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Zápis
ze 134. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 6. prosince 2006
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, R. Kryl, J.Mlček, J. Pešička, M. Pospíšil,
Z. Prášková, M. Rotter, D. Stanovský, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký,
V. Flaška, D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma, J. Verfl, O.Zajíček
I. Barvík, L. Krump
J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, Z. Němeček, V. Sechovský, L. Skála, M. Tichý

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 133. zasedání.
Opětovné projednání návrhu Volebního a jednacího řádu AS MFF.
Informace vedení fakulty.
Projednání návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF.
Přehled propagačních aktivit fakulty.
Různé.

Zasedání řídil 1. místopředseda AS J. Dolejší. Před zahájením programu předal předseda AS K. Zvára
osvědčení o právoplatném zvolení novému členu AS Mgr. Václavu Flaškovi.
1. Schválení programu zasedání a schválení zápisu ze 133. zasedání AS.
Původně navržený program byl na návrh K. Zváry rozšířen o nový bod Opětovné projednání návrhu
Volebního a jednacího řádu AS MFF a v této podobě schválen tichým souhlasem. Tichým souhlasem byl
schválen i zápis z minulého zasedání AS po provedení drobných korekcí textu.

2. Opětovné projednání návrhu Volebního a jednacího řádu AS MFF.
Předseda AS K. Zvára oznámil, že byl informován o tom, že legislativní komise AS UK projednala návrhy
změn pěti vnitřních předpisů MFF schválených naším senátem na jeho 132. zasedání s tím, že čtyři návrhy
doporučila k projednání v AS UK, který je také 1. prosince 2006 schválil, zatím co návrh Volebního a
jednacího řádu (VJŘ) AS MFF doporučen nebyl. Důvodem nedoporučení bylo ustanovení čl. 2 odst. 4
o alternativní možnosti realizovat volby do AS elektronickou cestou. K. Zvára doporučil v zájmu
urychleného schválení dokumentu námitku legislativní komise AS UK respektovat, z návrhu VJŘ AS MFF
spornou část textu vypustit a znovu hlasovat o takto upraveném textu.
V krátké diskusi bylo toto stanovisko podpořeno, neboť nebrání možnosti znovuotevřít otázku
elektronického hlasování později.
Usnesení: AS opětovně projednal návrh změny Volebního a jednacího řádu AS MFF a vyslovil
souhlas s jeho zněním schváleným na 132. zasedání AS, v němž bude vypuštěn čl. 2 odst. 4.
Hlasování: 19 – 0 – 1
3. Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 8. 11. 2006:
Ekonomické záležitosti
a) Kolegium děkana schválilo Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, fondu účelových prostředků
a stipendijního fondu pro rok 2007. Vstoupí v platnost 1. ledna 2007.
b) Kolegium se intenzivně zabývá otázkou provozu Profesního domu.
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Studijní agenda
a) Kolegium schválilo statut Ceny děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci, je
zveřejněný na WWW: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2006/smer07.htm
b) Studijní oddělení zajistilo, že přihláška absolventů bakalářského studia MFF do navazujícího
magisterského studia na MFF byla zjednodušena a už funguje.
c) Pravidla pro vyplácení stipendií – dle e-mailového sdělení kancléře UK ze dne 22. 11. t.r. bylo vydáno
prozatímní opatření rektora, je v souladu s návrhem MFF.
d) Dne 29. 11. t.r. se sešli členové vedení s garanty studijních programů ohledně další budoucnosti
fakulty.
e) Uskutečnil se Den otevřených dveří.
f) Úspěch studentů fakulty v soutěži ACM (Association for Computing Machinery):
Ve dnech 17. – 20. 11. 2006 se v Budapešti konalo středoevropské regionální kolo 31. ročníku
univerzitní programátorské soutěže ACM (The 31st ACM International Collegiate Programming
Contest), kterého se zúčastnilo 62 tříčlenných družstev tvořených studenty z 31 univerzit České
republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Univerzita Karlova
v Praze byla v soutěži zastoupena třemi družstvy Matematicko-fyzikální fakulty, ve složení: (i) Peter
Bella, Josef Cibulka, Milan Straka, (ii) Tomáš Dzetkulič, Marek Tesař, Milan Šatka) a (iii) Ondřej
Bílka, Daniel Marek a Michal Vaner. Zejména první dvě družstva podala výborné výkony a obsadila
5. a 11. místo v celkovém pořadí. Tím se UK stal třetí nejúspěšnější univerzitou ve středoevropském
regionu (za vítěznou z Varšavy a celkově druhou univerzitou z Wroclawi). Ocenění si zaslouží také
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., který naše družstva vedl.
