Zápis z 231. zasedání AS MFF UK dne 29. listopadu 2017
Přítomni: Z. Drozd, V. Musil, E. Skříšovský, J. Pikora, R. Grill, B. Hladká, J. Stráský, P.
Korcsok, C. Brom, M. Krtička, M. Maciak, V. Kučera, S. Hencl, J. Fiala, J. Hric, M.
Feistauer, P. Schmidtová, P. Obdržálek, T. Masařík, J. Novotná
J. Pavlů (od 19:00), M. Žák (od 19:00)
Omluveni: O. Pangrác
Hosté: J. Kratochvíl (od 19:00), J. Trlifaj, V. Kuboň, F. Chmelík, A. Líska (do 20:30)
Zasedání bylo zahájeno v 18:10 v zasedací místnosti. Zasedání řídil Z. Drozd.
1. Schválení programu 231. zasedání
Program zasedání:
1. Schválení programu 231. zasedání
2. Schválení zápisu z 230. zasedání
3. Informace vedení fakulty
4. Podmínky pro přijetí do doktorského studia
5. Zprávy z Rady VŠ
6. Stavba nového pavilonu v Troji
7. Informace o Principech rozpisu na UK pro rok 2018
8. Výběrová řízení na MFF UK (podnět dr. Hladkého)
9. Různé
Program byl schválen v této upravené podobě.
Při hlasování přítomno 17 členů senátu.
Hlasování 17 - 0 - 0
2. Schválení zápisu z 230. zasedání
Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.
3. Informace vedení fakulty (bod projednáván od 19:50)
J. Kratochvíl:
● MŠMT ocenilo za mimořádné badatelské výsledky Prof. Vladimíra Matolína za
výzkum v oblasti vodíkových palivových článků a studenty Mgr. Matěje Moravčíka a
Mgr. Martina Schmida, kteří patří mezi autory algoritmu DeepStack. Matematik Libor
Barto získal ERC grant. Blahopřejeme.
● Stavba pavilonu v Troji zatím nebyla zahájena kvůli trvajícímu schvalování smlouvy o
dílo.
J. Kratochvílpředstavil nového proděkana informatické sekce Prof. Jiřího Sgalla.

● J. Sgall v krátkém představení konstatoval, že informatika čelí výrazné konkurenci, a
to jak jiných VŠ, tak zaměstnavatelů. V současné době je výrazný nedostatek
kvalifikované pracovní síly a v soukromém sektoru výrazně rostou platy.
● V následné diskusi T. Masařík, připomněl, že studenti by na Malé Straně uvítali
vybudování odpočinkového prostoru, zejména pro mladé studenty. Problematika byla
řešena s proděkanem Čepkem a její řešení by mělo pokračovat s novým sekčním
proděkanem
V rámci volné diskuse byla zmíněna reakce J. Steinera (CERGE-EI) na získání grantu ERC,
který na sociálních sítích veřejně a důrazně deklaroval, že jej ve vědecké kariéře výrazně lépe
podporuje AV než UK.
F. Chmelík informoval o aktuálním kole studentských fakultních grantů, do nějž se přihlásilo
46 projektů v sekci fyzika, 5 projektů v sekci informatika a 3 projekty v sekci matematika.
Diskuse o tradiční problematice pítek byla uzavřena s tím, že instalaci pítek zamítlo kolegium
děkana z důvodu neúměrné finanční zátěže a že se jedná zejména o problematiku budovy na
Malé Straně, která tudíž může být řešena v rámci sekce.
V. Kuboň informoval o pokračování akreditačního procesu: od 6. prosince bude možné
vkládat data do akreditačního modulu v SISu. Tento proces by měl být dokončen do konce
ledna z důvodu následné očekávané administrativy na univerzitní úrovni.
V této souvislosti byla podrobně diskutována plánovaná akreditace bakalářského studia na
informatické sekci, zejména rovnováha teoretičtějších a praktičtějších předmětů. Členové
senátu konstatovali, že nové akreditace musejí být připraveny včas. Senát přijal následující
usnesení:
AS MFF UK vyzývá koordinátory oblastí vzdělávání, aby připravované návrhy
akreditací byly včas projednávány se Studijní komisí AS MFF UK.
Při hlasování přítomno 22 členů senátu.
Hlasování 21 - 0 - 1
Proběhla zevrubná diskuse o návrhu matematické sekce na vyjmutí bakalářské práce jako
součásti státní zkoušky. Z diskuse nelze konstatovat, že by tento návrh měl výraznou podporu.

