Zápis ze 146. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 26. března 2008

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kaplický, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl,
S. Krýsl, M. Kulich, J. Pešička, Z. Prášková, J. Spurný, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr,
D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Trnka, M. Vyšinka, O. Zajíček
Omluveni: J. Fischer
Hosté: J. Anděl, O. Bílek, A. Havlíčková, R. Kužel, D. Lanková, Z. Němeček, J. Podolský,
L. Přech, M. Rotter, L. Skála, V. Sechovský, P. Töpfer, K. Zvára

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 145. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Rozpočet MFF na rok 2008.
Návrh úprav studijních plánů studijního programu Informatika.
Návrh na zřízení studijního oboru Aplikovaná fyzika.
Druhé čtení Pravidel pro organizaci studia na MFF.
Vyhlášení voleb děkana fakulty.
Vyhlášení voleb do SKAS na období 2008 – 2009.
Určení zástupců senátu ve výběrových komisích.
Předběžná debata k depuraci vnitřních předpisů fakulty.
Různé.

Zasedání řídil předseda AS J. Dolejší. Na členství v AS rezignoval ke dni 25. 2. 2008 Jan Ebr,
na jehož místo od 26. 2. 2008 postoupil z řad zvolených náhradníků M. Vyšinka. Předseda senátu
nového člena AS uvítal a předal mu osvědčení o platnosti jeho členství.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 145. zasedání.

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Zápis z minulého zasedání senátu byl po
drobných úpravách schválen tichým souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 20. února.
Ekonomické záležitosti

a) Vedení fakulty dodalo AS návrh rozpisu dotace pro rok 2008 a provozní a kapitálový rozpočet
fakulty na rok 2008.
b) Probíhá audit hospodaření fakulty, do konce dubna t.r. bude děkanovi k dispozici. Byly
odevzdány podklady pro výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy.
c) MFF poprvé (a úspěšně) uplatnila nárok na vrácení DPH z projektů. Stalo se tak na základě
děkanem vydané směrnice č. 2/2008, o vykazování účelových prostředků v rámci zahraniční
pomoci a ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje.
d) Byly vydány Zásady č. 1/2008, pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK, jejichž znění je k dispozici na http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/zasady01.pdf.
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Studijní agenda
a) Senátu byly předloženy tyto dokumenty: Pravidla pro organizaci studia na MFF, Návrh na
změny studijních plánů ve studijním programu Informatika, který vědecká rada projednala
na svém zasedání dne 5. března 2008, Návrh nového studijních oboru Aplikovaná fyzika.
b) Prod. J. Anděl informoval o počtu přihlášek k bakalářskému studiu na MFF. Na rozdíl od
studijních programů Informatika a Matematika nevyvolalo zrušení přijímacích zkoušek větší
zájem o program Fyzika. Z cizích státních příslušníků, ne Slováků, by se mělo zhruba 35
podrobit zkoušce z českého jazyka. Výuka v angličtině: do prezenčního studia nebude přijat
nikdo, dvěma uchazečům byly slíbeny konzultace v anglickém jazyce (doc. I. Stulíková, doc.
J. Tůma). Sekční proděkani dostali od J. Anděla seznamy uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia, kteří pocházejí z jiných škol než MFF. J. Anděl očekává návrh,
kteří z adeptů mají vykonat přijímací zkoušku a kterým naopak může být odborná zkouška
prominuta. Návrh mu zašlou sekční proděkani po dohodě s garanty studijních programů.
c) Kolegium děkana doporučilo převést najednou studenty, kteří v tomto akademickém roce
studují v 1. až 3. ročníku prezenčního doktorského studia do nově akreditovaného čtyřletého
studia a oznámit to jim, jejich školitelům a předsedům RDSO. Se studenty vyšších ročníků
bude naloženo později. O studentech, kteří studium přerušili, nesmí fakulta rozhodovat. MFF
uzavřela s ústavy Akademie věd ČR smlouvu o spolupráci při zajišťování doktorských programů.
d) Proběhla anketa mezi čerstvými absolventy MFF UK v akad. roce 2006/2007: absolventi
fakulty jeví spokojenost a doporučili by MFF i svým známým. Vedoucí OVVP zajistí odkaz
na www stránce fakulty.
e) Kolegiem děkana schválené připomínky k Bílé knize terciálního vzdělávání byly odeslány na
RUK. Návrh Bílé knihy byl dodatečně prohlášen za neveřejný.
f) Univerzita dostala nabídku 60 míst pro ubytování doktorandů na Hlávkově koleji, zdaleka ji
nevyužívá. Bližší informace o koleji viz
http://cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/hlavkova-kolej.
Věda a zahraniční styky, knihovna
a) Evidence služebních cest a přijetí zahraničních hostů: ladí se software v rámci SIS; nově se
na formuláři „Vyúčtováníÿ objevuje kolonka, do níž cestovatel vepíše informace po cestě;
vyúčtování podepisuje vedoucí pracoviště. Pracuje se na modulu pro přijetí zahraničního
hosta, do letních prázdnin by mohl být zaveden do užívání.
b) Informace z rozšířeného kolegia rektora (RKR): probíhá vyhodnocování Grantové agentury
UK.
c) Rektor UK dne 19. 3. stručně informoval členy RKR o aktuálním stavu přípravy reformy výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Souhrnné materiály k tomuto tématu, tj. návrh reformy, stanovisko Univerzity Karlovy a stanovisko České konference rektorů k návrhu reformy
jsou vystaveny v časopise iFORUM na adrese http://iforum.cuni.cz/IFORUM-5220.html.
Personální a mzdová agenda
a) Děkan požádal senát, aby delegoval své zástupce do konkurzních komisí.
b) Děkan dále požádal senát, aby delegoval svého zástupce do komise pro obsazení funkce tajemníka.
Provoz a rozvoj
a) Probíhá výběrové řízení na postavení výtahu v budově Ke Karlovu 3. Stavba výtahu bude
součástí stavebních úprav dvora.