g) Připravuje se nová akreditace doktorských studijních programů pro čtyřleté studium.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Kolegium schválilo ediční plán MFF na rok 2007 a s předsedou ediční komise dr. M. Zeleným, Ph.D.
prodiskutovalo záležitosti s tím spojené. Kol. Zelený připraví návrh na úpravu stávající směrnice pro
ediční činnosti na MFF. Od r. 2007 se budou vyžadovat, v souladu s univerzitními pravidly pro tuto
činnost, dva recenzenti titulů navržených k vydání.
b) Byly odevzdány projekty do soutěže Grantové agentury UK.
GAUK 2007 - návrhy z MFF:
počet návrhů
požadované finanční prostředky celkem
sekce F
94
19 121
sekce I
26
5 458
sekce M
23
4 051
MFF celkem
143
28 630.
c) Byly vyhlášeny výsledky soutěže Grantové agentury ČR: MFF podala celkem 41 standardních
projektů, získala jich 15 (13 z fyziky, po jednom z matematiky a z fyziky); ze 16 postdoktorských
projektů uspělo 6 (5 z fyziky, 1 z matematiky).
d) Do oborové rady Grantové agentury UK byli nově jmenováni doc. RNDr. J. Trlifaj, DSc., doc. RNDr.
P. Svoboda, CSc. a prof. RNDr. J. Horáček, DrSc.
e) Kolegium schválilo nominace kandidátů do Rad těchto ústavů Akademie věd:
prof. RNDr. Viktora Beneše, DrSc. do Rady Ústavu teorie informace a automatizace (společný návrh
za matematickou a informatickou sekci);
prof. RNDr. Petera Vojtáše, DrSc. do Rady Ústavu informatiky;
prof. RNDr. Vladimíra Sechovského, DrSc. do Rady Fyzikálního ústavu;
připravuje se návrh na kandidáty do Rady Ústavu jaderné fyziky (prof. V. Sechovský),
Astronomického ústavu (prof. J. Hořejší, doc. M. Wolf) a Matematického ústavu (návrh předloží
matematická sekce).
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Personální a mzdová agenda
a) Kolegium schválilo vnitřní fakultní úzus, týkající se dalšího zaměstnání pracovníků po 65 letech jejich
věku:
Vzhledem k tomu, že prostředky, které dostává fakulta na zabezpečení výuky, a prostředky výzkumných
záměrů jsou nedostatečné pro zajištění odpovídající úrovně mezd mladých pracovníků a zejména pro
žádoucí omlazování pracovního kolektivu na fakultě, žádá vedení fakulty pracovníky, kteří dovrší 65
let věku, aby požádali o výplatu důchodu nejpozději od konce akademického roku, ve kterém tento věk
dovrší.
K tomu je nutno přejít do pracovního poměru na dobu určitou s délkou trvání nejvýše jeden rok.
Rozsah pracovního úvazku bude stanoven dohodou mezi příslušným pracovníkem, vedoucím
pracoviště a sekčním proděkanem. Část pracovního úvazku, hrazená z dotace na výuku nebo
z výzkumného záměru, nepřesáhne jednu polovinu. Úvazek vyšší než poloviční je možný v případě, kdy
je přinejmenším ta jeho část, která přesahuje 0,5 úvazku, hrazena z prostředků, které pracovník získal
(např. grant – mimo granty z GA UK, dar, hospodářská smlouva, atd.). Pracovní smlouva je vždy
uzavírána na období kalendářního roku nebo na část kalendářního roku.
