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Zápis 
 z 98. zasedání Akademického senátu MFF UK 

konaného dne 2. října 2002 od 18.00 hod. 
 
Přítomni:   I. Barvík, O. Bílek, V. Kohlová, R. Kryl, K. Najzar, O. Odvárko, J. Panevová, J. Pešička, 
                  Z. Prášková, M. Rotter, M. Tichý, K. Zimmermann, K. Zvára,  

     P. Cejnar, J. Foniok, P. Chovanec, S. Kucková,  P. Olmer, P. Vilím 
Omluveni:   O. Čepek, T. Kepka, J. Veselý, Z. Jakubková, I. Karas 
Hosté:          J. Anděl, A. Havlíčková, P. Karas, J. Hála, I. Netuka, M. Pergel, J. Plášek, B. Sedlák,  
                      
 

Program zasedání 
1.  Zahájení činnosti AS s nově zvolenou studentskou komorou 
2. Kontrola zápisu z 97. zasedání AS a schválení programu 98. zasedání AS 
3. Volba předsednictva AS 
4. Informace vedení fakulty 
5. Řád přijímacího řízení – 2. čtení 
6. Specifikace přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 
7. Závěrka hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2002 
8. Návrh rozpočtové úpravy v důsledku řešení povodňové situace na MFF 
9. Návrh děkana na odvolání 7 členů vědecké rady MFF 
10. Změny ve složení komisí AS 
11. Různé 
 
Zasedání řídil O. Bílek. 
 
1. Zahájení činnosti AS s nově zvolenou studentskou komorou 
 
Předseda AS MFF UK O. Bílek připomněl významnou roli, kterou v činnosti senátu hrál nedávno 
zesnulý Z. Renc, 1. místopředseda senátu a ocenil jeho práci pro senát i pro fakultu. Přítomní uctili 
památku Z. Rence minutou ticha.  
Za zesnulého Z. Rence postupuje do AS z řad zvolených náhradníků O. Čepek z informatické sekce, 
který se na dnešní zasedání omluvil. 
Předseda AS uvítal nově zvolené členy SKAS a předal jim v souladu s Volebním a jednacím řádem 
osvědčení o zvolení. Předsedou studentské komory AS byl na samostatném zasedání SKAS zvolen  P. 
Olmer, který se tím zároveň stává 2. místopředsedou AS. Místopředsedou studentské komory AS byl 
zvolen J. Foniok. 
Předseda AS také ocenil práci všech zaměstnanců a studentů, kteří pomáhali při odstraňování škod 
způsobených povodní. 
 
2. Kontrola zápisu z 97. zasedání a schválení programu 98. zasedání AS 
 
Podle připomínek J. Fonioka a P. Olmera byl doplněn bod 1. a upraven bod 9. zápisu z 97. zasedání. 
 
Upravený zápis z 97. zasedání byl schválen. 
        Hlasování: 18 – 0 – 1 
Program 98. zasedání byl přijat tichým souhlasem. 
 
3. Volba předsednictva AS 
 
V souladu s čl.9 Statutu MFF a čl. 30 Volebního a jednacího  řádu proběhla v souvislosti se zahájením 
činnosti nově zvolené SKAS tajná volba předsedy a jednatele senátu a také tajná volba 1. 
místopředsedy po zesnulém Z. Rencovi.  Předsedající určil skrutátory M. Tichého a S. Kuckovou. 
 
Volba předsedy AS: 1. kolo - jediný navržený kandidát O. Bílek. 
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        Hlasování: 11 hlasů pro 
                  8 hlasů neplatných 
O. Bílek nebyl zvolen předsedou AS MFF UK. 
 
 
2. kolo – jediný navržený kandidát K. Zvára 

Hlasování: 17 hlasů pro 
         2 hlasy neplatné 

Předsedou AS MFF UK byl zvolen K. Zvára 
 
 
Volba 1. místopředsedy AS: byl navržen jediný kandidát O. Bílek 
(Hlasovali pouze členové ZKAS)    Hlasování:  11 hlasů pro 
                   2 hlasy neplatné 
O. Bílek byl zvolen 1. místopředsedou AS MFF UK 
 
Volba jednatele AS:  byl navržen jediný kandidát M. Rotter 
        Hlasování:  14 hlasů pro 
                   5 hlasů neplatných 
M. Rotter byl zvolen jednatelem AS MFF UK 
 
 
 