Zápis ze 146. zasedání AS MFF konaného dne 26. 3. 2008

3

b) Prod. M. Tichý vyhověl výzvě pror. S. Štecha a zorganizoval na MFF prezentaci, týkající
se Inovačního podnikání UK. Prezentace Centra pro přenos poznatků a technologií se bude
konat dne 9. 4. 2008 od 15.45 v posluchárně T2 v Troji.
Různé
a) Děkan předloží Výroční zprávu MFF za rok 2007 Akademickému senátu na jeho dubnové
zasedání, tzn. 23. 4. 2008.
b) Kolegium vzalo na vědomí společný dopis předsedy legislativní komise AS UK a kancléře
UK, žádající provést v průběhu jara 2008 depuraci vnitřních předpisů fakulty (lhůty stanovené UK: konzultace do 11. 4. t.r., finále do 17. 5. t.r.). Relevantní materiály jsou na adrese
http://www.cuni.cz/UK-2808.html.
c) Kolegium vzalo na vědomí odpověď, kterou Rada České televize reagovala na děkanovu kritiku
pořadu Detektor.
d) Rektorský sportovní den je naplánovaný na středu 14. května 2008. Letos je za jeho organizaci
zodpovědná MFF.
V následné diskuzi se D. Kolovratník zeptal, kdy budou k dispozici výsledky studentské ankety.
Prod. L. Skála je již obdržel, budou zveřejněny v nejbližší době, nejpozději v průběhu dubna.
S. Krýsl upozornil na to, že průběžné výsledky ankety si mohli vyučující v SIS do určitého data
prohlížet, poté tato možnost zmizela. Prod. J. Anděl odpověděl, že jde o chybu SIS, která bude
reklamována.

3.

Rozpočet MFF na rok 2008.

