Zápis z 237. zasedání AS MFF UK dne 10. října 2018
Přítomni: Z. Drozd, B. Hladká, R. Grill, J. Stráský, C. Brom, J. Pavlů, M. Feistauer, V.
Kučera, S. Hencl, M. Pešta, O. Pangrác, M. Maciak, P. Houška, V. Zouhar, J. Hrabovský, Z.
Procházková, P. Obdržálek, J. Novotná, J. Fiala, J. Hric (od 18:10)
Omluveni: P. Korcsok, M. Krtička, T. Masařík, P. Schmidtová, M. Žák
Hosté: J. Kratochvíl, F. Chmelík, M. Rokyta, M. Vlach, J. Sgall, D. Lanková
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 v zasedací místnosti. Zasedání řídil Z. Drozd.
1. Schválení programu 237. zasedání
Program zasedání:
1. Schválení programu 237. zasedání
2. Schválení zápisu z 236. zasedání
3. Představení nových členů SKAS
4. Volba předsedy a jednatele AS MFF UK
5. Volba předsedů senátních komisí
6. Informace vedení fakulty
7. Výsledky hlasování per rollam ohledně směrnic týkajících se stipendií
8. Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem restauračních prostor v
budově MFF UK na Malostranském nám. č. 25, Praha 1
9. Informace z jednání ekonomické komise AS MFF UK o pravidlech tvorby rozpočtu
10. Požadavek Univerzity Karlovy o vyjádření se k žádosti společnosti T-Mobile o vedení
optického kabelu areálem v Troji
11. Návrh dodatku ke smlouvě s firmou Auböck (přeložka na stavbě trojského pavilonu)
12. Směrnice děkana o konání rigorózních zkoušek na MFF UK
13. Směrnice děkana o stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK
14. Směrnice děkana o stanovení výše úhrad od studentů MFF UK
15. Určení zástupců AS MFF UK do konkurzních komisí
16. Stanovení termínů příštích zasedání AS MFF UK
17. Studentské granty
18. Různé
Program byl schválen v této navržené podobě.
Při hlasování přítomno 19 členů senátu.
Hlasování 19 - 0 - 0
2. Schválení zápisu z 236. zasedání
Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.

3. Představení nových členů SKAS

Předsedou AS MFF UK byli představeni noví a staronoví členové SKAS:
Bc. Jana Novotná
Bc. Zuzana Procházková
Bc. Petr Houška
Pavel Obdržálek
Vilém Zouhar
Jan Hrabovský
Následně se představili i členové ZKAS.
4. Volba předsedy a jednatele AS MFF UK
Skrutátory pro volbu předsedy a jednatele byly odsouhlaseni R. Grill a J. Novotná.
Volba předsedy AS MFF UK
J. Stráský navrhl jako předsedu AS MFF UK Z. Drozda. Z. Drozd s kandidaturou souhlasil.
K volbě bylo rozdáno i odevzdáno 20 hlasovacích lístků.
Pro: 18 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželi se: 2.
Předsedou AS MFF UK byl zvolen Z. Drozd.
Volba jednatele Senátu
SKAS MFF UK navrhla jako jednatele AS MFF UK P. Obdržálka. P. Obdržálek s
kandidaturou souhlasil.
K volbě bylo rozdáno i odevzdáno 20 hlasovacích lístků.
Pro: 15 hlasů, proti: 2 hlasy, zdrželi se: 3.
Jednatelem AS MFF UK byl zvolen P. Obdržálek.
Bylo konstatováno, že místopředsedkyní AS MFF UK se stala J. Novotná z titulu
předsedkyně SKAS.
5. Volba předsedů senátních komisí
Na předsedu legislativní komise byl navržen P. Korcsok, na předsedu ekonomické komise byl
navržen R. Grill, na předsedu studijní komise byla navržena P. Schmidtová.
Předsedou Legislativní komise AS MFF UK byl zvolen P. Korcsok.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 19 - 1 - 0
Předsedou Ekonomická komise AS MFF UK byl zvolen R. Grill
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 19 - 0 - 1
Předsedou Studijní komise AS MFF UK byla zvolena P. Schmidtová
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.