4.  Informace vedení fakulty 
 
Děkan fakulty I. Netuka stručně informoval o činnosti fakulty v období od minulého zasedání AS. 
Sdělil, že: 
-  dne 1. září si MFF připomněla 50. výročí svého vzniku 
-  dnem 6. září zahájilo vedení MFF své druhé období činnosti 
-  úspěšně proběhlo úvodní soustředění na Albeři 
-  byla zpracována a projednána závěrka hospodaření za 1. pololetí 2002, v níž se ještě neodráží 
důsledky povodňové situace, bude projednána v bodu 7 tohoto zasedání 
-  byl zpracován a projednán návrh rozpočtové úpravy v důsledku řešení povodňové situace 
("povodňový balíček”), bude projednán v bodu 8 tohoto zasedání 
-  byla zpracována a projednána specifikace přijímacího řízení na MFF pro akademický rok 
2003/2004, bude projednána v bodu 6 tohoto zasedání  
-  byl zpracován a projednán Řád přijímacího řízení, bude projednáván v bodu 5 tohoto zasedání 
v druhém čtení  
- konstituování vědecké rady, jak vysvětlil kol. P. Olmer, neproběhlo de iure bezchybně, AS se 
k němu vrátí v bodu 9 tohoto zasedání 
-  na základě podnětu předsednictva AS provedl děkan kontrolu složení poradních orgánů vedení 
fakulty (ediční komise, knihovní rada, propagační komise, rozvrhová komise, komise pro počítačové 
sítě, rada pro udělování studentských grantů, náhradová komise, inventarizační a likvidační komise) 
-  podle čl. 10 Statutu MFF senát schvaluje členy disciplinární komise; děkan předkládá návrh 
jmenovat mezi náhradníky doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. na místo zesnulého doc. Z. Rence 
-  Rada pro výzkum a vývoj navrhuje prodloužit řešení výzkumných záměrů o jeden rok (do 31. 12. 
2004), přičemž se počítá s navýšením prostředků max. o 10 %. K zahájení nových výzkumných 
záměrů dojde zřejmě  k 1. 1. 2005; 
-  rektor UK uděluje studentům resp. zaměstnancům postiženým povodní mimořádná  stipendia resp. 
jednorázové podpory. Podmínky pro poskytnutí této pomoci jsou zveřejněny na síťové stránce UK 
-  rektor UK podepsal smlouvu o získání nových studentských kolejí (objekt Vltava). V perspektivě se 
jedná o  1400 lůžek, v krátké době by mělo být k dispozici 650 lůžek 
 
Děkan dále seznámil členy AS s výsledky přijímacího řízení na fakultu. Přehled o počtu přijatých a 
zapsaných posluchačů ve srovnání s minulým rokem poskytuje následující tabulka: 
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Bakalářské a magisterské  studium 

 
Počet přihlášek 
 
 

Bc. studium Mgr. studium celkem z toho SR 

Rok 2001 265 2228 2493 365 
Rok 2002 302 1852 2154 386 
 
Prominutá přijímací zkouška celkem (prospěch, olympiáda, jiné důvody) 
 Bc. studium Mgr. studium celkem z toho SR 
Rok 2001 47 613 660 170 
Rok 2002 34 506 540 175 

 
 

Počty posluchačů zapsaných do  prezenčního i kombinovaného studia 
 
obor BF BI BM F I M UFI UMD UMF UMF2 UMI I n. celkem z toho SR 
2001 5 37 24 150 350 212 1 8 14 6 19 4 830 150 
2002 5 55 23 150 358 249 0 5 13 8 9 7 882 215 

 
 
Doktorské studium -  celkový přehled přihlášených a přijatých posluchačů  
 
Počet přihlášek 
 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

Celkem cizinci/ 
z toho SR 

Rok 2001 122 14 136 25/3 
Rok 2002 143 12 155 30/18 
 
 
Počet přijatých 
 

prezenční 
studium 

kombinované 
studium 

Celkem cizinci/ 
z toho SR 

Rok 2001 111 14 125 24/3 
Rok 2002 117 11 128 16/10 
 
 
Přehled přijatých celkem + přehled cizinců /z toho občanů SR 
 
 Matematika cizí/SR Fyzika cizí/SR Informatika cizí/SR 
2001 31 2/1 67 22/2 27 0/0 
2002 31 1/1 65 13/7 32 2/2 

 
 
