Zápis
ze 138. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 18. dubna 2007
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 137. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Projednání návrhu úprav studijních plánů studijního programu Informatika od akad. roku 2007/08.
Rozpočet MFF na rok 2007.
Pravidla hospodaření fakulty (Příloha II Statutu fakulty) – první čtení.
Rigorózní řád MFF – první čtení.
Stanovení zástupců senátu do výběrových komisí.
Různé.

Zasedání řídil 1. místopředseda AS J. Dolejší.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 136. zasedání AS.
Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS až na dodatečné
zařazení nového bodu 3. Po nepatrných stylistických úpravách byl tichým souhlasem schválen i zápis
z březnového zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
V zastoupení děkana podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 28. 3. 2007 proděkan
V. Beneš:
Ekonomické záležitosti
a) Je připraven návrh rozpisu rozpočtu na rok 2007 pro projednání v AS.
Studijní agenda
a) Proděkan L. Skála předložil návrh Rigorózního řádu MFF.
b) Proděkan L. Skála předložil návrh na změnu studijních plánů studijního programu Informatika.
c) Kolegium schválilo návrh statutu soutěže o Cenu děkana MFF UK za nejlepší učebnici a nejlepší
monografii. I tato Cena bude, stejně jako Cena za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci, v referátu
proděkana J. Anděla.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) V pondělí 16. 4. uplynul interní termín na podání projektů FR VŠ.
b) Neoficiální informace o výsledku soutěže GA UK: MFF by měla získat projekty v celkovém objemu
asi 5,7 mil. Kč, přičemž navrhovala projekty za zhruba 28 mil. Kč; úspěšnost se tedy dá vyjádřit jako
přibližně 20 %. Kolegium nepokládá tento výsledek za uspokojivý.
c) Na své příští schůzi kolegium děkana schválí definitivní verzi novely směrnice pro ediční činnost MFF
UK.
d) Cenu rektora UK za tituly vydané v roce 2006 získal v oborech přírodovědeckých a matematickofyzikálních prof. J. Kratochvíl a kol., za knihu Topics in Discrete Mathematics, vydanou nakl.
Springer Verlag.
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Personální a mzdová agenda
a) Proběhne jarní kolo konkursů na obsazení míst na MFF, inzeráty byly zveřejněny v deníku Mladá
Fronta Dnes v úterý dne 17. dubna t.r., uzávěrka je 16. května t.r. Děkan požádal AS, aby do
konkursních komisí delegoval své zástupce.
Provoz a rozvoj
a) Neustává jednání o kampusu Albertov, fakultu na nich zastupuje prod. M. Tichý.
Různé
a) Dne 16. května t.r. bude Rektorský sportovní den.
Proděkan M. Tichý informace doplnil stručnou zprávou o Albertovu. Poté, kdy Fakulta humanitních studií
po příslibu využití jiných budov ustoupila od svého zájmu o Albertov, má fakulta naději na využití větších
prostor. Postaví-li se plánované Globcentrum, možná se tam nastěhují dvě pracoviště. Pro plánování areálu
zůstalo konsorcium pouze 3 fakult.
3. Projednání návrhu úprav studijních plánů studijního programu Informatika od akademického
roku 2007/08.
Z podnětu informatické sekce předložilo vedení fakulty návrh úprav studijních plánů studijního programu
Informatika, který v úvodu jednání stručně odůvodnil garant studijního programu Informatika doc. P.
Töpfer. Zdůraznil, že nejde o změny revoluční, jsou to spíše drobné korekce, které nemění koncepci
současně platné akreditace. Zásadnější změny studijních plánů byly provedeny před pěti lety a od té doby
se nahromadila celá řada zkušeností a změnily se i některé požadavky na přípravu studentů. Podrobnosti
návrhu změn byly součástí předložené dokumentace. Návrh sleduje potřebu modernizace výuky a snahu
usnadnit posluchačům cestu ke zvládnutí požadovaného učiva. Doc. Töpfer připustil, že nejdůkladnější
diskusi byla podrobena koncepce základního kursu programování. Úvodní slovo doplnil proděkan L. Skála
konstatováním, že navržené úpravy jsou plně v mezích tolerovaných akreditační komisí v rámci platné
akreditace.
Za studijní komisi návrh komentoval M. Děcký. V komisi proběhla širší diskuse o volbě vyučovaných
programovacích jazyků. Závěrečné doporučení komise vyznělo ve prospěch přijetí návrhu se souhlasem.
Diskuse se z podnětu O. Zajíčka, který navržené změny označil za uspěchané a nedostatečně zdůvodněné,
opět soustředila zejména na otázku volby vyučovaného programovacího jazyka. Doc. P. Töpfer reagoval
zdůrazněním, že předmětem sporu je základní kurz programování, nikoliv kurz programovacích jazyků,
které jsou jenom prostředkem výuky studentů a jejichž volba nemusí být trvale fixována. Cílem je naučit
budoucí absolventy bakalářského studia programovat. R. Kryl navrhované změny podpořil s tím, že jsou
výsledkem důkladných diskusí, založených zejména na zkušenostech cvičících. Pozitivní je, že se ve
2. semestru nebudou učit dva jazyky současně. J. Dolejší na základě diskuse doporučil, aby projednávané
záležitosti úzce se týkající studentů byly napříště předem připravovány i za účasti studentů ze SKAS
studujících příslušný obor.
Usnesení: AS MFF bere se souhlasem na vědomí návrh na změnu studijních plánů studijního
programu Informatika od akademického roku 2007/08.
Hlasování: 16 – 0 – 3
4. Rozpočet MFF na rok 2007.
Úvodem jednání návrh rozpočtu krátce komentoval tajemník fakulty P. Karas. Pro opožděné dodání
podkladů byl rozpočet připravován ve spěchu a především v netradiční podobě. Vedení fakulty a
ekonomická komise senátu se dohodly na pojetí rozpočtu v širších souvislostech; má podobu rozpisu státní
dotace, jejíž rozdělení je předmětem schvalování v AS, sleduje však i řadu dalších položek i odhad příjmů,
které jsou později posuzovány v závěrkách hospodaření. Metodika hospodaření se od loňska neliší,
podstatně jiná je ale úprava tabulek a rozpočtové úpravy, např. vyrovnání položek za výuku mezi sekcemi,
se provádějí již při schvalování rozpočtu. Tabulková část dokumentace zahrnuje i porovnání odpovídajících
si položek rozpočtu plánovaných pro tento rok s položkami z loňské závěrky hospodaření.

