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Zápis
ze 143. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 5. prosince 2007
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

I. Barvík, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Kolman, R. Kryl, J. Pešička, M. Pospíšil,
Z. Prášková, M. Rotter, M. Zahradník, K. Zvára, J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský,
M. Radecki, L. Surá, J. Trnka, J. Verfl, O. Zajíček
L. Krump, J. Mlček, P. Valtr
P. Knobloch
Z. Drozd, R. Grill, J. Hála, A. Havlíčková, M. Hejna, J. Hric, P. Krtouš, S. Krýsl,
M. Kulich, Z. Němeček, L. Skála, S. Stehno, J. Valenta

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 142. zasedání.
Vyhlášení výsledků voleb do ZKAS MFF a do AS UK.
Informace vedení fakulty.
Informace o akreditaci doktorského studia a doplnění podmínek pro
přijímání k doktorskému studiu na MFF.
5. Diskuse o Pravidlech pro organizaci studia na MFF.
6. Různé.

Zasedání řídil 2. místopředseda AS D. Kolovratník.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 142. zasedání AS.
Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS. Při kontrole
zápisu z listopadového zasedání byly opraveny drobné překlepy a hlasováním bylo rozhodnuto o vypuštění
slov dosavadní praxe ze závěrečné věty posledního odstavce bodu 6. Různé.
Hlasování: 15 – 0 – 1
2. Vyhlášení výsledků voleb do ZKAS MFF a do AS UK.
Předsedající vyhlásil výsledky voleb do ZKAS a do AS UK pro funkční období od 1.2.2008 do 31.1.2011.
Do zaměstnanecké komory AS MFF byli zvoleni (jména bez titulů) Jiří Dolejší, Zdeněk Drozd, Roman
Grill, Jan Hric, Petr Kaplický, Petr Kolman, Pavel Krtouš, Rudolf Kryl, Svatopluk Krýsl,
Michal Kulich, Josef Pešička, Zuzana Prášková, Jiří Spurný, Stanislav Stehno, Jan Valenta a
Pavel Valtr a do Akademického senátu UK byli zvoleni J. Hála a M. Rotter za zaměstnaneckou část
akademické obce fakulty a Marek Radecki a Jan Šimek za studentskou část AO MFF. Předseda AS
K. Zvára konstatoval, že k průběhu ani k výsledkům voleb nebyly v předepsané lhůtě vzneseny žádné
námitky. Přivítal jako hosty zasedání senátu nově zvolené členy ZKAS a požádal je, aby si rozmysleli své
případné členství v některé z komisí AS.
3. Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 14. listopadu 2007:
Ekonomické záležitosti
a) Finanční situace fakulty je nadmíru příznivá. Díky navýšení prostředků na řešení výzkumných záměrů,
které jsou všechny po nedávném hodnocení v kategorii A, je možné navrhnout senátu vyplacení
plného dalšího platu zaměstnancům. Po dnešním jednání děkana se sekčními proděkany a tajemníkem
se to ukazuje jako nejpříhodnější způsob naložení s těmito financemi.
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Studijní agenda
a) Fakulta byla v listopadu t.r. zapojena do centrálního univerzitního studijního systému, což se ve svých
důsledcích stalo zdrojem různých obtíží a problémů (výpočet prospěchových stipendií, nefunkční
modul pro zapisování zkoušek, atd).
b) Podle neoficiálních zpráv MFF uspěla se svou žádostí o akreditaci čtyřletého doktorského studia. AS
dostal ke schválení návrh pravidel pro přijímací řízení.
c) V úterý 27. 11. t.r. se uskutečnil Den otevřených dveří, který lze hodnotit jako úspěšnou akci. Pro
příští rok bylo pro konání DOD zvoleno datum 2. 12. 2008.
d) Proběhl Informační den na Univerzitě Karlově. Konal se na Přírodovědecké fakultě, zájemců o MFF
přišlo málo. Mimochodem – Přírodovědecká fakulta UK také zrušila přijímací zkoušky, a to na osmi
oborech. Přijímačky jsou zrušené také na FEL a FJFI ČVUT.
e) Studentská anketa: kromě ankety organizované na MFF, která je zaměřená na hodnocení jednotlivých
předmětů a vyučujících, připravuje UK obecněji pojatou anketu, zjišťující mínění studentů na to, co
jim studium a škola přináší nebo naopak co postrádají. Aby se zajistila co největší návratnost, budou
univerzitní dotazníky distribuovány tradičním způsobem, tzn. rozdávány při výuce.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Metodika hodnocení vědy a výzkumu: na webu jsou zveřejněné tabulky za léta 2002 – 2006
(Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle
poskytovatelů. Hodnocené projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2002 – 2006 a řešené
výzkumné záměry za období 2002 – 2006 kromě zahájených. Stav dat k 10. 9. 2007). MFF převyšuje
ostatní fakulty v rámci Univerzity, z pracovišť Akademie věd ČR je s fakultou srovnatelný jenom
Fyzikální ústav.
b) Rozšířené kolegium rektora UK schválilo návrh na zřízení dvou cen rektora, jsou to Cena za
prezentaci Univerzity Karlovy v Praze a Cena za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze. Až budou
konstituovány, bude na MFF tyto ceny administrovat OVZS.