Výjimky z tohoto pravidla budou zcela ojedinělé. Důvodem pro ně bude zaměstnání na plný úvazek
těch pracovníků, jejichž činnost je významná pro celou fakultu. O těchto výjimkách rozhodne děkan.
Na výzkumné centrum se v této souvislosti nahlíží jako na grant.
Je úkolem sekčních proděkanů, aby tento úzus dali na vědomost ve svých kolegiích.
Provoz a rozvoj
a) Setkání vedoucího projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií pror. S. Štecha a koordinátora
projektu p. R. Špačka se zájemci o problematiku přenosu znalostí do praxe se uskutečnilo ve čtvrtek
23. 11. t.r. od 15:00 hod. na Karlově. Zorganizoval prod. M. Tichý.
b) Připojení k síti WiFi a veřejným zásuvkám na MFF UK – kolegium souhlasilo, aby MFF přistoupila
k projektu EDUROAM a souhlasilo také s rozdělením uživatelů do šesti skupin, dle návrhu,
předloženého prod. M. Tichým (jako expert v této věci působí Mgr. Jiří Calda).
c) Prod. M. Tichý připravuje plán stavebních akcí na r. 2007.
d) Cestovní příkazy.
Různé
a) Rektor UK žádá, aby mu fakulty do 15. 1. 2007 zaslaly platnou verzi svého dlouhodobého záměru a
aktualizaci tohoto záměru pro akademický rok 2006/07, nebo pro kalendářní rok 2007. Aktualizace
Dlouhodobého záměru UK, schválená 25. 9. 2006, je na adrese http://www.cuni.cz/UK-98.html .
Děkan požádal členy kolegia o přípravu dokumentu do konce tohoto kalendářního roku, aby jej mohly
projednat vědecká rada a akademický senát fakulty (VR na zasedání 10. ledna 2007).
b) Kolegium schválilo změnu názvu Katedry elektroniky a vakuové fyziky na Katedra fyziky povrchů a
plazmatu (angl. Department of Surface and Plasma Science), změna nastane od 1. ledna 2007.
c) Fakultní adventní koncert se uskuteční 13. prosince t.r. v Karolinu, pozvánky byly rozeslány.
d) Prod. A. Kučera reprezentoval vedení fakulty na konferenci URBES 2006 – Rozvoj měst v odkazu
přemyslovské tradice. Konference se konala ve dnech 21. – 22. 11.t.r. v nově zrekonstruovaném
refektáři malostranské budovy MFF.
Po vystoupení děkana fakulty předložil proděkan M. Tichý senátu k projednání a vyjádření stanoviska
přehlednou informaci o plánované dostavbě areálu Albertov. Této akce se účastní 4 fakulty Univerzity
Karlovy – PřF, 1. LF, FHS a MFF. Záměrem je vybudovat dva nové objekty pro soustředění badatelských
aktivit s pracovními názvy Centrum globálních změn a Biocentrum. V obou centrech by měla účast i MFF.
Počítá se i s umístěním pracoviště Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Přesto, že dostavba areálu
Albertov by nesporně poskytla pro zmíněné fakulty nové prostory, je hlavním argumentem pro plánovanou
dostavbu především záměr vytvářet podmínky pro soustřeďování kapacit pro výzkum v interdisciplinárních
oborech. Vedení univerzity vyvíjí snahu zařadit dostavbu do plánu materiálně-technického zabezpečení UK
na další šestileté období. Určitý problém představují stávající objekty menzy a koleje Albertov, které jsou
v zájmu památkářů a není jasné, kdy se podaří pozemek pod nimi pro stavbu připravit.
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Návrh zástavby areálu Albertov byl již pracovní skupinou 4 fakult připraven. Členové AS měli před
zasedáním možnost seznámit se s dokumenty vystavenými na interní stránce senátu, zejména s obecným
návrhem a zdůvodněním dostavby kampusu Albertov, s návrhem uživatelského programu pro každou
z obou budov, architektonickými studiemi a výřezy z katastrálních map se zakreslením možného půdorysu
budov.
Usnesení: AS MFF se seznámil se základními parametry plánované dostavby kampusu Albertov a
vyjadřuje podporu dalším krokům vedení UK v zájmu uskutečnění projektu, na němž má zájem i
MFF UK.