Tajemnice D. Lanková seznámila členy senátu s principy tvorby provozního rozpočtu fakulty
a okomentovala jednotlivé tabulky předložené senátu. S uspokojením konstatovala, že se zdroje
fakulty zvyšují, díky tomu se snižuje relativní rozpočet centra.
Za ekonomickou komisi se k návrhu rozpočtu vyjádřil její předseda J. Pešička. Konstatoval, že
ekonomická komise byla s výsledkem jednání spokojena, většina jejích připomínek byla respektována. Položil otázku, kolik financí centrem pouze „protékáÿ a kolik financí centrum potřebuje pro
svou existenci. D. Lanková to dokumentovala na přiložených tabulkách. Dále J. Pešička požádal
vedení o vypracování dokumentu „Principy rozdělování příspěvků a dotacíÿ, který by zahrnoval
pravidla pro různé kompenzace. Děkan Z. Němeček se vypracování tohoto dokumentu nebrání,
nemělo by ale podle něj jít o vnitřní předpis, pouze o informační materiál.
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje rozpočet na rok 2008 předložený v dokumentu „Návrh rozpisu
dotace na rok 2008ÿ tak, jak jej předkládá vedení fakulty.
Hlasování: 22 – 0 – 0

4.

Návrh úprav studijních plánů studijního programu Informatika.

Informatická sekce navrhuje provést od akademického roku 2008/2009 dílčí úpravu studijních
plánů studijního programu Informatika. P. Töpfer okomentoval předložené úpravy, které se hlavně
týkají Bc. studia, částečně i NMgr. Studia. Jejich cílem je zvýšit variabilitu výuky mírným snížením množství povinných předmětů, avšak nesnížit celkovou odbornou úroveň. Dále se snaží mírně
odlišit jednotlivé obory studia a dochází k rozšíření nabídky způsobů zakončení studia. I při tomto
rozdělení zůstává společný první ročník pro všechny obory. Zavádí se také možnost zpracovat menší
jednosemestrální ročníkový projekt a na něm nezávislou teoretickou dvousemestrální bakalářskou
práci místo dosavadního dvousemestrálního ročníkového projektu a jednosemestrální bakalářské
práce.
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P. Kaplický informoval o jednání studijní komise; vyjádřil přání, aby AS byl informovaný již okamžiku, kdy se studijní plány začínají připravovat, aby mohl tuto přípravu ovlivnit. Prod. L. Skála
namítl, že začátek přípravy studijní plánů nelze určit, protože současný návrh měl mnoho verzí.
Na návrh R. Kryla byla tichým souhlasem diskuze o návrhu studijní komise přesunuta do bodu 11.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí návrh úprav studijních plánů programu Informatika.
Hlasování: 22 – 0 – 0

5.

Návrh na zřízení studijního oboru Aplikovaná fyzika.

Garant programu Fyzika J. Podolský představil návrh nového studijního oboru Aplikovaná
fyzika. Zatímco v programech Matematika a Informatika je více bakalářských oborů, v programu
Fyzika si lze kromě Fyziky zaměřené na vzdělávání vybrat pouze obor Obecná fyzika. Téměř všichni
absolventi tohoto oboru pokračují v NMgr. studiu. Hlavním cílem studia nového oboru Aplikovaná
fyzika bude příprava studentů k okamžitému nástupu do praxe, proto se budou studenti od třetího
semestru profilovat do jednoho ze čtyř studijních směrů. Oproti oboru Obecná fyzika dojde k určité
redukci matematiky a teoretické fyziky, očekává se však větší provázání mezi základními fyzikálními
praktiky a teoretickou výukou.
V odpovědích na dotazy členů senátu J. Podolský a odpovědný učitel zřizovaného oboru R. Kužel dále přiblížili studium tohoto oboru. Výuka základních fyzikálních praktik bude na Aplikované
fyzice bloková, praktika tak budou co nejdříve navazovat na teoretickou výuku. Bakalářská práce
bude obdobná jako na programu Obecná fyzika, státní zkouška se bude lišit. Je velmi obtížné odhadnout počet studentů nového oboru, pravděpodobně nebude příliš veliký. Po získání akreditace
však nebude nutné čekat na nové přijímací řízení; studenti Obecné fyziky budou moci do nového
oboru přestoupit prakticky kdykoliv. M. Rotter navrhl v budoucnu zařadit do nabídky volitelných
předmětů základy práva nebo úvod do ekonomie, tyto předměty by byly zajímavé i pro ostatní
studenty fakulty.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí návrh na zřízení nového studijního oboru Aplikovaná
fyzika.
Hlasování: 21 – 0 – 1
Další debata se převážně týkala promíjení přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.
P. Kaplický představil stanovisko studijní komise, aby se přijímací zkouška na NMgr. studium
nepromíjela absolventům prakticky zaměřených bakalářských oborů na MFF a absolventům oborů
jiných fakult. Z. Němeček vyjádřil názor, že problém nižší připravenosti některých studentů by
se neměl řešit u přijímacích zkoušek, ale až v průběhu NMgr. studia. Podle P. Krtouše by tím
utrpěla úroveň přednášek v NMgr. studiu, neboť přednášející musí brát ohled na znalosti studentů.
P. Kaplický netrval na hlasování o návrhu studijní komise, problémem přijímacích zkoušek na
NMgr. studium se bude AS zabývat v budoucnu.