Personální a mzdová agenda
a) Vedení schválilo udělení pamětní medaile fakulty doc. RNDr. Karlu Zvárovi, CSc. Dále vedení
z podnětu matematické sekce doporučilo udělení univerzitní medaile prof. RNDr. Miloslavu
Feistauerovi, DrSc., dr.h.c.
b) Bylo uzavřeno konkursní řízení. Výsledky nejsou překvapující, s výjimkou místa lektora na Katedře
tělesné výchovy našly vypsané posty vždy právě po jednom zájemci. Jako mladí odborní asistenti byli
přijati všichni tři uchazeči, všichni nastoupí na pracoviště fyzikální sekce – na Katedru
makromolekulární fyziky, na Katedru fyziky kondenzovaných látek a do Ústavu teoretické fyziky. Na
místo vedoucího Katedry didaktiky fyziky se přihlásil doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., konkursní
komise a kolegium ho doporučily; pokud vědecká rada jeho jmenování projedná s kladným
výsledkem, bude doc. Z. Drozd vedoucím KDF jmenován.
Provoz a rozvoj
a) Prod. M. Tichý připravuje ve spolupráci s tajemníkem a vedoucím správy budov plán stavebních akcí
na rok 2008. Podněty sbírá do konce kalendářního roku. Počítá se s úpravou dvorků na Karlově a
v Karlíně.
b) Návštěva prezidenta republiky v Troji (v pondělí 3. 12. t.r.) proběhla zdárně. Správa budov zaslouží
pochvalu.
Různé
a) V úterý 22. ledna 2008 navštíví MFF p. rektor, sejde se s vedením fakulty.
Vystoupení děkana doplnil proděkan L. Skála stručnou informací o studijních záležitostech. Převod SISu
z fakulty na RUK neprobíhá podle očekávání, a to ani z časového ani funkčního hlediska. Jeho některé
součásti ještě nefungují nebo fungují s problémy, na překonání nedostatků se pracuje. Byla též nalezena a
odstraněna chyba v zabezpečení systému proti případnému zneužití. V současné době se zpracovávají
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výsledky studentské ankety. Jako úspěšný lze hodnotit letošní Den otevřených dveří. Otázce akreditace
čtyřletého doktorského studia bude věnován následující bod programu.
Hlavní body diskuse: Příznivá finanční situace MFF v závěru roku a návrh na 13. plat (vyjádření AS
odloženo na závěr zasedání do bodu Různé), komplikace s rekonstrukcí pláště katedrového objektu v Troji,
způsob stanovování cen pronájmu prostor fakulty pro různé akce (konference). K poslednímu bodu položil
otázky K. Zvára: Proč se částky za pronájmy liší u akcí v rámci hlavní a vedlejší činnosti? Kam patří
konference organizované fakultou? Jak se rozhoduje o případných slevách? Děkan Z. Němeček k tomu
uvedl, že tato sféra nemá zcela rigidní pravidla a o sporných otázkách bude rozhodovat kolegium. Tuto
skutečnost K. Zvára ocenil.
4. Informace o akreditaci doktorského studia a doplnění podmínek pro přijímání k doktorskému
studiu na MFF.
Proděkan L. Skála informoval, že je možné v krátké době očekávat kladné vyřízení žádosti fakulty
o akreditaci čtyřletého doktorského studia, do něhož by bylo možné zájemce přijímat už od akademického
roku 2008/09. Pro tento případ je zapotřebí upravit pravidla přijímacího řízení, která již byla pro uvedený
akademický rok dříve schválena. Jménem vedení fakulty proděkan předložil senátu konkrétní návrh na
doplnění podmínek pro přijímací řízení. K dotazu v diskusi upřesnil, že předložená žádost předpokládá
nezměněné názvy studijních programů, několik změn se týká pouze názvů některých oborů.
Usnesení: V případě úspěšné akreditace doktorského studia se standardní dobou studia čtyři roky
budou zájemci o doktorské studium se začátkem studia v akademickém roce 2008/09 přijímáni na
toto čtyřleté studium za stejných podmínek jako zájemci o dosavadní doktorské studium se
standardní dobou studia tři roky.