Děkan fakulty se dále věnoval důsledkům srpnové  povodně pro život MFF. 
-  V 1. období, v období povodně, (12. - 18. 8.) byly zasaženy objekty Karlín, Troja.  Děkan  jmenoval 
12. 8. krizový štáb a byla  připravena koncepce záchranných prací a perspektivní obnovy. 
-  V 2. období (19. 8. - 1. 9.) se přistoupilo k záchranným  pracím, řízením krizového štábu byl 
pověřen proděkan pro rozvoj,  členem krizového štábu byl také předseda SKAS. Fakulta zaznamenala 
mnohé projevy solidarity, děkan fakulty vysoce ocenil pomoc pracovníků i studentů.  
-  Ve 3. období (2. - 29. 9.) dochází k  obnově objektů.  Bilance zjištěných škod činí celkem 141,5 mil. 
Kč (Troja - 72 mil. Kč, Karlín - 13,5 mil. Kč + 56 mil. Kč knihovna, tj. 69,5 mil. Kč). 
- Předpoklad obnovení provozu poškozených objektů po 30. 9.  
Karlín: 
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Dnem 30. září 2002 přešla budova do provizorního provozu. Nadále zůstávají zcela mimo provoz: 
suterén, posluchárna K11, prostory knihovny, tělocvična a hostinský pokoj v přízemí. 
Byl zprovozněn elektrický rozvod v budově. 
Není zatím zprovozněna telefonní síť (podle informací pracovníků Telecom je telefonní spojení 
přerušeno mimo budovu fakulty).  
Provoz kotelny se předpokládá od 15. října 2002.  
Troja: 
Dnem 30. září 2002 přešel katedrový objekt do provizorního provozu. Byl zřízen náhradní přístup do 
budovy. Budova je přístupná v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin. K dispozici je pouze provizorní 
elektrický rozvod. Předpokládá se, že rekonstrukce elektrického rozvodu bude ukončena zhruba do 
poloviny října 2002. Zahájení provozu kotelny je závislé na zprovoznění elektrického rozvodu. 
- Zahájení výuky:  
Po projednání s rektorem Univerzity Karlovy děkan stanovil v souladu s Čl. 3 Studijního a zkušebního 
řádu Univerzity Karlovy v Praze začátek výuky na MFF UK na  14. října 2002. Tím se mění údaj o 
zahájení výuky uvedený v harmonogramu akademického roku 2002/2003 a zveřejněný v oranžové 
brožuře Seznam přednášek (karolinka). Po projednání s rektorem UK se jeví účelné konec zimního 
semestru ponechat v souladu s harmonogramem, tj. do 10. 1. 2003. Tím semestr bude trvat 12 týdnů, 
což je v rozporu s § 11 Studijního a zkušebního řádu MFF ("... semestr trvá nejméně 13 týdnů."). Po 
vysvětlení děkana o mimořádnosti situace děkan žádá, aby AS MFF vzal tuto skutečnost na vědomí.   
Děkan oslovil všechny vyučující dopisem z 18. 9., vystaveným na síťové stránce fakulty,  v němž je 
seznámil s nutností posunutí zahájení výuky v zimním semestru a požádal je, aby se vyrovnali se 
zkrácením přednáškového období, aniž by došlo k nepřiměřenému zatížení posluchačů. 
- Nastěhování studentů MFF do koleje 17. listopadu: 
Nastěhování studentů proběhne v termínu od 9. října 2002. Všichni studenti budou ze strany Kolejí a 
menz UK (dále KM UK) individuálně písemně vyrozuměni, podrobný harmonogram nastěhování 
bude vystaven na síťové stránce  KM UK, nastěhování proběhne nejpozději do 13. října 2002. (Viz 
Situační zpráva ke dni zahájení akademického roku ze 30. 9. 2002 na síťové stránce Univerzity 
Karlovy.) Adresa: 
http://www.cuni.cz/cuni/povodne/povodne.html#zprava_23 
-  Povodeň způsobila značné škody i v některých odděleních knihovny MFF. Nejvíce utrpěla 
matematická část knihovna umístěná v Karlíně. Bylo zničeno na 13 000 svazků knih, asi 6 000 titulů v 
450 přepravkách bylo odvezeno do mrazíren ke konzervování chladem, zachovalo se zhruba 10 000 
svazků knih. Skript a učebnic bylo zničeno asi 6 800 kusů, zachovalo se na 4 500 kusů. V půjčovně 
skript a učebnic v Troji došlo ke zničení asi 2 500 kusů skript, zachovalo se 5 200 kusů. Učebnic 
v knižní podobě bylo zničeno 39 a zachovalo se 138 kusů. Poškozena byla i dílčí knihovna 
meteorologie v Troji. Fond knihovny představoval asi 5 000 svazků knih a časopisů, z nich se podařilo 
zachránit asi 10 %. Fakulta obdržela přísliby pomoci doplnění knižních fondů od významných 
světových vydavatelů matematické literatury, od zahraničních knihoven i od soukromých osob. 
-  Finanční řešení obnovy provozu (první etapa) a adekvátní obnova původního vybavení (druhá etapa) 
jsou plánovány následujícím způsobem:  
První etapa - potřeba finančních prostředků činí 31,3 mil. Kč, navrhuje se získat 10 mil. Kč 
z prostředků MFF ("povodňový balíček”) a  zbytek řešit prostřednictvím dvou investičních záměrů. 
Druhá etapa – v první části  (realizovatelné v r. 2002) je koncipován  investiční záměr na 24,55 mil. 
Kč (z toho pro reprostředisko - 3,35 mil. Kč, pro obnovu fyzikálních laboratoří - 21,2 mil. Kč, obnova  
knihovny bude řešena  v další etapě). 
V rozpravě se K. Zvára dotázal, k jakému narušení výuky může dojít v souvislosti s listopadovým 
zasedání NATO. Vedení fakulty neobdrželo zatím žádné pokyny, očekává zprávy z městské části 
Prahy 2. K požadavku M. Tichého, aby byli oceněni studenti, kteří se podíleli na záchraně vybavení 
počítačové učebny v přízemí budovy kateder v Troji, sdělil děkan, že budou oceněni, zejména formou 
mimořádných stipendií, všichni studenti, kteří se podíleli na záchranných pracích 
 
