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Zápis
ze 129. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 29. března 2006
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

I. Barvík, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, L. Krump, R. Kryl, J.Mlček,
J. Pešička, M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, D. Stanovský, M. Zahradník, K. Zvára,
M. Děcký, M. Malý, L. Schmiedt, J. Trnka, O. Zajíček
P. Valtr
V. Klusák, D. Maťašová, J. Verfl,
J. Anděl, V. Beneš, J. Hála, O. John, P. Karas, Z. Němeček, J. Podolský, L. Přech

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 128. zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
3. Informace o legislativních důsledcích novely zákona o VŠ.
4. Diskuse o možnostech úpravy studijních předpisů na fakultě.
5. Různé.
Zasedání řídil 2. místopředseda AS M. Děcký.
1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 128. zasedání.
Program zasedání navržený předsednictvem byl schválen tichým souhlasem. Rovněž zápis z minulého
zasedání byl schválen tichým souhlasem.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty Z. Němeček podal přehled nejdůležitějších bodů činnosti vedení MFF v období od
posledního zasedání AS konaného 22. února 2006:
Ekonomické záležitosti
a) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2006 byl před schůzí pléna senátu projednán se členy ekonomické
komise AS a bude předložen dubnovému zasedání AS.
b) Program pro výpočet mezd byl upraven tak, že od ledna 2006 jsou náhrady za dovolené
zaúčtovávány vždy na účet, ze kterého pocházel zdroj průměrného výdělku. Podrobnosti obsahuje
dopis děkana vedoucím pracovišť a řešitelům grantů.
c) Vedení MFF má výhrady vůči odvodu 1 % prostředků ze sociálního fondu ve prospěch UK.
Studijní agenda
a) Novela vysokoškolského zákona přinesla změny, týkající se nejen studijní oblasti. Rektor UK
předložil Akademickému senátu UK návrh změn řady interních předpisů UK. Fakulty se k návrhu
změn mohou vyjádřit do 6. 4. t.r.
b) Uvedená novela vysokoškolského zákona dává možnost, aby studenti doktorského studia byli
placeni po čtyři roky v prezenčním studiu (zatím to bylo po tři roky). Podmínkou pro to však je
kompletně nová akreditace. Kolegium se přiklonilo k názoru, že bude výhodné o akreditaci požádat.
c) Termín pro zápis absolventů bakalářského studia do navazujícího magisterského studia stanovilo
vedení fakulty po diskusích se sekčními proděkany a s garanty studijních programů na září.
d) Počet přihlášek ke studiu na MFF − grafický přehled vývoje počtu přihlášek do 1. ročníku bohužel
jasně ukazuje, že počet monotónně a systematicky klesá (úroveň studentů též).
Přihlášky na MFF k 14. 3. 2006:
Celkem na MFF 1960 přihlášek (loni 1763)
Na NMgr. 389 (loni 79), z toho 59 Bc. abs. jiných fakult,
8 Bc. abs. MFF dříve,
322 Bc. abs. MFF letos (138 I, 77 F, 107 M).
Na Bc.1571 (loni 1684), z toho 311 bude prominuta přijímací zkouška díky prospěchu (loni 396).
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Vývoj počtu přihlášek na MFF (stav roku 2006 je k 3. 3.):
Rok
Bc./Mgr. NMgr. Celkem
1996
1825
1997
2191
1998
2139
1999
1922
2000
1752
2001
2486
7
2493
2002
2138
16
2154
2003
2083
51
2134
2004
2003
67
2070
2005
1684
79
1763
2006
1586
386
1972
Počty studentů v PhD studiu k 31. 10. 2005:
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
∑
PF KF
PF
KF ∑
PF KF ∑ PF KF ∑ PF KF
F
67 6
73
65
8 73 50 2 52 8 22 30 0 30
M
32 7
39
26
6 32 16 7 23 0 12 12 0 10
I
19 3
22
24
7 31 21 2 23 6 8 14 0 11
∑
118 16
134 115 21 136 87 11 98 14 42 56 0 51
V 1. a 2. ročníku bylo celkem 270 PhD studentů, z toho 233 v PF, tj. 86 %.
3. ročník ukončilo 98 PhD studentů, z toho 86 % je 85 studentů.

∑ PF
30 0
10 0
11 0
51 0

6. r.