4. Podmínky pro přijetí doktorského studia
Proděkan V. Kuboň stručně představil podmínky pro přijetí do doktorského studia. V obsáhlé
diskusi se řešila problematika promíjení přijímací zkoušky. V. Musil přednesl návrh na
zpřísnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a zakotvení povinnosti pohovoru
s uchazečem před přijetím. Proběhla podrobná diskuse, v níž se diskutovaly různé aspekty
podmínek přijetí a průběhu doktorského studia. Senát dospěl k závěru, že je nutné se k této
diskusi vrátit.

Akademický senát MFF UK schvaluje podmínky pro přijetí do doktorského studia.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 16 - 2 – 2
Akademický senát MFF UK se vrátí k diskusi o podmínkách přijetí do doktorského
studia a jeho průběhu na svém jarním zasedání v roce 2018.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 16 - 0 - 4
Bylo zmíněno, že v Dlouhodobém záměru je uvedeno, že chceme získávat kvalitní studenty
doktorského programu, není v něm však již napsáno, že by měli studium úspěšně absolvovat.
5. Zprávy z Rady VŠ + nominace zástupce MFF UK do RVŠ
Zprávy z Rady VŠ týkající se ekonomiky a hodnocení vědeckých výstupů podrobně přednesl
J. Stráský. Prezentace bude zveřejněna na stránkách AS.
AS MFF UK nominuje J. Stráského jako člena Rady VŠ.
Při tajném hlasování přítomno 22 členů senátu.
21 - 0 - 1
6. Stavba nového Pavilonu v Tróji
Tajemník fakulty předložil Senátu k projednání smlouvu o dílo a její dodatek tak, jak byly
projednány s vítězným dodavatelem na stavbu nového pavilonu v areálu Troja.
AS MFF UK souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo a s návrhem Dodatku č.1 Smlouvy o
dílo dle přílohy.
Při hlasování přítomno 22 členů senátu.
22 - 0 - 0

7. Informace o Principech rozpisu na UK pro rok 2018
C. Brom informoval o principech dělení rozpočtu UK mezi jednotlivé fakulty. Zejména o
zafixování parametru výkonu výzkumu (K).
Děkan J. Kratochvíl stručně okomentoval body 5. a 7. a uvedl podrobnosti k novým
projektům GAČR: V roce 2018 GAČR vyhlásí až pětileté projekty Expro pro excelentní
vědce a jejich tým na jednom pracovišti. Hlavní řešitel nebo někdo z řešitelského týmu musí
během řešení GAČR Expro podat přihlášku grantu ERC.

8. Výběrová řízení na MFF UK (podnět dr. Hladkého)
Na podnět dr. Hladkého podrobně reagoval děkan J. Kratochvíl. Zejména informoval o tom,
že výběrová řízení probíhají v souladu s platnými předpisy. Nástup pracovníka k 1. lednu je
často daný projektovým financováním. V budoucích konkurzech však bude vždy uveden
„předpokládaný nástup“, aby tyto konkurzy případně neznevýhodňovaly některé zájemce.
Vedení fakulty prosazuje větší podíl konkurzů v jarním termínu, který je logičtější z hlediska
začátku následného akademického roku, a navíc termíny nejsou striktně svázané s koncem
roku kalendářního. Prodloužily se také termíny jednání komise a rozhodnutí děkana na 6
týdnů + 30 dnů, aby byl zajištěn dostatek času pro pečlivé posouzení uchazečů.
Konkurzy již nejsou zveřejňovány v denním tisku, ale jsou uvedeny v databázi
ResearchJobs.cz.
K uvedené problematice proběhla zevrubná diskuse. Zejména V. Musil a J. Stráský
konstatovali, že se jedná o podstatnou problematiku, na kterou nelze nahlížet jen z pohledu
právních předpisů nýbrž z pohledu dlouhodobého rozvoje fakulty a jejích pracovišť. Výběru
uchazečů do akademických pozic by měli věnovat zvýšenou pozornost vedoucí jednotlivých
pracovišť.
9. Různé
P. Korcsok:AS UK vyzval fakulty k neformálnímu připomínkování návrhů novel Řádu
přijímacího řízení, Akreditačního řádu a Studijního a zkušebního řádu.
V. Musil
: Dle schválených předpisů oficiálně není možné, aby cvičení či semináři vedli
studenti, kteří ještě nejsou magistři. Na formální úrovni je nutné se tomuto přizpůsobit.
R. Grillpřipomněl, že dle jeho názoru přílišný důraz na scientometrii při hodnocení a
financování vědy nevede ke zvýšení její kvality. Navrhl setkání mezi členy AS MFF UK a
členy Vědecké Rady AV ČR pro zformulování případného společného stanoviska AV ČR a
UK. V diskusi zaznělo, že taková aktivita AS MFF UK by mohla být vnímána jako opozice
proti politice rektora UK.

Jednání bylo ukončeno ve 22:10.
Zapsal: J. Stráský

