Zápis z 234. zasedání AS MFF UK dne 28. března 2018
Přítomni: Z. Drozd, B. Hladká, M. Krtička, J. Stráský, R. Grill, M. Pešta, M. Maciak, V. Kučera,
O. Pangrác, J. Fiala, E. Skříšovský, P. Korcsok, P. Schmidtová, J. Pikora, J. Pavlů
Omluveni: P. Obdržálek
Hosté: J. Kratochvíl, M. Rokyta, V. Kuboň, L. Skrbek, D. Lanková
Zasedání bylo zahájeno v 18:10. Zasedání řídil Z. Drozd.

Schválení programu zasedání.
Program zasedání
1. Veřejná zakázka na vybavení poslucháren MFF UK audiovizuální technikou
2. Různé
Program dnešního zasedání byl schválen v této předložené podobě.
Při hlasování přítomno 14 senátorů
Hlasování 14 – 0 – 0
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Veřejná zakázka na vybavení poslucháren MFF UK audiovizuální
technikou

Bod představuje proděkan Ladislav Skrbek: v rámci projektu OP VVV je možné žádat o dotaci na
modernizaci vybavení poslucháren.
V jednotlivých budovách fakulty bylo diskutováno s pracovníky starajícími se o techniku a zástupci
externí firmy to, jaká zařízení je vhodné pořídit, a nejspíše budou ve výuce využívána, příp. jaká
zařízení je vhodné již obměnit.
Dále je součástí zakázky požadavek na záruční lhůtu – bylo by vhodné vysoutěžit delší než zákonem
danou dobu 2 let. Představa L. Skrbka je záruční doba mezi 2 a 5 roky, zakázka se bude hodnotit nejen
podle ceny, ale i podle tohoto kritéria.
Současně se omlouvá za nešťastný způsob předložení materiálů týkajících se zakázky Senátu, které
byly předloženy ve spěchu a bez průvodních informací.
Proděkan Mirko Rokyta doplňuje, že se bude současně také rekonstruovat posluchárna K1 v Karlíně a
rekonstrukce bude spolufinancována z projektu „nábyteček“.
Pokud bude zakázka schválena, modernizace poslucháren a rekonstrukce proběhnou v létě, aby nenarušovaly výuku, ani zkouškové období.
Z. Drozd otevírá diskusi k projednávanému bodu.
J. Stráský vyjadřuje obavy, aby se s nákupem nového drahého vybavení nezačaly posluchárny zamykat.
L. Skrbek odpovídá, že si nemyslí, že by tato situace nastala. Podobné opatření nebylo třeba ani před
10 lety, kdy se stávající technika pořizovala.
P. Korcsok se ptá se na vyjádření ekonomické komise, které si vyžádal v mailové konferenci. R. Grill
shrnuje komentáře členů komise z konference – v zásadě nebyl nalezen závažný důvod k neschválení
zakázky. Z hlediska formálního nebyly žádné námitky, faktické připomínky taktéž nebyly.
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J. Fialu zajímá, zda bude s novým zařízením i nová funkčnost, nebo se pouze vymění technika. L. Skrbek
odpovídá, že byl diskutován např. přenos do více přednáškových místností na Karlově z posluchárny
M1 do posluchárny F1, obdobně jako je již možné v Troji. Jelikož není třeba tak často, zdá se to být
zbytečné, i s přihlédnutím k tomu, že v novém pavilonu v Troji bude velká přednášková místnost pro
250 lidí. Taktéž M. Rokyta podobnou možnost na Karlíně ze stejného důvodu zamítl.
V. Kučera se ptá na přesný harmonogram, do kdy má být případně hotovo. Ten není zatím znám,
neboť není jasné, která firma vyhraje. M. Rokyta doplňuje, že sám osobně v Karlíně bude požadovat,
aby rekonstrukce byla hotova do poloviny září.
AS MFF UK projednal veřejnou zakázku na vybavení poslucháren MFF UK audiovizuální technikou a souhlasí s předloženou dokumentací včetně návrhu kupní smlouvy.
Při hlasování přítomno 15 senátorů
Hlasování 15 – 0 – 0
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Různé
• Z. Drozd požádal proděkana V. Kuboně o informaci o přípravě akreditace doktorských studijních
programů. Dle V. Kuboně se na nich intenzivně pracuje, orientačně je plánuje předložit Senátu
na příštím zasedání.
• J. Stráský se ptá, ohledně výplaty stipendií doktorandům – na farmaceutické fakultě již navýšení
stipendií proběhlo. M. Rokyta odpovídá, že směrnice děkana o navýšení doktorandských stipendií
již byla na kolegiu děkana schválena, s účinností od 1. května. Doktorandské stipendium bude
navýšeno na 10 500 Kč v základní sazbě a se zachovanými stávajícími příplatky. Zvýšená stipendia
budou doktorandům doplacena zpětně i za období od 1. ledna 2018. Příslušná směrnice bude AS
MFF UK předložena ke schválení na příštím dubnovém zasedání.
• J. Stráský se dotazuje ohledně problematiky studentů se speciálními potřebami – na předmět
Fyzikální praktikum I docházejí studenti, kterým zrakové obtíže činí problém se splněním
předmětu, a zdali by tedy pro tyto studenty nebyl vhodnější individuální studijní plán. Děkan
fakulty J. Kratochvíl doporučuje tuto problematiku konzultovat s Lukášem Krumpem.
• V. Kuboň prezentuje statistiku úspěšnosti studia doktorandů, kterou si vyžádal AS MFF UK na
zasedání 17. ledna, a která taktéž byla zaslána předsedovi AS Z. Drozdovi.
• Pan děkan J. Kratochvíl žádá předsednictvo AS MFF UK o zkrácení lhůty na předložení materiálů
k rozpočtu na rok 2018, ten se bude projednávat na příštím dubnovém zasedání. Materiály by
byly předloženy do středy před dubnovým zasedáním, kdy budou schváleny na kolegiu děkana.
Jelikož předseda ekonomické komise R. Grill nemá námitek, předsednictvo AS se rozhodlo této
žádosti vyhovět.
Jednání bylo ukončeno v 19:37.
Zapsal E. Skříšovský.
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