KF
16
19
11
46

∑ PF
16 0
19 0
11 0
46 0

7. r.
KF ∑
11 11
5 5
7 7
23 23

e) Děkan do budoucna uvažuje o rozdělení studijní agendy mezi dva proděkany.
f) Uznávání kreditů, získaných během bakalářského studia, ve studiu navazujícím magisterském –
návrhem studentů se zabývalo na své pondělní schůzi předsednictvo AS MFF. Proděkan J. Anděl byl
přítomen. Skutečnost, že se letos budou muset změnit vnitřní předpisy, plánují studenti využít
k přidání pasáže o získávání kreditů a jejich uznávání v NMgr. studiu. Věc je ve stádiu vývoje.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) MFF podala dva výzkumné záměry; po dalším projednání vědeckou radou Univerzity Karlovy byly
na MŠMT postoupeny tyto dva návrhy výzkumných záměrů MFF 2007 – 2013:
● Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astrofyzikálních systémech,
řešitel - prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.,
stručná charakteristika výzkumného záměru:
počet výzkumných zaměstnanců (D1) celkem: 38
věkový průměr v D1 celkem: 42,7
počet dalších členů řešitelského týmu (D2) celkem: 13
požadovaná institucionální podpora celkem: 156 209 tis. Kč
předpokládaná spoluúčast celkem: 1 870 tis. Kč
požadovaná institucionální podpora pro rok 2007: 19 995 tis. Kč.
● Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí,
řešitel: doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.,
stručná charakteristika výzkumného záměru:
počet výzkumných zaměstnanců (D1) celkem: 21
věkový průměr v D1 celkem: 49,4
počet dalších členů řešitelského týmu (D2) celkem: 9
požadovaná institucionální podpora celkem: 190 537 tis. Kč
předpokládaná spoluúčast celkem: 7 000 tis. Kč
požadovaná institucionální podpora pro rok 2007: 16 996 tis. Kč.
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b) Akademický senát UK schválil návrh rektora na složení vědecké rady Univerzity Karlovy. Z MFF
jsou v návrhu prof. Ing. I. Wilhelm, CSc., prof. RNDr. P. Höschl, DrSc., prof. RNDr. J. Nešetřil,
DrSc., dále z titulu funkce prorektora prof. RNDr. J. Bednář, CSc.
c) Z MFF bylo odesláno vyjádření ke koncepci novely zákona č. 130 jak pror. B. Gašovi, tak Radě pro
výzkum a vývoj. Univerzitní stanovisko k novele zákona zatím není známo.
d) Proděkan J. Anděl a doc. O. John vypracovali návrh projektu, týkající se akreditace čtyřletého
doktorského studia, s nímž se bude MFF ucházet o prostředky MŠMT dle ukazatele F.
Personální a mzdová agenda
a) Finance na mzdy mladých odborných asistentů (MOA) – kolegium se dohodlo na zjednodušení
administrativy spojené dosud s převody prostředků na mzdy MOA (prvních 12 měsíců šly mzdy na
vrub centra). Mzdy bude hradit příslušná sekce, musí na ně ve svém rozpočtu rezervovat prostředky;
nebude to mít další vliv na interní daně a odvody. Počet přijímaných MOA nebude předem
limitován, záleží na kvalitě uchazečů; v komisi pro výběrové řízení budou sekce zastoupeny svými
proděkany. Změna začne platit pro MOA přijaté na základě jarního výběrového řízení 2006.
Provoz a rozvoj
a) MŠMT vyhlásilo další rozvojový program, devátý, zaměřený na podporu zvýšení zájmu nadané
mládeže o studium technických a přírodovědných oborů. Prod. M. Tichý ve spolupráci s doc. RNDr.
P. Svobodou, CSc. vypracoval návrh projektu, který by finančně pokryl dosavadní propagační
aktivity MFF, včetně jejich malého rozšíření. V případě úspěchu by projekt znamenal úsporu
fakultního rozpočtu v položce propagace.
Různé
a) Vedení považuje za potřebné zabývat se výhledově postavením kabinetů (KJP, KVOF, KSVI,
SISAL) v rámci struktury pracovišť fakulty a pohlížení na ně z hlediska Statutu MFF (časový limit
pro fungování vedoucího kabinetu).
b) Fakultní koncert je naplánovaný na úterý 16. května t.r., účinkovat bude Afflatus Quartet.