Hlasování 19 - 0 - 1
6. Informace vedení fakulty
J. Kratochvíl:
 Přes léto se intenzivně řešilo zahájení stavby pavilonu M + I a byli přijímání noví
pracovníci, zejména na projekty OP VVV.
 Na Malé Straně byla vyvěšena plaketa za ocenění v soutěži Europa Nostra, v níž byla
hlavní cenou oceněna rekonstrukce a prezentace Rotundy.
M. Rokyta
 Výsledky testu znalostí na Albeři dopadly srovnatelně s posledními roky. Albeře se
zúčastnilo 312 studentů, tedy přesně stejně jako loni.
V diskusi bylo opět konstatováno, že veškeré úřední dokumenty, které podepisují noví
pracovníci, jsou pouze v češtině, a tudíž zahraniční pracovníci (postdoktorandi či hostující
profesoři) nevědí, co podepisují. M. Rokyta k tomu podotkl, že vědí, co podepisují, ale nikoli
z těch dokumentů.
J. Sgall
 Proběhly konkurzy doktorandů na místa AP1, bylo přijato 8 nastupujících doktorandů.
Těm sekce garantuje minimální příjem 10 tis. Kč hrubého nad rámec stipendia v 1.
ročníku, dále pak 5 tis. Kč. Tento příjem může být dále navýšen z účelových prostředků.
Podrobnosti viz http://cs.mff.cuni.cz/local/kolegium/DoktorandskyProgram.pdf .
M. Rokyta
 Doktorandům na sekci matematiky, kteří se budou plně věnovat práci na fakultě, bude
garantován celkový měsíční příjem 18 – 20 tis. Kč čistého (vč. doktorského stipendia),
a to prostřednictvím stipendií z projektů SVV a prostřednictvím DPP a DPČ.
L. Skrbek
 Rozpočet správy budov je 26 milionů Kč, z toho 12,5 milionu bylo uloženo jako
spoluúčast na pavilon.
 Největší položkou byla rekonstrukce kotelny v Troji.
 Dalšími akcemi byly
o Přepojení hlavního transformátoru na Karlově
o Opravy v Karlíně.
o Na Malé straně byly provedeny drobnější stavební práce, jako např. výmalba.
 Všechny akce zahrnuté do plánu správy budov se podařilo zrealizovat.
 Výjimkou je rekonstrukce posluchárny K1, jelikož se nepodařilo vysoutěžit včas
dodavatele ve výzvě OP VVV „nábyteček“. Rekonstrukce proběhne v roce 2019.
 V rámci rekonstrukce AV techniky byla vylepšena technika v 72 posluchárnách.
 Nyní je nutné vysoutěžit zabezpečení nového pavilonu AV technikou.
 Pavilon: výstavba je z mnoha důvodů opožděná. Nedávno se zjistilo, že pod plánovanou
budovou je řada kabelů, které je nutné přeložit. Přeložka je hotová, nyní probíhá
přepojování. Půda na stavbě pavilonu je navíc kontaminovaná asfaltem či oleji, a tudíž
je nutné ji částečně likvidovat jako nebezpečný odpad. Likvidace je nákladná.
Přednostně byl zařazen bod:

11. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Auböck (přeložka na stavbě
trojského pavilon)
L. Skrbek informoval o nezbytnosti uzavření dodatku vzhledem k nákladným neočekávaným
přeložkám. Skutečnost, že na pozemku jsou kabely, které bude nutné přeložit, měla zjistit firma,
která zpracovávala projekt. Jedná se o další nedostatek projektu a fakulta podniká proti
projektové firmě odpovídající kroky.
AS MFF UK souhlasí s návrhem na uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Auböck
(přeložka na stavbě pavilonu M + I) a jeho postoupením k projednání AS UK.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 20 - 0 - 0
Pokračování bodu: 6. Informace vedení fakulty
M. Vlach
 Viceprezident Europa Nostra nabídl UK členství v organizaci, což je pro UK velká čest.
 Stav webu: je hotový základní systém pro potřeby děkanátu. Testuje se prostřednictvím
zapojení několika kateder na každé sekci. Nový redakční systém bude nasazen
v letošním roce, v přípravě je odpovídající příkaz a směrnice děkana.
 Mezi spolkem absolventů Matfyz Alumni, MFF UK a UK bude uzavřena smlouva o
propojení absolventských aktivit, např. bude řešen jednotný systém vydávání
absolventských kartiček. Návrh smlouvy je po druhém kole připomínek nyní na RUK.
 Fakultní školy – bude přijato 5 nových fakultních škol. Na DOD budou také uzavírány
dodatky o pokračování statutu fakultních škol.
 MatfyzPress vydal dvě nové knihy: Star Trek a věda a detektivní knihu J. Klímy
s názvem Třikrát zločin. Předchozí titul Star Wars a věda byl neobyčejně úspěšný s více
než 800 prodanými výtisky a nyní probíhá dotisk.
 Fyzikální propagační brožura byla, navzdory slibům alespoň jednoho pracovníka
fyzikální sekce, zpracována v režii OPMK za přispění prod. M. Vlacha a vydána.
 Knihy MatfyzPressu nabízí Alza.cz.
 Bude probíhat rozsáhlé dotazníkové absolventské šetření, které organizuje RUK.
 Do partnerského programu se zapojí tři nové firmy.
 Fakulta bude spolupracovat s pracovnicí organizace Člověk v tísni, budou probíhat
rozhovory pamětníků o 17. listopadu 1989 na naší fakultě.
F. Chmelík
 Proděkan seznámil AS MFF UK s počty nově přijatých studentů.
Do bakalářského prezenčního studia bylo přijato a k 9. 10. 2018 zapsáno:
o 248 studentů na sekci matematika,
o 150 studentů na sekci fyzika,
o 170 studentů na sekci informatika.
Celkově se jedná o významný meziroční nárůst.
 Byla zveřejněna studentská anketa za LS 2017/2018.
 V nejbližší době bude vyhodnocen nárok na prospěchová stipendia podle nového
algoritmu.




Sešlo se 18 návrhů na cenu děkana za nejlepší bakalářské a diplomové práce, což je
pozitivní.
Registrujeme také 3 návrhy na Bolzanovu cenu.

J. Novotná: množí se informace o nepřesných informacích studijního oddělení, např.
v problematice vyměřování poplatků za studium.
F. Chmelík: vždy pokud studenta neuspokojí odpověď studijního oddělení, nechť kontaktuje
proděkana pro studijní záležitosti. Poplatky za studium vyměřuje RUK a problematika je
neobyčejně komplikovaná.
7. Výsledky hlasování per rollam
Hlasování per rollam proběhlo v souladu s vnitřními předpisy ve dnech 16. 9. 2018 – 24. 9.
2018; pro hlasování per rollam se počet hlasujících vždy rovná počtu všech členů senátu.
Neodevzdané hlasy jsou považovány za neplatné. V určené lhůtě bylo odevzdáno 15 platných
hlasů a všechny byly pro návrh.
AS MFF UK souhlasí s vydáním směrnice děkana Výplata stipendií.
AS MFF UK souhlasí s vydáním směrnice děkana Stanovení maximálních studijních
průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium.
Proběhla zevrubná diskuse, zda je nutné směrnice obnovovat, a tudíž i schvalovat každý rok, i
pokud nedojde k jejich změně.
Diskuse nebyla konkluzivní. Bylo konstatováno, že vypracování a uveřejnění nové směrnice
tvoří nenulovou administrativní zátěž na straně děkanátu. Hlasování per rollam naopak není
výraznou zátěží pro AS. Předpisy nestanovují povinnost vedení fakulty předkládat tuto směrnici
každý rok. Pokud by ji ale vedení nemuselo každý rok předkládat, není jasné, jak by AS mohl
docílit její změny. J. Kratochvíl uvedl, že stejně jako tomu bylo dosud, bude vedení fakulty
s akademickým senátem konstruktivně spolupracovat i v budoucnosti.
Jednatel AS MFF UK zajistí odkaz na platnou směrnici na příslušné webové stránce.
8. Informace ekonomické komise
EK AS MFF UK podrobně projednala návrh o zvýšení tzv. odvodu z plochy, tedy formálního
převodu z rozpočtu sekcí (resp. pracovišť) na rozpočet ‚centra‘ v současné výši 1000 Kč/m2.
Ekonomická komise se problematikou podrobně zabývala a na svém jednání dne 18. června a
dospěla k závěru, že EK AS MFF UK v současné době nepovažuje za potřebné měnit
existující pravidla tvorby rozpočtu. Odůvodnění je uvedeno v zápise z jednání EK.
Jedním z argumentů pro nezvyšování tzv. odvodu je skutečnost, že největší komerční subjekty
pronajímatelé platí méně než 2000 Kč/m2.
Proběhla zevrubná diskuse.
1) Odvod z plochy je pouze formální nástroj jak vygenerovat peníze pro tzv. ‚centrum‘,
které tvoří nejen děkanát, ale také správa budov a dále KTV či KJP. Na řadě jiných

fakult si ‚centrum‘ odkrajuje z rozpočtu bez jakýchkoli pravidel. Srovnání tohoto
formálního převodu s komerčními nájmy není příliš významné.
2) Valorizace komerčním subjektům probíhá, nicméně pronájem akademickým
pracovištím (zejm. FJFI ČVUT) nelze považovat za čistě komerční, neboť vznikl
historicky při převodu prostor na MFF UK.
Diskuse byla uzavřena s tím, že EK ani vedení nepožaduje změnu pravidel, a tudíž k žádné
nedojde.
9. Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem restauračních
prostor
Proběhla podrobná a částečně vyhrocená diskuse.
Argumenty proti přijetí dodatku:
 Studenti se domnívají, že zvýšení ceny ze 70 Kč na 80 Kč odradí značnou část studentů.
 Není zřejmé, jaké požadavky měl provozovatel a jaký kompromis byl vyjednán
vedením fakulty.
 Nejsou k dispozici žádná data o počtu vydaných jídel studentům a o ztrátě plynoucí
z této činnosti.
 Dodatek je pro studenty informatické sekce jednoznačně nevýhodný a není zřejmé, proč
by jej členové SKAS měli podpořit.
 J. Stráský uvedl, že argument, že za 70 Kč nelze uvařit kvalitní jídlo není relevantní,
neboť k poskytování této služby se provozovatel ve smlouvě zavázal a služba může být
nerentabilní. Nerentabilitu této služby má provozovatel kompenzovat efektivním a
výnosným využíváním restauračních prostor ke komerčnímu stravování.
 V okolí Malostranského náměstí se studenti nemohou stravovat za rozumné finanční
náklady.
 Dodatek udává, že další dohody o provozu stravovacího zařízení budou uzavírány mimo
režim dodatků, a tudíž pouze vedením fakulty bez schvalování AS MFF UK.
Hlavní argumenty pro přijetí dodatku:
 Ceny jídel v restauracích se výrazně zvýšily během platnosti smlouvy. Zástupci vedení
a řada členů ZKAS považuje zvýšení cen o 10 Kč za přiměřené.
 Sleva pro studenty oproti cenám pro zaměstnance je zachována ve stejné výši jako v
předchozím období (20 Kč oproti zaměstnancům).
 I po zvýšení cen bude studentská cena výrazně nižší, než do října 2017, kdy studenti
platili 99 Kč.
 Kvalitní jídlo nelze za 70 Kč uvařit.
 Provozovatel stravovacích služeb může smlouvu vypovědět. V této souvislosti bylo
připomenuto, že do výběrového řízení o pronájmu restauračních prostor se přihlásil
jediný uchazeč.
 J. Kratochvíl uvedl, že jednání s provozovatelem bylo asertivní a důrazné.
 Dodatek reprezentuje rozumný kompromis.
 Další dohody o provozu stravovacího zařízení by měly být vyňaty z režimu dodatků,
aby je nemusel opakovaně a zdlouhavě schvalovat AS UK.
K letnímu režimu navrhovanému v dodatku ani ke zvýšení ceny pro zaměstnance nebyly žádné
připomínky.