6.

Druhé čtení Pravidel pro organizaci studia na MFF.

Předseda legislativní komise (LK) P. Kolman představil jednotlivé pozměňovací návrhy k předpisu, který prošel prvním čtením. Některé návrhy byly na doporučení LK mírně upraveny, po těchto
úpravách označila LK všechny návrhy za přípustné.
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Návrh 1 (P. Kaplický):
Zrušení původního čl. 3 a jeho nahrazení formulací
1. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v bakalářských
studijních programech k normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia tvoří nejvýše:
a) 15 % po prvním úseku studia,
b) 22 % po druhém úseku studia,
c) 48 % po třetím úseku studia,
d) 61 % po čtvrtém úseku studia,
e) 68 % po pátém úseku studia.
Nad tuto hranici rozhoduje o započítání kreditů za absolvované volitelné předměty pro účely
dané průběžné kontroly děkan.
2. Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů v magisterských studijních programech k normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia tvoří:
a) 50 % po prvním úseku studia,
b) 50 % po druhém úseku studia,
c) 100 % po třetím úseku studia,
d) 100 % po čtvrtém úseku studia.
Nad tuto hranici rozhoduje o započítání kreditů za absolvované volitelné předměty pro účely
dané průběžné kontroly děkan.
P. Kaplický zdůraznil, že návrh nemění smysl článku, procentuální podíl kreditů je pouze
přepočten a zaokrouhlen dolů.
Hlasování: 21 – 0 – 2, návrh byl přijat
Návrh 2 (P. Kaplický):
V čl. 4 odst. 1 se stanovují hranice minimálního počtu kreditů na 45 – 90 – 135 – 180 – 225.
Hlasování: 16 – 6 – 1, návrh byl přijat
Návrh 3–i (P. Kaplický):
V čl. 14 odst. 1 doplnit slovo „sÿ před slovo „příslušnýmÿ. Jedná se o gramatickou záležitost,
návrh byl dle doporučení LK přijat bez hlasování.
Návrh 3–ii (P. Kaplický):
V čl. 17 odst. 1 doplnit slovo „siÿ před slovo „zapisujeÿ a nahradit formulaci „v termínech stanovených děkanemÿ slovy „v termínech daných harmonogramem příslušného akademického rokuÿ.
LK doporučuje.
Hlasování: 23 – 0 – 0, návrh byl přijat
Návrh 3–iii (P. Kaplický):
Návrh byl týkající se gramatiky ve čl. 22 byl na doporučení LK stažen.
Návrh 3–iv (P. Kaplický):
Vypustit celý čl. 24 a příslušně přečíslovat následující články. Návrh byl zdůvodněný tím, že
vznik přijímací komise a celého přijímacího řízení popisuje příloha Statutu MFF Řád přijímacího
řízení. LK doporučuje.
Hlasování: 23 – 0 – 0, návrh byl přijat
Návrh 3–v (P. Kaplický):
Po diskuzi navrhovatel svůj návrh upravil. V čl. 27 odst. 1 nahradit slovo „žeÿ slovem „zdaÿ
a nahradit nepřesný odkaz na univerzitní předpis – „čl. 2ÿ nahradit „čl. 12ÿ. LK doporučuje.
Hlasování: 18 – 2 – 3, návrh byl přijat
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Návrh 4 (J. Lipovský):
Do přechodných opatření (čl. 31) doplnit druhý bod: „Pro zápis do úseku studia, který proběhne
v akademickém roce 2008/2009, se použije ustanovení čl. 4/MFF odst. 1 a 2 části II/G Opatření
rektora č. 19/2006.ÿ
V závěrečných ustanoveních (čl. 32) uvést dva body:
1. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.
2. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí platnosti.
Po připomínce prod. Skály byl drobně změněn odkaz na opatření rektora. LK doporučuje.
Hlasování: 22 – 0 – 1, návrh byl přijat
Následně proběhlo hlasování o předpisu jako celku.
Hlasování: 21 – 0 – 2