Děkan závěrem informoval o vypsání výběrového řízení na místa mladých odborných asistentů, pracovní
místa v sekcích a místa vedoucích kateder a požádal AS o vyslání zástupců do výběrových komisí.
3. Informace o legislativních důsledcích novely zákona o VŠ.
Předsedající M. Děcký zahájil jednání konstatováním, že nedávno přijatá novela zákona o vysokých
školách přinesla nezvykle mnoho změn, z nichž některé mohou způsobit komplikace při jejich promítnutí
do vnitřních předpisů VŠ i fakult. Předseda AS UK J. Hála potvrdil, že se jedná doslova o legislativní
smršť − problém vidí v množství předpisů, které bude třeba v krátkém čase upravit – návrhy změn teď
intenzivně připravuje legislativní komise AS UK.
Konkrétněji rozvedl některé příklady dopadů novely do podmínek fakulty předseda AS K. Zvára.
Nezbytné změny ve vnitřních předpisech UK včetně statutu UK projedná AS UK již během dubna 2006
a potom čeká nápor práce na korekci vnitřních předpisů MFF i nás. Mezi novinkami zmínil zřízení
několika fondů, mezi nimi zejména sociálního fondu, do něhož poplyne 2% prostředků z vyplacených
mezd. V souvislosti s tímto fondem navrhuje vedení UK, aby 1% prostředků bylo převedeno na UK,
která s tím bude centrálně hodpodařit, například ve formě poskytování příspěvků na důchodové
připojištění. Je snaha zavést i centrální část stipendijního fondu. Mezi další změny patří povinnost
zveřejňování diplomových prací, úprava poplatků a další. Mezi závažné změny s citelným dopadem do
fakultních předpisů patří zrušení studijních a zkušebních řádů (SZŘ) a stipendijních řádů (StŘ) na
fakultách – v tomto případě existují dva návrhy pro aplikaci obou univerzitních předpisů do fakultních
podmínek alternativně buď opatřením rektora (návrh rektorátu) nebo fakultním předpisem s odlišným
názvem, který by neupravoval povinnosti a práva studentů (legislativní komise AS UK). Ve StŘ UK se
navrhuje vložit ustanovení, že prospěchové stipendium musí dostat alespoň 10% studentů v rámci
ročníku, studijního programu, nebo kombinace obou. Souhrn návrhů změn Statutu a dalších vnitřních
předpisů UK je vystaven na internetových stránkách AS UK a do 6. 4. 2006 je možno předkládat
připomínky a návrhy nebo stanoviska k alternativním návrhům. Následnou včasnou přípravu změn
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fakultních předpisů MFF nám zkomplikuje náš jednací řád, který neumožňuje zkrátit a zjednodušit jejich
projednání ani v případě malých změn.
Diskuse se nejprve zaměřila na problematiku sociálního fondu, jehož zřízení se promítne do přílohy 8
Statutu UK. Převážil názor, že převod 1 % pro UK je neúnosný. Předseda odborové organizace VOS při
MFF L. Přech tlumočil jejím jménem stanovisko, že přerozdělení sociálního fondu je přiliš velké, a že na
fakultě by mělo být preferováno důchodové připojištění a kapitálové životní pojištění. Podle děkana
Z. Němečka zaujalo vedení MFF stanovisko peníze z fondu sociálního nepřevádět, neboť stačí zavázat
fakulty k účelu využití v něm soustředěných prostředků. Fakulta například už dnes hladce zvládá
vyplácení příspěvků na důchodové připojištění při mzdové agendě. Děkan se kriticky vyjádřil i
k nejasným pravidlům pro rozdělování přidělených prostředků do různých fondů a přelévání prostředků
mezi nimi, což je problematické zejména u FRIMu.
Usnesení: Akademický senát důrazně nesouhlasí se vznikem centrální části sociálního fondu,
protože je přesvědčen, že fakulty s těmito prostředky dokážou hospodařit efektivněji.
Hlasování: 20 − 0 − 0
Další diskuse se zabývala převážně situací vzniklou zrušením SZŘ a StŘ pro fakulty. Především šlo
o volbu alternativy pro náhradu fakultního SZŘ. Děkan podpořil formu opatření rektora, která dává
jednoduchou možnost pohotových změn, dojde-li při její aplikaci v praxi k problémům. Tento názor
převážil a senát své stanovisko vyjádřil hlasováním. Navíc se většina členů AS rozhodla ohradit proti
názoru, že fakultní předpis nemůže vymezit práva a povinnosti studentů.