Mimo výše uvedené si studenti stěžují na střídavou kvalitu jídel a také na občasný stav, kdy
studenti dostanou jinou kvalitu jídla než zaměstnanci. Bylo všeobecně konstatováno, že
občasná praxe, že studenti obdrží méně hodnotné jídlo než zaměstnanci, je zcela
neakceptovatelná.
Proděkan Sgall přislíbil, že bez ohledu na schválení dodatku v navrženém znění, budou
případné následné dohody o cenách stravovacích služeb pro studenty projednávány se SKAS,
zejména se studenty informatické sekce.
AS MFF UK schvaluje návrh na uzavření dodatku s výhradou legislativně-technických
oprav.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 12 - 3 - 5
10. Požadavek UK o vyjádření se k žádosti společnosti T-mobile o vedení optického
kabelu areálem v Troji
Jedná se o umístění kabelu souběžně s již existujícími kabely. Stavba pavilonu M + I tímto
nebude nijak ovlivněna.
AS MFF UK projednal žádost společnosti T-Mobile a souhlasí s umístěním optického
kabelu v areálu Trója.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 20 - 0 - 0
Bod 11 byl projednán v rámci bodu 6.
12. Směrnice děkana o konání rigorózních zkoušek na MFF UK
V krátké diskusi zaznělo, zda je nezbytné požadovat po žadatelích o rigorózní zkoušku
ověřenou kopii fakultního diplomu. Kopii však lze ověřit přímo na děkanátu a přiložení kopie
vyžadují univerzitní předpisy.
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí směrnici děkana o konání rigorózních
zkoušek na MFF UK.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 19 - 0 - 1
13. Směrnice děkana o stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF
UK
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí směrnici děkana o stanovení výše úhrad od
absolventů a bývalých studentů MFF UK.

Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 20 - 0 - 0
14. Směrnice děkana o stanovení výše úhrad od studentů MFF UK

AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí směrnici děkana o stanovení výše úhrad od
studentů MFF UK.
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 20 - 0 - 0
15. Jmenování zástupců AS do konkurzních komisí
Pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků na sekci fyzika:
R. Grill, náhradník: J. Hrabovský
Komise pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků na sekci informatika, která
budou probíhat postupně v celkem třech skupinách:
J. Hric, náhradník: P. Obdržálek
Komise pro výběrová řízení na pozice docentů a odborných asistentů v sekci matematika a
lektorů KTV:
M. Feistauer, náhradník: Z. Procházková
Při hlasování přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 19 - 0 - 1
16. Stanovení termínů příštích zasedání AS MFF UK
Zasedání AS MFF UK se budou konat s ohledem na termíny zasedání AS UK a Vědecké rady
MFF UK v těchto termínech:
7. listopadu 2018
28. listopadu 2018
9. ledna 2019
27. února 2019

17. Studentské granty
J. Novotná: Existují nadprůměrní studenti, kteří byli zvyklí účastnit se na SŠ řady soutěží či
(korespondenčních) seminářů. Po nástupu na MFF se mohou cítit v tomto ohledu ne zcela
vytížení. Jedná se zejména o studenty matematické a informatické sekce.
Proběhla zevrubná diskuse o možnostech pro aktivní studenty. Zadání SFG v experimentální
fyzice či informatice (programování) je nesrovnatelně snazší než třeba v matematice. U SFG

existuje teoretické riziko nesplnění grantu a vratka finančních prostředků, což může odradit
vedoucí či řešitele SFG.
F. Chmelík: K vratkám SFG dochází vesměs jen z důvodu, že student o SFG přestane jevit
jakýkoli zájem nebo v případě ukončení studia.
Na matematické sekci pro aktivní studenty existuje řešitelský seminář.
C. Brom navrhuje ‚Den otevřených dveří dovnitř‘, kde by se jednotlivé katedry představily a
ukázaly, co můžou studentům nabídnout.
Z diskuse nevyplynuly konkrétní závěry, nicméně nápady, jakým způsobem pracovat
s nadprůměrnými a aktivními studenty, jsou vítány.

18. Různé
O. Pangrác informoval o nové dohodě se třemi školami v rámci programu Erasmus.
J. Hrabovský požádal, zda by mohla být zajištěna možnost placení platební kartou v bufetu
v Troji. L. Skrbek přislíbil přetlumočení této žádosti.
J. Stráský upozornil, že v informacích o GAUKu, které studentům přišly, jsou opět chyby,
nepřesnosti a řada nejasností.
J. Novotná sdělila, že někteří studenti neví o tom, že na všechny záměnné předměty mají
pouze dva zápisy dohromady. Z. Procházková dodává, že ze stránek to není na první pohled
vidět.
Další zasedání AS MFF UK se bude konat 7. listopadu 2018.
Jednání bylo ukončeno ve 22:25.
Zapsal: J. Stráský