Usnesení: AS bere na vědomí mimořádná opatření v organizaci zimního semestru, k nimž patří 
zejména zkrácení výuky o dva týdny. 
        Hlasování: 18 – 0 - 1 
 

http://www.cuni.cz/cuni/povodne/povodne.html#zprava_23
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5. Řád přijímacího řízení – 2. čtení 
 
Proděkan J. Anděl stručně uvedl předpis, který byl v prvním čtení projednáván na minulém zasedání 
AS. Předseda legislativní komise I. Barvík konstatoval, že do stanoveného termínu 17.9.2002 nepřišly 
k textu návrhu Řádu  vystaveného na síťové stránce fakulty žádné připomínky.  
V rozpravě I. Barvík podotkl, že navržený Řád neodpovídá Boloňské deklaraci, která postuluje 
dvoustupňové studium vedoucí v druhém stupni k absolvování magisterského nebo doktorského 
studia. Děkan v odpovědi uvedl, že navrhovaný Řád sleduje více aspektů než jen doporučení orgánů 
Evropské unie. 
 
Usnesení: AS schvaluje Řád přijímacího řízení na MFF a postupuje ho k projednání AS UK. 
        Hlasování: 19 – 0 – 0 
 
 
6. Specifikace přijímacího řízení na MFF pro akademický rok 2003/2004 
 
Proděkan J. Anděl informoval o tom, že v příštím akademickém roce nebude otvírána bakalářská 
učitelská kombinace M - F, poněvadž výhodnější se jeví kombinace F – M. Dále nebude otvíráno 
navazující magisterské studium Metody informační bezpečnosti. O. Odvárko seznámil přítomné 
s výsledky jednání studijní komise AS. Komise diskutovala zejména o podmínkách prominutí 
přijímací zkoušky na bakalářské studium ve variantách A a B předloženého návrhu. R. Kryl navrhl 
novou kompromisní variantu, podle níž by se možnost prominutí zkoušky vztahovala na studenty 
s vynikajícími studijními výsledky z gymnázií z České republiky a důvod účasti v celostátním kole 
nejvyšší kategorie fyzikální nebo matematické olympiády by se uplatňoval u studentů z České i 
Slovenské republiky. Po diskusi se komise shodla na doporučení varianty A, tj. na uplatnění obou 
kritérií pro uchazeče z českých i slovenských gymnázií. Komise po rozpravě akceptovala změnu 
formy zkoušky z angličtiny z písemné na ústní při přijímací zkoušce ke studiu doktorských programů. 
Návrh na změnu vzešel z fyzikální sekce. Proděkan J. Anděl sdělil, že v ČR je celkem 9 vysokých škol 
s akreditací výuky v oborech matematika, fyzika nebo informatika. P. Olmer navrhl změnu formulace 
požadavků na obsah přílohy k přihlášce na bakalářské studium (uvedení známek z výročních 
vysvědčení a jejich ověření). Proděkan J. Anděl si návrh osvojil. Z. Prášková  upozornila na chybějící 
podmínky k přijetí na doktorské studium. Proděkan J. Anděl přislíbil, že je do materiálu zapracuje.  
K hlasování byly předloženy  tři  varianty: varianty A a B podle předložené dokumentace a varianta 
kompromisní. Jako první se hlasovalo o variantě A. 
         
