Zasedání AS MFF UK ze dne 13. 11. 2019
Zapsal: Ondřej Knopp
Přítomní členové AS: Zdeněk Drozd, Barbora Vidová Hladká, Josef Stráský, Roman Grill, Milan
Krtička, Matúš Maciak, Michal Pešta, Miloslav Feistauer, Stanislav Hencl, Ondřej Pangrác, Jiří Fiala,
Peter Korcsok, Ondřej Knopp, Vilém Zouhar, Vojtěch Švandelík
Omluveni: Patrícia Schmidtová, Petr Houška, Zuzana Procházková, Jan Hrabovský, Michal Žák, Cyril
Brom, Jiří Pavlů
Hosté: Jan Kratochvíl, Mirko Rokyta, Jan Trlifaj, Vladislav Kuboň, Jiří Sgall, Martin Vlach, Ladislav
Skrbek, František Chmelík, Dana Lanková
Zasedání bylo zahájeno v 18:04, zasedání řídil Zdeněk Drozd.

Program zasedání
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z 244. zasedání AS MFF UK
3. Informace vedení fakulty
4. Výsledek hlasování „per rollam“ ohledně doplnění dílčí volební komise pro volby do AS UK
5. Závěrka hospodaření MFF UK k 30. 9. 2019
6. Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia v roce 2020
7. Návrh směrnice děkana o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu
8. Studentský podnět o pravidlech přiznávání stipendií za vynikající studijní výsledky
9. Různé
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Schválení programu zasedání

Program zasedání byl schválen v navrženém pořadí.
Hlasování: 14 – 0 – 1
Přijato.
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Schválení zápisu z 244. zasedání AS MFF UK

Zápis z 244. zasedání AS MFF UK byl schválen tichým souhlasem.
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Informace od vedení fakulty

J. Kratochvíl pozitivně zhodnotil včerejší děkanský sportovní den.
Nedopatřením nebyly evidovány dlouhodobé studentské stáže, pravděpodobně kvůli chybě v SIS.
L. Skrbek informoval o pavilonu Trója: Dodatek č. 4 byl prosazen na AS UK a vyřízen. Vysoutěžení AV
techniky z OPVV.
J. Trlifaj: Prorektor Konvalinka: Vědecká hodnocení, 4M5 nové hodnotící schéma, hodnocení vědy AIS
na UK bude mít brzy scientometrie pro MFF (data nepřijdou)+dotazy na impakt faktory časopisů a
metodiky scientometrie. Nutno shrnout aplikované výzkumy, Igráček+dotazy na komplikace žádostí o
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grant+jestli mají fakulty limity udělených grantů z mezinárodních titulů. Masako Fidler z Brown University k prodloužení memorandum of understanding, nabídla podporu kandidáta na centrum. V pátek
končí lhůta SFG. V pondělí se schází komise pro udělení ceny děkana za nejlepší bakalářskou práci.
M. Vlach: MatfyzPress vydal 3 nové knihy: Tenkrát v listopadu, Harry Potter a věda, Teorie velkého
třesku a věda. V rámci Českých hlaviček vznikla nová cena Universum (ve spolupráci s firmou Crytur),
M. Vlach předal cenu 2 talentovaným studentům, záznam večera vysílala ČT2. V rámci Dne otevřených
dveří bude podepsán statut nově vzniklé Ceny Albertus pro učitele fyziky a informatiky, a to zástupci
několika institucí: MFF UK, JČMF, FPS, ČFS, Česká hlava, Elixír do škol a Svět techniky Ostrava.
Setkání s firmami: zúčastnilo se přibližně 40 partnerských firem, v rámci setkání se jednalo např. o
možnostech zřízení tzv. industriálního Ph.D. studenta a jeho financování z firemních prostředků. Do
pracovní skupiny UK pro spolupráci s firmami a pro sponzoring byl rektorem na návrh AS UK jmenován
Martin Vlach. Informace o založení první spin-off firmy Charles Games. Informace o udělených Cenách
Neuron.
J. Kratochvíl komentoval výsledky projektu EXPRO, které oznámila GAČR, a pogratuloval úspěšným
navrhovatelům.
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Výsledek hlasování „per rollam“ ohledně doplnění dílčí volební komise pro volby do AS UK

Hlasování per rollam o doplnění dílčí volební komise dopadlo 19/0/6. Hlasování proběhlo bez zařazení J.
Hrabovského, který v dobu otevření hlasování nebyl členem AS.
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Závěrka hospodaření

R. Grill představil 3 otázky pro zasedání senátu:
• Jak se podařilo vyjednat na dnešní dobu poměrně velký úrok 1,63 % z krátkodobých vkladů?
Odpověď: Termínované vklady byly založeny po dojednání zvýhodněných úroků pro UK u KB a
ČS.
• Máme přehled, zda je vysoká aktivita kontrolních orgánů na MFF běžná v porovnání s jinými VŠ?
Případně, jak jsme si tuto pozornost vysloužili? Odpověď: Aktivita je vyvolána zejména objemem
přijatých zdrojů a je srovnatelná s Fakultou přírodovědeckou. Většina kontrol si vybírá velké dotace,
které jdou na MFF a PřF.
• Stavební úpravy: řada větších akcí měla zmařené VŘ – Jak budeme dále postupovat? Znamená to,
že budou realizovány v dalším roce (když se povede)? Nebo se plánuje něco jiného? Odpověď: Akce
nejsou zmařené, ale zrušené. Nikdo se nepřihlásil kvůli složitosti procesu a všeobecně velké poptávce
po stavebních pracích. Jednotlivé akce se budou řešit různě. Někde se vypíše opět VŘ, něco se zruší
nebo vyřeší jiným způsobem.
J. Stránský: Dochází také k prodlení. Nízké čerpání GAUK a GAČR ve většině položek k 30. 9., pravděpodobně budou vratky.
Návrh usnesení: „AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 30. 9. 2019 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.“
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: „AS MFF UK schvaluje, že se seznámil s ekonomickou uzávěrkou.“
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia v roce
2020

Odpuštění zkoušky z angličtiny, pokud již nějakou složí na MFF UK včetně vstupní zkoušky z angličtiny
v přijímacím řízení. Narovnání podmínek mezi českým a anglickým studiem.
Návrh usnesení: „AS MFF UK schvaluje úpravu podmínek přijímacího řízení doktorského studia.“
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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Návrh směrnice děkana o zajištění možnosti pokračovat ve
studiu stejného nebo obdobného studijního programu

Úprava automatického přechodu do nástupnického programu. Převzato z rektorátu. Úprava MFF UK:
Studenti, kteří neuspějí v zapsané zkoušce, mají právo skládat zkoušku v dalším akademickém roce za
stejných podmínek.
Návrh usnesení: „AS MFF UK souhlasí s návrhem směrnice děkana o zajištění možnosti pokračovat
ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu.“
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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Studentský podnět o pravidlech přiznávání stipendií za vynikající studijní výsledky

Aktuální legislativa rozdělující studenty do skupin I, II a III není přehledná. 10% podmínka by se měla
přepočíst na každý obor kvůli jiné náročnosti oborů. Z diskuse vyplynulo, že by se do skupiny I mělo
řadit i období LS 1. ročníku, což by zlepšilo čitelnost aktuálního nařízení.
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Různé

Na návrh J. Kratochvíla:
Komise pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků v sekci fyzika:
R. Grill, náhradník O. Knopp
Hlasování: 15 – 0 – 0
Návrh byl přijat.
Děkan informoval a osvětlil detaily vývoje odborné spolupráce s firmou Home Credit vč. důvodů nenaplnění smluvního vztahu a prohlášení vedení MFF UK.
Zasedání bylo ukončeno v 20:07.
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