Stanovisko AS: Ze dvou možností náhrady fakultních Studijních a zkušebních řádů dává senát
přednost Opatření rektora vydanému na základě společného návrhu děkana a akademického
senátu dotčené fakulty.
Hlasování: 13 − 2 − 5

Usnesení: Akademický senát doporučuje s odkazem na §63 odst. (2) zákona o vysokých
školách v platném znění neodnímat fakultám pravomoc upravovat práva a povinnosti
studenta.
Hlasování: 20 − 0 − 0
K. Zvára uvedl několik předběžných námětů pro úpravu fakultních vnitřních předpisů. Nejspíše půjde
především o Statut MFF (včetně některých příloh) a o volební a jednací řád AS. Při přípravě potřebných
podkladů bude rozumné počítat jak se změnami vynucenými novelou zákona o VŠ, tak se změnami
plynoucími z dosavadních zkušeností s uplatňováním předpisů na fakultě. J. Dolejší navrhl postupně
navrhované změny vystavovat na senátních stránkách k průběžné diskusi. O. Bílek doporučil zvážit
případné posílení legislativní komise.
Před dalším jednáním navrhl J. Dolejší pokusně nahrát zvukový záznam následujícího bodu jednání za
účelem ověření, zda by to usnadnilo pořizování zápisů. AS návrh podpořil hlasováním v poměru 15-0-5.
4. Diskuse o možnostech úpravy studijních předpisů na fakultě.
Předmětem jednání byl podnět SKAS k dílčí aplikaci studijních předpisů, která by umožnila studentům
navazujícího magisterského studia získat uznání výsledků zkoušek a počtu bodů (kreditů) za některé
předměty absolvované v rámci bakalářského studia. Předseda SKAS M. Děcký v úvodním slově stručně
shrnul vývoj názorů i návrhů řešení v této věci od původně velmi radikálních představ studentů
o automatickém uznávání zkoušek a počtů bodů k jejich současné vyvážené verzi. Přečetl usnesení
SKAS, které je předkládáno jako návrh usnesení celého AS a stručně komentoval jednotlivé body.
Současná uspokojivá verze řešení problému je výsledkem důkladné diskuse ve SKAS, široké
elektronické výměny názorů mezi členy AS, proděkanem J. Andělem, garanty studijních programů a
řadou pedagogů. K rozumnému kompromisu přispěl i vstřícný postoj SKAS ke vzneseným námitkám
k původní podobě návrhu. M. Děcký potom zejména shrnul připomínky a náměty garanta za informatiku
doc. P. Töpfera, jehož příspěvek do diskuse byl nejdůkladnější.
V diskusi se nejdříve vyjádřil prod. J. Anděl, který návrh po poradě s garanty studijních programů
považuje za obecně přijatelný, upozornil však, že je třeba vyřešit techniku ověřování. Následovala širší
diskuse o různých aspektech předloženého návrhu, která postupně dospěla k většinovému názoru, že
návrh je povzbuzením a příležitostí hlavně pro dobré studenty a nikoho k ničemu nenutí. Lepším
studentům umožní, aby se při samostatném rozhodování o rozvržení svých studijních povinností chovali
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jako studenti pětiletého studia před rozdělením. K. Zvára připomněl, že možnost zachování jistého
propojení bakalářského a navazujícího magisterského studia byla v nedávných dramatických diskusích
o zavedeni dvoustupňového studia na MFF jedním z rozhodujících argumentů pro jeho zavedení.
Před závěrečným hlasováním o usnesení byl hlasováním v poměru 17-0-3 schválen pozměňovací návrh
na záměnu části původního textu “…aby na základě individuální žádosti bylo možno studentovi uznat
kredity…” za text “…aby na základě individuální žádosti byly studentovi zpravidla uznávány kredity…”
Usnesení:
AS doporučuje vedení fakulty, aby na základě individuální žádosti byly studentovi zpravidla
uznávány kredity (body) za předměty či jejich ekvivalenty vykonané v bakalářském studiu do
navazujícího magisterského studia za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
a) jde o předměty povinné nebo povinně volitelné ve studovaném oboru navazujícího
magisterského studia,
b) kredity (body) za ně získané v bakalářském studiu jsou nad počet kreditů (bodů) nutných
k úspěšnému absolvování bakalářského studia,
c) nejedná se o povinné předměty bakalářského studijního programu.
