Zápis z 206. zasedání AS MFF UK dne 7. ledna 2015

Přítomni: L. Adam, C. Brom (příchod 18:50) Z. Drozd, J. Fiala, R. Grill, J. Hric, K. Kampf, A. Komárek, M. Krtička, V. Kuboň, P. Kučera, M. Omelka, V. Musil, O. Pangrác, J. Pešička, M. Pšenička,
J. Svoboda, P. Vágner. T. Masařík, Z. Vytisková, M. Žák.
Hosté: F. Chmelík P. Kolman (↓ 20:20), P. Korcsok, J. Kratochvíl, D. Lanková (↓ 20:00), A. Líska
(↓ 20:00), M. Prachařová, L. Skrbek, J. Šejnoha, M. Rokyta, J. Tůma (↓ 19:30) L. Veverka (↓ 20:20)
M. Vlach, M. Vyšinka.
Omluveni:

P. Krtouš, D. Šmíd, V. Witzany.

Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 205. zasedání
3. Rozdělení výsledky hospodaření za rok 2013
4. Doplnění komisí senátu
5. Informace vedení fakulty
6. Změny v oboru Matematické metody informační bezpečnosti
7. Návrh směrnice děkana o formálních náležitostech závěrečné (studentské) práce
8. Změna Směrnice děkana č. 8/2010
9. Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2014
10. Zástupce MFF UK v RVŠ
11. Nominace zástupce MFF UK do hodnotící komise v rámci změny Pravidel
12. Únorové zasedání AS MFF UK
13. Různé
Zasedání bylo zahájeno 18:22. Zasedání řídil Z. Drozd.

1.

Schválení programu

Program z 206. zasedání AS byl schválen tichým souhlasem.

2.

Schválení zápisu z 205. zasedání

V zápise z 205. zasedání došlo k úpravě bodu 5, kde se opakovalo „výše uvedenéÿ, a bodu 6, kde došlo
k nahrazení „dopisu děkanaÿ správným „dopisem předsedkyně legislativní komiseÿ. Zápis z 205. zasedání
byl poté schválen tichým souhlasem.

3.

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

D. Lanková upozorňuje, že rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 z 205. zasedání AS
MFF UK nebylo v souladu s ustanovením Zákona o vysokých školách. Přímý převod nerozděleného zisku
do stipendijního fondu není možný, proto se částka nejprve převede do fondu provozních prostředků.
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Usnesení: AS MFF UK schvaluje rozdělení zisku za rok 2013, částka 4 000 000 Kč, která
byla určena ve prospěch stipendijního fondu bude převedena ve prospěch fondu provozních
prostředků.
Hlasování 20 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

4.

Doplnění komisí senátu

P. Vágner navrhuje Marcelu Prachařovou do Legislativní komise. M. Pšenička ji rovněž navrhuje do
Studijní komise.
Usnesení:
komise.

AS MFF UK jmenuje Marcelu Prachařovou členkou Legislativní a Studijní
Hlasování 20 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

5.