Hlasování: 20 – 0 – 0
Poznámka: Po krátké diskusi byla před hlasováním z původního návrhu usnesení z podnětu proděkana
L. Skály vypuštěna druhá věta ve znění „Studenti stávajícího doktorského studia se standardní dobou studia
tři roky mohou být na základě žádosti adresované děkanovi fakulty převedeni na studium se standardní
dobou studia čtyři roky, pokud je název obou studijních programů stejný.“
5. Diskuse o Pravidlech pro organizaci studia na MFF.
Tento bod uvedl předseda studijní komise P. Kaplický. Příprava na projednání Pravidel pro organizaci
studia probíhá na základě textu přijatého v prvním čtení na červnovém zasedání AS, do něhož proděkan
L. Skála zapracoval několik návrhů změn připravených vedením fakulty. Zatím se zdá, že tyto korekce
nepředstavují pro nikoho problém a nebyly k nim vzneseny připomínky. Naproti tomu P. Kaplický
zdůraznil, že hlavním ožehavým bodem návrhu diskutovaným již dříve je stále problém minimálního počtu
kreditů pro zápis do dalšího úseku Bc studia v čl. 4 odst. 1 a podíl kreditů za volitelné předměty v čl. 3.
Dokumentoval na konkrétním příkladu, že v prvním ročníku lze minimálního počtu kreditů dosáhnout i bez
úspěšného složení zkoušek ze stěžejních předmětů a apeloval na zpřísnění této podmínky. Na jeho výzvu
uvedl proděkan Skála několik argumentů, která vedení fakulty vedla ke stanovení minimálního počtu
kreditů.
Následná rozsáhlá diskuse proběhla nejen o tomto problému, ale i o otázkách navazujících, např.
o důsledcích zrušení přijímacích zkoušek, o problematice studentů s pomalejší adaptací na vysokoškolské
studium aj. K. Zvára se kriticky vyjádřil tomu, že důvodová zpráva k návrhu pravidel neobsahovala
dostatečně hlubokou argumentaci vedení fakulty k navržené změně čl. 4 odst. 1, o níž se dalo očekávat, že
bude diskutabilní. Závěr diskuse vyzněl v doporučení, aby se předložený návrh Pravidel nepředkládal
k projednání již na lednovém zasedání, ale aby ho před dalším schvalováním v plénu AS posoudilo širší
grémium za účasti studijní komise AS, vedení fakulty, garantů studijních programů a případných dalších
zájemců.
Usnesení: AS ukládá studijní komisi, aby do únorového zasedání ve spolupráci s vedením fakulty a
garanty připravila nové projednání Pravidel pro organizaci studia na MFF. Hlasování: 18 – 0 – 2
Před přijetím tohoto usnesení proběhlo hlasování o protinávrhu O. Zajíčka, aby návrh Pravidel pro
organizaci studia na MFF byl projednán ve druhém čtení podle původního záměru již na lednovém zasedání
AS. Protinávrh nebyl schválen hlasováním v poměru 1 – 15 – 4.
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6. Různé.
• Předseda SKAS D. Kolovratník požádal senát v souvislosti s přípravou podkladů pro prospěchová
stipendia o výklad ustanovení Pravidel pro přiznávání stipendijí ve věci nároku na přiznání prospěchového
studia v případě studenta 1. ročníku navazujícího Mgr. studia, který splnil podmínky pro jeho udělení na
základě výsledků studia v 3. ročníku bakalářského studia, ale potom překročil standardní dobu tohoto
studia. V krátké diskusi se ukázalo, že ustanovení předpisu jsou dostatečně jednoznačná a vůči studentům
vstřícná. Omezující odmínka odst. 2 písm. c) (stipendium se nepřizná studentům překračujícím standardní
dobu studia) se vztahuje pouze k akademickému roku, kdy je stipendium přiznáváno, tedy v uvedeném
případě k navazujícímu magisterskému studiu. Není tedy třeba dalšího upřesnění předpisu. D. Kolovratník
poté svůj návrh stáhnul.
• V úvodní části zasedání děkan Z. Němeček požádal o vyjádření senátu k záměru vedení fakulty vyplatit
za měsíc prosinec další plat v důsledku příznivé finanční situace fakulty v závěru roku. K tomuto záměru
nebyly žádné připomínky.
Usnesení: AS bere se souhlasem na vědomí záměr vedení fakulty vyplatit v prosinci další plat ve
smyslu čl. 17 Vnitřního mzdového předpisu UK.
Hlasování: 19 – 0 – 1
• AS tichým souhlasem přijal návrh předsednictva AS, aby první zasedání senátu s nově zvolenou ZKAS
bylo svoláno na 20. února 2008.
• M. Rotter informoval o vyjádření souhlasu AS UK s návrhem na úpravu cen studentského stravování
v menzách od 1. ledna 2008 na částku 35,- Kč.
Zasedání bylo ukončeno ve 21,21 hod.

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 9. ledna 2008 v 18,00 hod.
Zapsal: O. Bílek
Ověřil: K. Zvára