Usnesení:  AS schvaluje variantu A Specifikace přijímacího řízení na MFF pro akademický rok 
2003/2004  

      Hlasování: 13 hlasů pro 
Podle jednacího řádu se již o dalších variantách nehlasovalo. 

 
7. Závěrka hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2002 
 
Tajemník fakulty přednesl stručnou informaci o závěrce a upozornil zejména na skutečnost, že 
s ohledem na situaci fakulty po povodni mají v závěrce uvedené úvahy o vývoji ekonomické situace 
fakulty jen omezenou platnost. K. Zvára přednesl zprávu o jednání ekonomické komise senátu a o 
projednávání některých bodů závěrky s tajemníkem fakulty a na kolegiu děkana. Informoval o 
diskutovaných bodech a jejich objasnění. Přednesl návrh usnesení senátu. 
 
Usnesení: Senát schvaluje úpravy rozpočtu uvedené v tabulkách II a IV pololetní závěrky. 
       
        Hlasování: 16 – 0 – 1 
 
Usnesení: Senát bere na vědomí předloženou závěrku hospodaření MFF za 1. pololetí roku 2002. 
 
        Hlasování: 17 – 0 – 0 



Zápis z 98. zasedání AS MFF ze dne 2.10.2002 Strana 6  

 6

 
Proděkan B. Sedlák informoval o stavu prací ke znovuzprovoznění fakultních budov v Troji a 
v Karlíně. Odpověděl zejména na dotazy týkající se zprovoznění elektrické sítě v Troji, především 
instalace nových transformátorů vysokého napětí, kterou zajišťuje Pražská energetika. 
 
8. Návrh rozpočtové úpravy v důsledku řešení povodňové situace na MFF 
 
Po úvodním slově děkana seznámil tajemník s aktuálním stavem koncepčního řešení situace po 
povodni. Odborný odhad finančních prostředků nutných k zprovoznění fakultních budov činí  31,3 
mil. Kč, pro získání těchto prostředků jsou vypracovány investiční záměry.  Pro krytí okamžitých 
potřeb lze počítat s 5 mil. Kč pomoci státu a 5,6 mil. Kč z havarijního fondu UK. Další prostředky 
bude možné čerpat z nezahájených investičních akcí ostatních složek UK. Návrh rozpočtových úprav 
je předkládán ve dvou variantách. Obě varianty předpokládají  získání 10 mil. Kč zapojením vlastního 
FRIM uspořeného na stavebních akcích a ve fyzikální sekci, využitím pomoci z havarijního fondu a z 
fondu pomoci MŠMT. Vlastní zdroje v neinvestičních prostředcích je možné ušetřit v objemu 11 mil. 
Kč (varianta A – nebude-li vyplacen 14. plat) nebo v objemu 4 mil. Kč (varianta B se zachováním 14. 
platu v poloviční výši, jak byl schválen senátem v rámci jednání o rozpočtu). Tajemník hovořil o 
úskalích, které mohou provázet přijetí varianty A s ohledem na mzdový limit příštího roku. K. Zvára 
seznámil AS s jednáním ekonomické komise o návrhu rozpočtové úpravy a přednesl návrh usnesení. 
 
Usnesení: Senát schvaluje variantu B rozpočtových úprav podle předloženého materiálu. 
 
        Hlasování: 17 – 0 – 0 
Usnesení: Senát vyzývá vedení fakulty, aby v souvislosti se závěrkou ke 30.9. připravilo návrh na 
využití prostředků původně určených k vyplacení 14. platu v poloviční výši. Senát doporučuje 
zvážit potřebu získat prostředky na odměny za mimořádné úsilí při odstraňování povodňových 
škod, případně prostředky na obnovu provozu fakulty. 
 