Zápis ze 138. zasedání AS MFF 18.4.2007

3
Za ekonomickou komisi se k návrhu rozpočtu vyjádřil její předseda J. Pešička. Jednání komise proběhlo
sice ve spěchu, ale standardním způsobem. Komise navrhla úpravy tabulek, které byly až na jednu výjimku
realizovány. Sledovaly větší srozumitelnost rozpočtu, zejména z hlediska zvýrazněného oddělení
rozpočtovaných a ostatních položek. Zápis z jednání komise z 11. dubna 2007 shrnuje její technické
připomínky, věcné otázky i podněty, na které vedení fakulty reagovalo konkrétními odpověďmi a konečnou
redakcí návrhu rozpočtu. Obsahuje i návrh usnesení pro plénum AS.
J. Pešička položil otázky, jaká je po dvou letech uplatňování nového způsobu tvorby rozpočtu zkušenost
s dělením dotace na jednotlivé sekce a s odvody sekcí centru a upozornil na neexistenci zpětné vazby
z centra, která by vytvářela tlak na jeho hospodárnější nakládání s penězi. Tajemník P. Karas uvedl, že
dělení prostředků mezi sekce není podstatně odlišné od dřívějška. Vliv zavedených odvodů sekcí centru na
průhlednější hospodaření fakulty bude možné spolehlivěji zhodnotit až po delší době. Kontrolní funkci vůči
hospodaření centra mají sekční proděkani. Proděkan M. Tichý a J. Pešička připustili, že politika odvodů
obsahuje motivační prvky a je správným krokem.
Krátká diskuse se dotkla otázek režie z grantů, porovnání některých plánovaných nákladů s odpovídajícími
loňskými položkami a některých chybně uvedených termínů stavebních akcí.
Usnesení: AS MFF UK schvaluje „Návrh rozpisu dotace na rok 2007“ tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Hlasování: 18 – 0 – 1

5. Pravidla hospodaření fakulty (Příloha II Statutu fakulty) – první čtení.
Tajemník fakulty P. Karas v úvodu uvedl, že předloženou aktualizaci Pravidel hospodaření a správy
majetku, která jsou součástí Statutu MFF, vyvolaly nedávné legislativní změny, zejména novela zákona
o veřejných vysokých školách, která upravuje hospodaření s prostředky vykazovanými ve fondech
vysokých škol. Aktuálně byla zachycena i schválená změna v předkládání dílčí závěrky hospodaření. Dále
byla pravidla opatřena formálními náležitostmi tak, aby vyhověla požadavkům interního auditu.
Navrhované změny nejsou velké, někde jen terminologické.
V diskusi nebyly formulovány žádné připomínky. K. Zvára pouze upozornil na odstranění dvojí
terminologie a několik jazykových a formálních korekcí.
Usnesení: AS MFF UK postupuje návrh změny přílohy II Statutu fakulty „Pravidla hospodaření a
správy majetku“ do druhého čtení.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Pozměňovací návrhy lze podávat do 8. 5. 2007 k rukám předsedy legislativní komise P. Kolmana.