V případě zkoumání ekvivalence předmětů se bude postupovat stejně jako v případě žádosti
o uznání studijní povinnosti.
Hlasování: 20 − 0 − 0
P. Kolman ještě s odvoláním na příspěvek P. Valtra do elektronické výměny názorů upozornil na
problém opakovaného absolvování téhož předmětu a dvojnásobného uznání známky i bodového zisku.
Proděkan J. Anděl k tomu řekl, že i tento problém by se měl řešit, ale že v současné době ho nevidí jako
palčivý ani aktuální („dobří studenti to nedělají, špatným to nepomůže“).
5. Různé.
• M. Děcký připomněl odložený záměr z loňského roku uspořádat výjezdní zasedání senátu, které by
bylo věnováno vybraným zásadním otázkám činnosti senátu i fakulty. Konkrétní návrh realizace
výjezdního zasedání připraví předsednictvo AS.
• AS se seznámil s iniciativou skupiny členů AS UK, kteří se na základě znepokojení nad situací
běloruských studentů, jejichž studium na běloruských vysokých školách je vážně ohroženo po jejich
aktivní účasti na protestech veřejnosti proti nedemokratickému průběhu voleb v Bělorusku, rozhodli
zaujmout stanovisko na jejich podporu ve formě dopisů zaslaných běloruským studentům a běloruskému
zastupitelskému úřadu v Praze. Dopisy obsahují i nabídku, aby studenti, kterým by bylo znemožněno
pokračovat ve studiu v Bělorusku, mohli studium dokončit na Univerzitě Karlově.
Usnesení: Akademický senát matematicko-fyzikální fakulty se připojuje ke stanovisku členů
AS UK vyjádřenému v dopisech ze dne 29. března 2006 adresovaných běloruským studentům a
běloruskému chargé d'affaires v České republice Mikalaiovi Barysevichiovi.
Hlasování: 19 − 0 − 1
• M. Děcký seznámil senát se stanoviskem SKAS k návrhu proděkana M. Tichého tlumočeného na
minulém zasedání AS ve věci zřízení jednotných emailových aliasů studentů. Stanovisko je vyjádřeno
následujícím usnesením: SKAS souhlasí s návrhem prof. Tichého na zřízení univerzálních emailových
aliasů studentů MFF UK ve formátu jmeno.prijmeni@st.cuni.cz za předpokladu, že
a) skutečný email studenta nebude zveřejněn v čitelné formě, nebude-li si to student přát (volbou
v SIS),
b) nedá-li student svolení ke zveřejnění své skutečné emailové adresy (volbou v SIS), bude email
přeposlán na skutečnou adresu studenta jen v případě doručení z autorizovaného SMTP spojení (po
autorizaci uživatelským jménem a heslem uživatele SIS), případně po odeslání přes aplikaci v SIS
přístupnou po přihlášení.
• M. Děcký informoval o velmi úspěšném průběhu akce OpenSolaris BootCamp & InstallFest
uskutečněné v sobotu 11. března.
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• Děkan a tajemník fakulty reagovali na dotazy k vyhlášení povodňové pohotovosti na koleji
17. listopadu a k případným dalším opatřením při zvýšení povodňového ohrožení koleje i trojského
areálu MFF.
• K. Zvára informoval, že probíhá standardní procedura přípravy rozpočtu MFF na tento rok pro jeho
projednání na dubnovém zasedání AS.
• K. Zvára upozornil děkana fakulty, že v jím vydané směrnici č.4/2005 se vyskytují nedostatky
spočívající v prolínání termínů interní a vnitřní předpisy, což může být v konfliktu s pravomocemi AS.
• K dotazu z pléna AS, proč na MFF není možnost telefonického volání prostřednictvím internetu, děkan
fakulty uvedl, že tato možnost již existuje. J. Dolejší potvrdil, že to je zařízené a funguje to a popsal
kroky, které je třeba k tomu ze strany uživatele udělat.
Zasedání bylo ukončeno ve 21.46
Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 19. dubna 2006 od 18.00 hodin.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára

