Zápis
ze 136. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 28. února 2007
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 135. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Projednání závěrky hospodaření MFF za rok 2006.
Druhé čtení Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF.
První čtení návrhu nového rigorózního řádu MFF.
Projednání návrhu na stanovení poplatků spojených se studiem.
Různé.

Zasedání řídil 2. místopředseda AS M. Děcký. Po zahájení zasedání nejprve předseda AS K. Zvára oznámil,
že vzhledem k delšímu zahraničnímu pobytu rezignoval ke dni 1. 2. 2007 na členství v AS D. Stanovský, na
jehož místo od 2. 2. 2007 postoupil z řad zvolených náhradníků doc. Mgr. P. Knobloch, Dr. Předseda
senátu nového člena AS uvítal a předal mu osvědčení o platnosti jeho členství.
1. Schválení programu zasedání a schválení zápisu ze 135. zasedání AS.
Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS a rozšířený podle
návrhu předsedy AS o nové body 5 a 6. Tichým souhlasem byl schválen i zápis z minulého zasedání AS.
2. Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 10. 1. 2007:
Ekonomické záležitosti
a) Závěrka hospodaření za rok 2006 je předložena ke schválení, byla projednána v kolegiu děkana a
s ekonomickou komisí senátu.
b) Vedoucí HO Ing. D. Lanková připravuje, ve shodě s dohodou na poslední schůzi PAS, nový formát
rozpočtu fakulty a zpráv o hospodaření.
c) Profesní dům - restaurace: ze tří nabídek na pronájem restaurace byla vybrána jako nejlepší nabídka pí
A. Starostové. Profesní dům - kongresové centrum: tajemník jedná s firmou Guarant o smlouvě, na
jejímž základě by firma zprostředkovávala pronájem prostor. Změny se patrně budou realizovat k 1. 4.
2007.
d) Informace o rozpočtu na rok 2007 nejsou žádné.
Studijní agenda
a) Senátu je předložen návrh “Opatření děkana upravující podrobnosti Rigorózního řízení na MFF UK”.
b) Poplatky spojené se studiem – stanovení výše úhrad od studentů: předložil senátu studijní proděkan.
c) Prod. J. Anděl jedná s proděkankou Přírodovědecké fakulty o finanční kompenzaci za výuku, kterou
pro PřF vykonávají učitelé MFF.
d) Prod. L. Skála předkládá vědecké radě MFF (7. 3.) podklady pro žádost o reakreditaci doktorského
studia.
e) Zástupci vedení fakulty navštívili Litomyšl, setkali se s představiteli města. Po posouzení různých
aspektů se vedení fakulty shodlo na ukončení úvah o zřízení dislokovaného výukového pracoviště
MFF v Litomyšli.
f) Úspěšnost doktorského studia na MFF je slušná, ukazují to výsledky zkoumání prod. J. Anděla.
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g) ParisTech projevil zájem o spolupráci při výchově studentů, pracoviště MFF zatím na tuto možnost
nereagovala.
h) Honorování studentů za jejich pomoc při výuce – vedení se rozhodlo vrátit k původnímu způsobu, tzn.
formou stipendií.
i) Vedení se zabývalo novými podněty ke studentské anketě - aby fakultní studentská anketa byla
otevřena už v průběhu semestru, a studenti tak mohli psát své připomínky průběžně. Dále aby
připomínky od studentů dostávali ti vyučující, jichž se připomínka týká, automaticky e-mailem.
Kolegium oba návrhy zamítlo. Anketa má hodnotit celý semestr, její otevření až po jeho skončení má
svou logiku. Pokud jde o nesouhlas s druhým návrhem, kolegium k němu bylo vedeno nejen důvody
technickými, ale hlavně etickými. Studenti a učitelé spolu mají komunikovat osobně, ne
prostřednictvím počítače, tím spíše tehdy, existují-li problémy.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Žádost MFF o akreditaci oborů pro habilitační a pro profesorské jmenovací řízení byla předložena na
RUK.
b) Rektor UK vydal opatření č. 8/2007, týkající se nového tvaru a obsahu stanovisek habilitačních komisí
a hodnotících komisí. Prod. V. Beneš připravuje interní dokument k tomuto ediktu.
c) Byly stanoveny interní termíny pro odevzdání různých návrhů (Fond mobility UK – 23. 3., GA ČR –
26. 3.).
d) Sekční proděkani připravují event. návrhy na cenu rektora za publikace 2006.
e) Připravuje se novelizace fakultní směrnice pro ediční činnost.
f) Knihovna ukončila sběr dat za rok 2006. Potěšitelné je, že stále roste počet publikaci pracovníků a
studentů fakulty.