Informace vedení fakulty

Děkan stručně zhodnotil uplynulý rok, vypíchl nadprůměrnou úspěšnost ve financování projektů GAČR,
dokončené i zahájené stavební akce. Dále informoval o konkurzu na vedoucího fakultního reprostřediska a
MatfyzPressu, o podpisu smlouvy se zahraničním partnerem v rámci Partnerského firemního programu,
o před Vánoci rozběhnuté aplikaci na adrese www.nase-rotunda.cz na dary pro zachování a zpřístupnění
rotundy sv. Václava.
Děkan rovněž před koncem roku schválil stipendium za oborově významnou publikační činnost všem
doporučeným studentům.
Nemilou zprávou jsou potíže s vybírání nájemného od společnosti ABC catering, která provozuje bufet
na Karlově. Firma byla opakovaně napomínána, v současné době činí nedoplatek asi 51 tis. Kč a hrozí
vypovězení nájemní smlouvy.
D. Lanková krátce zhodnotila ekonomickou situaci a označila rok 2014 za úspěšný rok matfyzu, jelikož
se bude převádět hodně prostředků do příštího období.
A. Líska informoval o novince ohledně stravenek. Nově sekretářky nemusejí vybírat hotovost za stravenky,
částka bude rovnou stržena zaměstnancům ze mzdy. V pilotním provozu je na leden 10 zaměstnanců.
Zaměstnanci však musejí napřed podepsat písemný souhlas.
Zlepšením v otázce sociální politiky je také hodnota stravenek. Nově bude jedna stravenka devadesátikorunová místo původních 80 Kč. Částka bude složena z příspěvku fakulty ve výši 49 Kč a 41 Kč hradí
zaměstnanec. Změna přejde do praxe pravděpodobně 1. března.
Zvažují se rovněž další sociální výhody jako školkovné či příspěvky na zlepšení zdravotního stavu.
A. Líska rovněž uvedl, že nárůst minimální mzdy představí celkový nárůst výdajů o cca 750 tis. Kč ročně.
L. Skrbek stručně informoval o stavu stavebních akcí, v Troji a na Malé straně došlo k předání staveniště
příslušným stavebním firmám. Také pohovořil o několika podaných anotacích do programu OPVV.
M. Vlach představil novinky z propagace. V otázce strategického partnerství bude uzavřena smlouva se
společností Red Hat a další firma z oblasti fyziky má o strategické partnerství zájem.
V rámci propagace univerzity v zahraničí spojujeme síly s dalšími fakultami.
27. ledna přijede do Prahy J. Copeland, odborník na A. Turinga. J. Copeland vystoupí na Jedné noci
s informatikou a matematikou a na PragoFFestu.
M. Vlach dále přinesl bližší informace ohledně rotundy sv. Václava na Malé straně. Upřesnil, že dotaci
ministerstva jsme zatím nezískali, pouze máme příslib. Kolem rotundy se rozjela další propagace, před
2

Vánoci byl zprovozněn nový web a sbírka. Celkem je potřeba vybrat 1,8 mil. Kč. Je také připraven
media plán, jak tuto propagaci dále živit, chystá se hra na zmíněném webu, další možnosti přímé platby
příspěvku a další.
M. Vyšinka se táže, co se stane, když se částka nevybere celá. M. Vlach odpovídá, že se vybere. Odkázal
se přitom na výše zmíněné plány propagace.
V programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vysoutěžila fakulta více peněz
než v loňských letech. M. Vlach poděkoval organizátorům těchto akcí za činorodost.
F. Chmelík shrnul studijní agendu. Žádostí o stipendium za oborově významnou publikační činnost se
sešlo kolem padesáti. Většina uchazečů měla zpravidla více než jednu kvalitní publikaci. Žádostí o SFG
přišlo celkem 53. Kvalita žádostí narostla a žádná nemusela být zamítnuta.
V závěru ještě děkan pohovořil o rozpočtu. Dle jeho slov si rektor zve děkany a tvoří nová pravidla
pro rozdělování prostředků na fakulty. Podle modelování C. Broma by si podle navrhovaných pravidel
pohoršila nejvíce 1. LF a pak MFF. Mezi nejvíce bolestivou položku patří zejména zrušení dotací na
odpisy.
J. Svoboda se zeptal na modul stipendia v SISu, položky jsou často obtížně identifikovatelné. M. Rokyta
odpověděl, že při zadávání stipendia je toto opatřeno poznámkou za co se stipendium udílí, která se však
nezobrazuje studentům. Společnost Erudio to má již mnoho měsíců v požadavcích, nelze však říct, jak
dlouho se bude na realizaci čekat.

6.

Změny v oboru Matematické metody informační bezpečnosti

P. Kolman a J. Tůma informovali o změnách na oboru MMIB v programu Matematika. Změna mimo
jiné přidává možnost volby zaměření pro studenty ve třetím roce studia. Z hlediska organizace studia
mnoho přednášek již existuje, dvě jsou dlouhodobě přednášeny na FEL ČVUT, nově zavádět se bude
pouze jedna. Uvedl rovněž příklady návazností na další studium. Návrh měl pozitivní ohlas v kolegiu
mat. sekce i v matematické ped. radě.
Usnesení:

Senát bere se souhlasem na vědomí změny v oboru MMIB v Bc. a Mgr. studiu.
Hlasování 21 – 0 – 0

7.