        Hlasování: 17 – 0 – 0 
 
9. Návrh děkana na odvolání 7 členů vědecké rady MFF 
 
Na základě námitky přednesené P. Olmerem při projednávání bodu 6 programu minulého zasedání AS 
MFF a  v souladu s čl. 21 Volebního a jednacího řádu AS MFF  přistoupil AS k tajnému hlasování o 
návrhu děkana na odvolání 7 členů vědecké rady MFF v souvislosti s ukončením jejich funkčního 
období. Předsedající určil skrutátory M. Tichého a V. Kohlovou.  
Děkan již osobním dopisem odvolaným členům VR své rozhodnutí oznámil a poděkoval jim za 
činnost ve vědecké radě MFF. 
 
Usnesení: AS souhlasí s návrhem děkana na odvolání členů vědecké rady MFF 
 
Hlasování po jménech:  RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc.     16 (hlasů pro) 
      prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.       15  
      prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.     15 
      RNDr. Jan Laštovička, DrSc.     16 
      prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.     14 
      doc. RNDr. Jan Trlifaj, CSc.     15 
      prof. RNDr. Václav Valvoda, CSc.     16 
 
10. Změny ve složení komisí AS 
 
V tajném hlasování se členové AS vyjádřili k návrhu děkana na jmenování členů disciplinární komise 
MFF. Předsedající určil skrutátory M. Tichého a V. Kohlovou. 
 
Usnesení: AS schvaluje návrh děkana na jmenování disciplinární komise. 
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Hlasování po jménech: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. – předseda   17 (hlasů pro) 
    členové 
    doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.    17 
    doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.   17 
    Mgr. Jan Foniok     15 
    Mgr. Petr Škovroň     16 
    Stanislava Kucková     17 
    náhradníci 
    doc. RNDr. Oldřich Odvárko, CSc.   16 
    doc. RNDr. Danka Slavínská, CSc.   16 
    Mgr. Petr Olmer     17 
    Mgr. Petr Vilím     15 
 
V souvislosti se zvolením předsedou AS MFF se K. Zvára vzdal funkce předsedy ekonomické komise 
AS. Senát přistoupil k tajné volbě předsedy komise. Jediným kandidátem na předsedu komise byl 
navržen M. Tichý. Předsedající určil skrutátory V. Kohlovou a J. Fonioka. 
 
Hlasování: 11 hlasů pro, 6 hlasů neplatných 
 
M. Tichý byl zvolen předsedou ekonomické komise. 
 
Legislativní komise AS zůstává beze změny. 
 
K doplnění studijní komise byl navržen P. Cejnar, nově zvolený člen SKAS. O. Bílek vyzval 
k hlasování o novém složení studijní komise, tak, aby všichni její členové byli zvoleni na stejné 
funkční období. Hlasování proběhlo. V. Kohlová vznesla návrh, aby hlasování bylo zrušeno a 
hlasovalo se jen o doplnění komise o P. Cejnara. 
 
Hlasování o návrhu V. Kohlové: 15 – 1 – 1 
 
Hlasování o doplnění studijní komise o P. Cejnara: 16 – 0 – 1 
 
P. Cejnar byl zvolen členem studijní komise AS na období od 3.10.2002 do 2.10.2003 
 
11. Různé 
 
I. Barvík vyzval k diskusi o zastoupení fakulty a UK v orgánech a komisích Rady vysokých škol. 
Navrhl pozvat na zasedání AS MFF členy RVŠ J. Bednáře a J. Hurta. 
O. Bílek sdělil, že na síťové stránce AS MFF bude vystaven text návrhu zákona o uznávání odborných 
kvalifikací. Vyzval členy senátu k podávání připomínek a námětů k tomuto zákonu předsedovi AS 
MFF.  
I. Barvík promluvil o nutnosti zlepšení povědomí členů vlády ČR o roli vědy na vysokých školách.  
Děkan poděkoval K. Zvárovi za jeho činnost ve funkci předsedy ekonomické komise a ocenil jeho 
zásluhu na zprůhlednění výkazů o fakultním hospodaření a tím i za příspěvek k nastolení důvěry 
akademické obce k ekonomické činnosti vedení fakulty. 
Příští zasedání AS se koná 6. listopadu od 18.00 hod. 
V Praze 5.10.2002     Zapsali: Z. Prášková, M. Rotter 
       Ověřil: O. Bílek 