6. Rigorózní řád MFF – první čtení.
Proděkan L. Skála připomněl genezi návrhu Rigorózního řádu fakulty, který byl již senátem projednáván a
po důkladné diskusi vrácen k přepracování jeho textu. Nynější návrh důsledně vychází ze struktury textu
Rigorózního řádu UK a je doplněn upřesněními formulací vyplývajícími z podmínek a zkušeností fakulty.
Proděkan poté podrobněji komentoval jednotlivé změny.
V krátké diskusi po dotazech k článku 6 proděkan vysvětlil rozdíl mezi poplatkem za podání přihlášky a
náhradou za používání fakultních zařízení, informačních technologií a poskytování konzultací. Poplatek je
v případě neukončení rigorózního řízení nevratný, zatímco v případě náhrady, o jejíž výši se s uchazečem
uzavírá smlouva, se uchazeči vrací její odpovídající část.
Usnesení: AS MFF propouští návrh Rigorózního řádu MFF do druhého čtení.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Pozměňovací návrhy lze podávat do 8. 5. 2007 k rukám předsedy legislativní komise P. Kolmana.
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7. Stanovení zástupců senátu do výběrových komisí.
AS se rozhodl vyslat jako své zástupce do výběrových komisí:
• na obsazení míst ředitelů/vedoucích pracovišť a vědecko-pedagogických pracovníků ve fyzikální sekci
J. Dolejšího,
• na obsazení míst docenta a odborného asistenta v informatické sekci M. Děckého,
• na obsazení míst docenta a odborného asistenta v matematické sekci a lektora v Kabinetu jazykové
přípravy P. Kaplického,
• na obsazení míst mladých odborných asistentů K. Zváru.
Hlasování: 19 – 0 – 0
8. Různé.
• Předseda AS K. Zvára oznámil, že senátu byly dány k připomínkovému řízení tři texty týkající se
pracovního textu návrhu Pravidel pro organizaci studia na MFF, návrhu změny Vnitřního mzdového
předpisu UK a organizačního řádu Centra pro přenos poznatků a technologií a dal je k dispozici formou
kolování. Pro krátkost termínu pro předkládání připomínek bylo dohodnuto, že budou vystaveny na
interní stránce AS a senát tichým souhlasem zplnomocnil K. Zváru ke shrnutí případně došlých
připomínek k nim.
• M. Děcký k dotazu K. Zváry oznámil, že komise pro zkvalitnění fakultních webových stránek již má
zřízenou svou internetovou stránku, poprvé svolána bude bezprostředně poté, až děkan fakulty navrhne
její doplnění.
• Proděkan L. Skála stručně seznámil s chystanými návrhy Pravidel pro studium a s příslušným Opatřením
děkana. Diskusi vyvolaly úvahy o propadnutí termínu zkoušky v případě, že se student na zkoušku
nedostaví bez omluvy a o možnosti blokovat zápis ke zkoušce před získáním zápočtu, je-li předepsán.
• Proděkan L. Skála odpověděl na dotazy o současném stavu jednání o reakreditaci doktorského studia.
Příslušná dokumentace byla předána na rektorát UK, je možné očekávat, že reakreditace nabude
účinnosti už od začátku příštího akademického roku. Upozornil také na to, že prodloužení studia na

čtyři roky, které je její součástí, se nejspíše bude týkat pouze nově přijatých doktorandů.
• Dr. A. Havlíčková požádala o podporu pro organizaci Dne dětí na MFF a s MFF. Požádala o pomoc při
sestavování programu, který by se svým charakterem měl odlišovat od tradičních informačních dnů,
DOD nebo Dnů fyziky, především ve smyslu větší zábavnosti a hravosti s prvky soutěživosti, neboť je
určen pro děti 12 – 16 leté. Náměty je možné posílat garantům SP.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.10 hod.

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 23. května 2007 v 18:00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřil: K. Zvára, M. Děcký