Personální a mzdová agenda
a) Vedení vidí jako žádoucí změnu zjednodušit formu platových výměrů pracovníků MFF (nahradit
současných několik výměrů jedním dokumentem).
b) Informace o členství pracovníků MFF v Radách ústavů AV ČR:
Astronomický ústav: prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc., doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Fyzikální ústav: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.
Geofyzikální ústav: doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc., prof.
RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Matematický ústav : prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., doc. RNDr. Luboš Pick, DSc.
Ústav fyziky atmosféry: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Ústav jaderné fyziky: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Ústav makromolekulární chemie: prof. RNDr. Josef Štěpánek CSc.
Ústav teorie informace a automatizace: prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
Ústav informatiky: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Provoz a rozvoj
a) 28. 2. končí lhůta pro předložení projektu pro stavební povolení na rekonstrukci fasády KO v Troji.
b) Prod. M. Tichý odevzdal na RUK zprávy o řešení rozvojových programů za rok 2006.
Různé
a) Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2006, zatím probíhal sběr podkladů.
b) Fakultní koncert je plánován na 17. dubna 2007.
Vystoupení děkana fakulty doplnil proděkan L. Skála informací o vypracovaných podkladech k podání
žádosti o akreditaci čtyřletého doktorského studia. Žádost projedná v příštím týdnu vědecká rada a poté ji
vedení fakulty předloží senátu k vyjádření. V rámci statistických údajů uvedl, že průměrná doba úspěšně
ukončeného doktorského studia je na MFF 5,5 roku.
Diskuse:
K dotazu Z. Práškové, jak by se postupovalo při spolupráci s francouzskými universitami při zajišťování
semestrálních zahraničních pobytů doktorandů, děkan uvedl, že konkrétní podmínky je teprve třeba sjednat.
J. Pešička se dotázal, zda v SISu budou vedle bakalářských a magisterských studentů zahrnuti i doktorandi.
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Proděkan L. Skála k tomu uvedl, že jim už SIS částečně slouží a o další prvky je možné systém rozšířit.
Kratší diskuse se rozvinula k dotazu P. Kaplického o možnosti mít cizojazyčné doktorandy. Děkan řekl, že
zatím se to řeší dohodou v jednotlivých případech. M. Děcký upozornil na fakt, že v různých oborech má
různý význam impaktní faktor, v M a F je to hlavně přes časopisy, ale v I se publikuje spíše na
konferencích. Děkan odpověděl, že právě proto ilustroval publikační činnost na dvou grafech, jednom
s přihlédnutím k faktoru a druhém bez něho.
3. Projednání závěrky hospodaření MFF za rok 2006.
Tajemník P. Karas v obecném úvodu uvedl, že se v posledních letech podstatně změnil způsob přípravy
rozpočtu. Zatím co dříve bylo obvykle předem dáno, kolik bude k dispozici prostředků, nyní už nelze
předem spolehlivě vědět, jak bude vypadat hospodaření v průběhu ani v závěru roku. Postupné změny
přinesly výzkumné záměry, rostoucí role a objem grantů a příliv často nepředpokládaných zdrojů v průběhu
roku. Důsledkem jsou průběžně vznikající rozpočtové přebytky a udržení vyrovnaného hospodářského
výsledku je obtížné. Výrazně se to se to projevilo i v průběhu loňského roku. V těchto podmínkách narůstá
akutní potřeba koncipovat model rozpočtu novým způsobem.
K samotné závěrce uvedl, že hospodaření fakulty bylo celkově úspěšné. Výsledky hospodaření
dokumentují, že se fakulta přizpůsobila změnám ve způsobu přidělování veřejných prostředků a aktivně
přistoupila i k možnostem převádění zdrojů do příštích období, čímž zvyšuje jejich efektivní využívání.
Dynamicky se vyvíjející stav vlastního jmění, stav krátkodobého finančního majetku a narůstající zůstatky
fondů spolu s vykázaným hospodářským výsledkem jsou zárukou ekonomické stability všech činností
fakulty. Poprvé se v loňském roce podařilo dodržet stavební rozpočet. Po vyhodnocení kontroly průběžných
výsledků hospodaření doplňkových činností vedení fakulty řeší problém ztrátových provozů (restaurace
Profesní dům a bufet v Troji).
