ale� Drápal, Jan Foniok, Věra Kohlová, 
Petr Olmer, Vojtěch Kapsa, Jarmila Panevová 
 
Komise studijní:  Jiří Veselý (předseda), Ivan Karas, Rudolf Kryl, Jiří Langer, Karel Najzar, Oldřich 
Odvárko, Petr Olmer, Mirko Rokyta, Petr �kovroň 
Usnesení: AS MFF schvaluje slo�ení svých komisí na období od 12.6.2002 do 11.6.2003 
 
       Hlasování: 17 � 0 - 0 
 

15. Různé 
 
a)  O. Bílek poděkoval členům Studentské komory AS MFF za práci v senátu a blahopřál nově 
zvoleným členům. 
b)  P. Olmer navrhl, aby po skončení mandátu H. Jiráskové (v souvislosti se skončením jejího 
magisterského studia) nebyly vyhlá�eny doplňovací volby do SKAS. 
                     Hlasování: 17 � 0 � 0 
 
Pří�tí schůze AS se bude konat  2. 10. 2002. Pravděpodobné termíny dal�ích podzimních 
zasedání jsou 6. 11. a 4. 12. 2002. 
 
V Praze 12. 6. 2002     Zapsali: K. Jelínek, J. Panevová, M. Rotter 
       Ověřil: O. Bílek 
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Příloha č. 1 zápisu z  97. zasedání AS MFF dne 12. 6. 2002 
 

Protokol o výsledcích voleb 
do Studentské komory Akademického senátu MFF UK 

 
Datum konání voleb: 21. května 2002 
Celkový počet oprávněných voličů: 2096 
Celkový počet vydaných hlasovacích lístků: 786 
Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 786 
Počet  platných hlasovacích lístků:  784 
Volební účast: (§ 26 odst. 1 Zákona o vysokých �kolách): 37,5 % 
 
Seznam zvolených kandidátů: 
 
Jméno    kand. listina  počet hlasů 
 
Jan Foniok    M  383 
Mgr. Petr Olmer   D  325 
Pavel Cejnar    I  314 
Zdeňka Jakubková   F  260 
Stanislava Kucková   M  240 
Petr Chovanec    M  228 
Mgr. Petr Vilím    D  213 
Ivan Karas    F  192 
 
Kandidáti, kteří se stávají náhradníky, v pořadí podle čl. 11 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS 
MFF: 
 
Jméno    kand. listina  počet hlasů 
 
Karel Jelínek    F  164 
Mgr. Tomá� Tichý   D  159 
 
V�ichni kandidáti získali alespoň 10 % z celkového počtu platných hlasovacích lístků. 
 
        Helena Jirásková 
       předsedkyně volební komise 
 
Jakub Černý  Peter Brejčák  Svatopluk Ledl  Marie Hrudková 
 
--------------------------------------- 
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Příloha č. 2 zápisu z 97. zasedání AS MFF ze dne 12. 6. 2002 

 
Výsledky hlasování AS MFF o návrhu děkana MFF na jmenování členů Vědecké rady MFF  
na funkční období 2002 � 2005 

 
Jméno         počet hlasů 
 
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.      17 
prof. RNDr. Ladislav Bican, DrSc.     17 
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.      17 
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.     15 
prof. PhDr. Eva Hajičová      15 
prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.     15 
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.     15 
prof. RNDr. Marie Hu�ková, DrSc.     15 
prof. RNDr. Jiří Chýla, DrSc.      18 
prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc.      14 
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.      16 
prof. RNDr. Jaroslav Luke�, DrSc.     14 
prof. RNDr. Milan Mare�, DrSc.     18 
prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.     15 
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.      17 
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.      15 
doc. RNDr. Jaromír Plá�ek, CSc.     17 
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.     19 
prof. RNDr. Ale� Pultr, DrSc.      16 
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.    14 
doc. RNDr. Karel Segeth, CSc.      16 
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.     17 
prof. RNDr. Josef �těpán, DrSc.     17 
doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.     18 
 
 
Počet přítomných členů AS MFF: 19 
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 19 
Počet platných hlasovacích lístků: 19 
 
Volební komise:  Jiří Veselý a Jan Foniok 
 
 
V Praze dne 12. 6. 2002 
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Příloha č. 3 zápisu z 97. zasedání AS MFF dne 12. 6. 2002 
 