Hlasování: 18 – 0 – 2

4. Projednání návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF.
Senát přistoupil k projednání návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF, která posoudil v prvním
čtení na svém zasedání 21. června 2006 a postoupil do čtení druhého. V delším mezidobí, které uběhlo mezi
oběma čteními, byla v několika diskusích vznesena řada připomínek, směřujících ke změnám v textu
posuzovaného dokumentu. Mezitím navíc vstoupilo v platnost Opatření rektora pro přiznávání stipendií na
MFF, které po přechodnou dobu právě projednávaný vnitřní předpis MFF nahrazuje. M. Děcký se v této
situaci rozhodl předložit jako jediný pozměňovací návrh náhradu původního textu dokumentu textem
novým, který je obsahově shodný s opatřením rektora. K. Zvára konstatoval, že je nyní před senátem
rozhodnutí, zda přijmout návrh M. Děckého jako celek a v této podobě dokument schválit a postoupit AS
UK nebo jednání o dokumentu ve druhém čtení ukončit jeho neschválením.
V kratší diskusi převážila tendence k zamítnutí dokumentu ve druhém čtení.
Návrh usnesení: AS schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF.
Hlasování: 0 – 15 – 5
Tento návrh nebyl schválen.
M. Děcký poté předložil svůj návrh textu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF k jeho projednání
v prvním čtení.
Usnesení: AS postupuje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF do druhého čtení.
Hlasování: 19 – 0 – 1
Předseda AS K. Zvára po hlasování připomněl, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů pro druhé
čtení tohoto vnitřního předpisu vyprší 26. 12. 2006.

5. Přehled propagačních aktivit fakulty.
S přehlednou prezentací propagačních aktivit fakulty vystoupila vedoucí oddělení propagace a vnějších
vztahů dr. A. Havlíčková. K zařazení této problematiky na pořad jednání vedlo zjištění, že v posledních
letech znepokojivě klesá počet zájemců o studium na MFF a zaměření propagace fakulty by tento negativní
trend mělo vzít v úvahu. Referát A. Havlíčkové oživený řadou tabulek, grafů i fotografií z některých akcí
ukázal značnou šíři fakultních propagačních aktivit vůči středoškolákům i veřejnosti.
V bohaté diskusi zazněla k propagačním akcím uznání i kritické připomínky a také řada námětů na zvýšení
jejich účinnosti.
Členové AS se tichým souhlasem shodli na tom, že práce A. Havlíčkové a jejího oddělení si zaslouží
velkého ocenění. A. Havlíčková na to reagovala konstatováním, že ocenění si zaslouží především řada
ochotných dobrovolníků z řad pedagogů i studentů fakulty, kteří se na jednotlivých aktivitách tvůrčím
způsobem podílejí.
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6. Různé.
• Členové SKAS J. Lipovský a M. Děcký prezentovali statistický výstup ze studentské ankety za poslední
tři roky, který obsahoval žebříček 10 pedagogů v každém roce, kteří dosáhli nejhorších výsledků v kategorii
Celková kvalita výuky, a žebříček 10 pedagogů, kteří se v těchto statistikách vyskytovali nejčastěji. SKAS
tím chtěl upozornit na přetrvávající potíže u některých pedagogů, zároveň však chápe, že negativní
hodnocení může být v některých případech způsobeno obecně náročností dané přednášky a výsledky je
proto vždy potřeba chápat ve všech souvislostech.
Pan děkan zdůraznil, že vedení fakulty bere výsledky studentské ankety vážně a snaží se na ně reagovat.
Jako vhodná forma může být debata garantů a sekčních proděkanů se zástupci SKAS a pedagogů.
M. Děcký uvedl, že podobné debaty skutečně probíhají.
• M. Pospíšil předložil námět na oddělený sběr odpadového papíru, kterého se v prostorách fakulty
vyprodukuje nemalé množství. Za možné řešení považuje například vybavení pracoven druhým
odpadkovým košem.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.50 hod.
Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 10. ledna 2007 v 18.00 hodin.
Zapsal: O. Bílek
Ověřili: K. Zvára, M. Děcký