Předseda ekonomické komise (EK) J. Pešička shrnul postup jednání o závěrce s vedením fakulty. Komise
zformulovala řadu dotazů a podnětů, které vedly k zapracování změn do druhé verze závěrky. J. Pešička
přitom zdůraznil, že podle názoru EK nebyly vznesené připomínky záležitostí vlastního hospodaření
fakulty, nýbrž spíše problémem způsobu výkazu o hospodaření. Před formulací návrhu usnesení ještě
předseda EK požádal o stanovisko vedení ke dvěma otázkám, na které reagoval tajemník P. Karas. Ve věci
podnětů EK k usnadnění sledování a kontroly finančních toků jak v textu, tak i v tabulkách, uvedl, že již byl
zadán hospodářskému oddělení úkol připravit novou, průhlednější formu zprávy o hospodaření fakulty,
a vyzval v této záležitosti členy EK k pokračování tvůrčí spolupráce. K problému neuspokojivého
hospodaření s účelovými zařízeními a vypuštěné tabulky VIII obsahující konkrétní výsledky uvedl, že
vedení fakulty situaci řeší a podrobněji rozebral návrh transformace Profesního domu. Z podnětu EK děkan
Z. Něměček poskytl členům senátu obsah tabulky VIII k nahlédnutí.
Předseda EK závěrem seznámil senát s nárhem usnesení.
Usnesení:
AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 31.12. 2006 tak, jak je předkládá vedení fakulty.
Hlasování: 17 – 0 – 2
AS MFF schvaluje závěrku hospodaření k 31.12. 2006 tak, jak ji předkládá vedení fakulty.
Hlasování: 18 – 0 – 1
4. Druhé čtení Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF.
K návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií předložil jediný souhrnný pozměňovací návrh M.Děcký.
V zájmu usnadnění diskuse i hlasování svůj návrh sestávající z více bodů rozčlenil na tři skupiny vzájemně
souvisejících bodů. K jednotlivým dílčím návrhům připravila vyjádření legislativní komise (dále LK). Její
předseda P. Kolman nejprve upozornil, že již do návrhu schváleného v prvním čtení se dostala věta, která je
v rozporu se Stipendijním řádem UK. Jedná se o ustanovení o započítávání známky 4 do prospěchového
průměru v případě, že student neabsolvoval zapsanou zkoušku. Proděkan L. Skála uznal, že tato námitka je
oprávněná. Po delší diskusi o tomto problému bylo doporučeno rozhodnout o něm odděleně a M. Děcký
poté rozčlenil svůj pozměňovací návrh na čtyři části, o nichž postupně proběhla diskuse a hlasování.

Zápis ze 136. zasedání AS MFF 28. 2. 2007

4
Technické úpravy
• Vypuštění slova "minimální" z čl. 1, odst. 1b.
• Doplnění vysvětlující poznámky "(nezapočítávají se uznané předměty)" v čl. 1, odst. 2f.
• Vypuštění věty "Při přepočítávání bodů na kredity se bere 1,5 kreditu místo 1 bodu" z čl. 1, odst. 2f.
LK návrhy doporučila.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Zrušení čtyřky za neabsolvování zkoušky
• Vypuštění věty "Jestliže studentovi nebyl udělen klasifikovaný zápočet nebo neabsolvoval zapsanou
zkoušku, započítává se mu tento zápočet nebo zkouška známkou 4." z čl. 1, odst. 1f.
LK návrh doporučila.
Hlasování: 16 – 2 – 1
Stipendium v 1. ročníku NMgr.
Návrh byl po krátké diskusi navrhovatelem stažen.
Změna přiznávání stipendií
• Zrušení původního bodu 2g v čl. 1 a jeho nahrazení formulací "Pokud student získal v předchozím
úseku studia alespoň 50 kreditů za předměty ukončené zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem,
započítává se do váženého průměru podle bodu f) nejvýše jedna známka 2 (pouze z řádného termínu a
pokud zhoršuje průměr) s vahou 0. Vždy se uvažuje ta známka 2, která studentovi nejvíce zhoršuje
vážený průměr."
• Zrušení původního bodu 2h v čl. 1.