Návrh směrnice děkana o formálních náležitostech závěrečné (studentské) práce

P. Kolman shrnul důvody pro zavedení nové směrnice. Návrh vychází z fakultních zvyklostí a šablon pro
závěrečné práce, má jasně stanovit, co je a co není povinné, což dříve nebylo zřejmé.
M. Vyšinka doplnil čárku nad e a apeloval na vedení, aby byla směrnice zveřejněna na webu společně se
studijními předpisy.
T. Masařík se zeptal na detaily fakultního znaku a loga, M. Vlach podal vysvětlení.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje směrnici děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné
(tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce.
Hlasování 21 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

8.

Změna Směrnice děkana č. 8/2010

V souvislosti s předchozím bodem bylo třeba několik drobných úprav stávající směrnice.
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Usnesení:
8/2010

AS MFF UK schvaluje směrnici děkana č. 2/2015 Změna Směrnice děkana č.
Hlasování 21 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

9.

Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2014

Děkan se omluvil za pozdní dodání zprávy. Byly předneseny body, které se v roce 2014 nepodařilo splnit
a rovněž byly zdůvodněny.
P. Vágner se dotázal jak fakulta sleduje ekonomickou situaci studentů a jak zajišťuje možnosti zaměstnání.
Děkan, M. Rokyta i F. Chmelík uvedli řadu způsobů, jak si můžou studenti přilepšit pomocí SFG, prací
v labech, publikační činností či dalšími jednorázovými (na mat. sekci často administrativními) úkoly. Na
fyzice studenti dostávají pracovní úvazky v rámci některých výzkumných týmů.
T. Masařík se zeptal na výši stipendií za výuku. M. Rokyta sdělil, že na mat. sekci je to za vedení jednoho
cvičení 6 tis. Kč za semestr a k tomu 1 tis. Kč paušálně za semestr formou DPČ.
K. Kampf se zajímal o fakultní školy. M. Vlach informuje že chceme oslovit cca 50 škol z ČR, v Praze je
to asi 12. Titul fakultní škola by měl být prestižní a bude to něco stát. Cílem je mít cca 20 těchto škol.
Senát se rozhodl hlasovat o schválení tohoto bodu, přestože nebyla dodržena devítidenní lhůta pro předložení materiálů senátu.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje zprávu o plnění Aktualizaci dlouhodobého záměru MFF
UK pro rok 2014.
Hlasování 19 – 0 – 2
Usnesení bylo přijato.

10.

Zástupce MFF UK v RVŠ

J. Pešička doporučuje Josefa Stráského jako zástupce MFF do RVŠ místo C. Broma, který funkci zastává,
dokud se nenajde vhodný kandidát. J. Stráský bude pozván na únorové zasedání, aby představil své vize.

11.

Nominace zástupce MFF UK do hodnotící komise v rámci změny Pravidel

Po předvánoční emailové diskusi většina členů souhlasila s nominací P. Korcsoka. Z. Drozd poté informoval předsedu AS UK.
AS MFF UK poté podpořil P. Korcsoka tichým souhlasem.

12.

Únorové zasedání AS MFF UK

Děkan avizuje agendu na únor. Bude třeba projednat změnu organizačního řádu fakulty a na požadavek
rektorátu novelizovat směrnici o doktorském studiu. Je navrženo přidat další termín zasedání AS MFF
UK 4. února 2015.
AS MFF UK schválil termín zasedání 4. února 2015 tichým souhlasem.

13.

Různé
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C. Brom se rozhovořil na téma tvorba rozpočtu na rok 2015. V rámci tohoto tématu se rozpoutala širší
diskuse na téma financování vědy v rámci univerzity. Nejvíce diskutovány byly projekty pro mladé vědce
START, které by měly být financovány částečně ze stejného zdroje jako specifický výzkum. Objem financí
SVV by se tím pak snížil na cca 70% své původní hodnoty.
Jednání bylo ukončeno ve 21:08.
Zapsal V. Musil.
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