 
Teze programu Univerzity Karlovy 

 
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

 
 V posledním období je UK orientována svým strategickým rozhodnutím na prohloubení jejího 
vědeckého výkonu se současnou modernizací vzdělávací činnosti. Z tohoto hlediska do�lo k významné 
intenzifikaci doktorandského studia, jako�to vědecky orientované formy individualizovaných 
studijních plánů. V naprosté vět�ině případů je odborná činnost doktorandů vázána na grantové 
aktivity předev�ím externích grantových agentur s podporou GAUK. Výsledkem této orientace je 
nejen signifikantní nárůst počtu doktorandů. Průkazně lze ukázat, �e na jednotlivých výzkumných 
projektech do�lo k intenzivněj�í spolupráci pracovi�ť UK s externími pracovi�ti, předev�ím ústavy AV 
ČR. Rovně� tak do�lo ke zvý�ení příjmů UK na ře�ení grantových úloh. Bez nadsázky lze říci, �e UK 
je v hodnocení svých výkonů ve vědecké činnosti  na srovnatelné úrovni s výkony AV ČR a 
představuje více ne� třetinu vědeckých výkonů v�ech vysokých �kol ČR. 
  
Současně je UK jednou z nejvýznamněj�ích vzdělávacích institucí v ČR. Toto její postavení je dáno 
nejen tradiční odbornou autoritou UK, jejím mezinárodním postavením, ale i celkovým vzdělávacím 
potenciálem a skladbou oborů. Vynikající renomé jak u odborné, tak i laické veřejnosti má za 
důsledek neklesající zájem o studium na fakultách UK a pestrou nabídku zahraničních univerzit 
k výměně studentů a učitelů. 
  
 
Tento trend vývoje je potřeba dále prohlubovat a kvalitativně zlep�ovat. Proto je předev�ím třeba: 
 
A) ve vědecké činnosti 

- pokračovat v prohlubování spolupráce s vysokými �kolami a vědeckými ústavy ČR a vytvářet 
sítě participujících pracovi�ť v daném vědeckém programu orientovaném předev�ím na zahraniční 
centra výzkumu na partnerské úrovni 
- aktivně vstupovat do programů EU vytvářejících evropský výzkumný prostor 
- prosazovat zvý�ení významu vědeckých výkonů do systému financování vysokých �kol 
- vyu�ívat mo�ností fondů mobility k přímé spolupráci vědeckých projektech oboustrannou 
výměnou jak doktorandů, tak i vědeckých pracovníků 
- roz�iřovat nabídku doktorandského studia formou �dvojího vedení� disertačních prací 
- hledat nové mo�nosti zapojení studentů magisterských programů do ře�ení vědeckých projektů 
- vytvářet podmínky pro aplikace výsledků výzkumu 

 
B) ve vzdělávací činnosti 

- roz�iřovat nabídku studijních programů zejména formou restrukturalizace studia 
- zvy�ovat intenzitu mobility studentů zejména v doktorandských a magisterských programech 
zvy�ováním studijních standardů a vyhledáváním partnerů na odpovídající úrovni 
- připravit podmínky pro zvý�ení počtu doktorandů z absolventů jiných vysokých �kol včetně 
zahraničních 
- systematicky se věnovat vytváření �iroké nabídky kurzů C�V cílenou na poptávku veřejnosti a 
zájem předev�ím absolventů UK 

 
C) v infrastruktuře UK 

- získávat dal�í prostředky jak z rozpočtových, tak i mimorozpočtových zdrojů financování 
potřebných ke zlep�ení celkové vybavenosti a koncentrovat jednotlivé strategické cíle dal�ího 
rozvoje UK 
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- vypracovat detailní projekt dlouhodobého investičního rozvoje UK s ohledem na předchozí bod 
tohoto programu 
- věnovat pozornost dal�ímu rozvoji informačního systému UK, zpřístupňovat informační zdroje a 
tím posílit mo�nost průchodnosti studia na fakultách 
- věnovat pozornost zabezpečování sociálních podmínek zaměstnanců a studentů 

 
 Do prosazování těchto cílů zapojovat více členů akademické obce tak, aby se staly obecným 
zájmem UK. Tím se bude rovně� posilovat vědomí obecné akademické sounále�itosti a zvy�ovat 
odpovědnost ka�dého člena akademické obce. 
 
V Praze, 8. června 2002 

 
 