• Zrušení dělení na podskupiny (původní body 2i a 2j čl. 1), náhrada podstatné části bodu 2i formulací
"podle studijních programů fyzika, informatika a matematika. Studenti studijního programu učitelství
pro střední školy s kombinací aprobačních předmětů matematika-fyzika jsou zařazeni do skupiny
fyzika, ostatní kombinace jsou zařazeny do skupiny matematika. Studenti studijního programu učitelství
pro základní školy jsou pro tento účel zařazeni do studijního programu fyzika."
• Náhrada slov "podskupina" za "skupina" (v příslušných tvarech) v celém článku 1. Náhrada slovního
spojení "studijní výsledek" za "vážený průměr" (v příslušných tvarech) v celém článku 1.
• Úprava písmen bodů v článku 1.
Hlasování: 13 – 1 – 5
Usnesení: AS schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF.

Hlasování: 19 – 0 – 0

Po hlasování R. Kryl apeloval na členy AS, aby po zkušenostech z opakovaného a komplikovaného
projednávání předchozího dokumentu byla napříště věnována lepší péče přípravě návrhů i jejich
prodiskutování zejména v prvním čtení.
5. První čtení návrhu nového Rigorózního řádu MFF.
Předložení návrhu nového Rigorózního řádu odůvodnil proděkan L. Skála tím, že byl schválen nový
Rigorózní řád UK, do něhož přešla mnohá ustanovení z dosavadního fakultního předpisu. Návrh prošel
diskusemi ve vedení fakulty i na studijním oddělení. K. Zvára informaci doplnil podrobnějším popisem
vývoje návrhu od původní podoby směrnice děkana po předkládaný návrh Rigorózního řádu.
V následné diskusi byla vznesena řada dotazů, připomínek i námětů na změny, nebyl jednotný názor ani na
strukturu dokumentu. Proto diskuse dospěla k závěru, že návrh je zapotřebí ještě před propuštěním do
druhého čtení s přihlédnutím k formulovaným podnětům modifikovat. Bylo doporučeno hlasovat
o odložení jeho projednání.
Usnesení: AS se rozhodl odložit jednání o Rigorózním řádu MFF.
Hlasování: 15 – 0 – 4
Pro usnadnění přípravy upraveného textu předpisu bylo orientačním hlasováním zjištěno, že 9 členů senátu
preferuje velmi jednoduchý a stručný předpis neopakující ustanovení předpisů vyšších, zatím co 7 hlasů
bylo pro vypracování kompletního a doplněného předpisu.
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6. Projednání návrhu na stanovení poplatků spojených se studiem.
Návrh děkana na stanovení poplatků spojených se studiem odpovídal beze změn návrhu loňskému. Před
hlasováním o návrhu K. Zvára na dotaz z pléna upřesnil, do kterých fakultních fondů vybírané poplatky
směřují.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí návrh děkana na výši poplatků spojených se studiem pro
akademický rok 2007/08.
Hlasování: 19 – 0 – 0
7. Různé.
• M. Děcký připomněl, že 7. března 2007 od 19.00 se koná fakultní ples.
• M. Děcký informoval, že katedra softwarového inženýrství se obecně zabývá otázkou rozšíření funkcí
SISu. Zmínil se o tom v souvislosti s opakující se diskusí o rozšíření možností studetské ankety. Při této
příležitosti a také v souvislosti s nedávnými podněty na zlepšení úrovně internetových stránek fakulty
upozornil na velmi zdařilou podobu informačního systému MU v Brně.
• Proděkan L. Skála se v této souvislosti zmínil o zamýšlené centralizaci informačních systémů na UK a
vyjádřil obavu, zda fakultě bude ponechána dostatečná možnost měnit parametry vlastního systému.
• K. Zvára konstatoval, že dosavadní legislativní aktivita senátu se schválením Pravidel pro přiznávání
stipendií a zahájením jednání o Rigorózním řádu ještě nevyčerpala, na řadu ještě přijdou minimálně
Pravidla hospodaření a Pravidla pro organizaci studia na MFF.
• K. Zvára stručně informoval o otevření diskuse o budoucích možnostech elektronického provádění
voleb do akademických senátů fakult i do senátu UK. Veřejná debata byla zahájena pod patronací
legislativní komise AS UK 21. února 2007 v zelené posluchárně RUK.
Zasedání bylo ukončeno ve 22.15 hod.

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 28. března 2007 v 18:00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřil: K. Zvára, M. Děcký