7.

Vyhlášení voleb děkana fakulty.

Předseda senátu J. Dolejší vyzval v souladu s článkem 22 Volebního a jednacího řádu AS MFF
akademickou obec MFF k předkládání návrhů pro volbu kandidáta na funkci děkana MFF. Kandidáta na děkana zvolí Akademický senát fakulty na svém květnovém zasedání, které je plánováno na
28. 5. 2008. Podle Volebního a jednacího řádu AS MFF podává písemný návrh kandidáta libovolný
člen akademické obce 15 dnů před volbami, tj. nejpozději 13. 5. 2008. Součásti návrhu jsou popsány
zmíněným předpisem.
Na základě jednání studijní komise zformuloval M. Kulich návrh usnesení, ve kterém by AS
formuloval otázku na kandidáty na děkana. To vyvolalo širokou diskuzi o tom, zda má senát jako
celek specifikovat témata, jejichž zpracování žádá po kandidátech na děkana.
Proběhlo hlasování o procedurálním návrhu, zda se má senát pokusit o upřesnění požadavku
čl. 22, odst. 2 c) Volebního a jednacího řádu AS MFF, stručné teze volebního programu.
Hlasování: 9 – 10 – 3
Návrh tedy nebyl přijat.

8.

Vyhlášení voleb do SKAS na období 2008 – 2009.

V souvislosti s blížícím se ukončením funkčního období stávající studentské komory AS byly
v souladu s čl. 1 odst. 3 a 4 Volebního a jednacího řádu AS MFF vyhlášeny volby do SKAS.
Usnesení:
AS vyhlašuje volby do SKAS pro funkční období od 1. října 2008 do 30. září 2009
na den 13. května 2008. Předsedou volební komise jmenuje V. Zajace, členy volební
komise jmenuje J. Jelínka, M. Kolovratníkovou, M. Štufku, K. Tůmu a E. Viktorinovou
a pověřuje SKAS jmenováním dalších členů komise.
Hlasování: 21 – 0 – 0

9.

Určení zástupců senátu ve výběrových komisích.
AS se rozhodl vyslat jako své zástupce do výběrových komisí:
• na obsazení míst ve fyzikální sekci J. Pešičku
• na obsazení míst v informatické sekci P. Valtra,
• na obsazení míst v matematické sekci Z. Práškovou,
• na obsazení míst mladých odborných asistentů v oborech matematika, fyzika J. Dolejšího,
• na obsazení míst vedoucích pracovišť v sekci fyziky J. Pešičku,
• na obsazení místa tajemníka fakulty R. Kryla.
Hlasování: 21 – 0 – 0
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Předběžná debata k depuraci vnitřních předpisů fakulty.

AS UK vyjádřil potřebu provedení depurace vnitřních předpisů jednotlivých fakult. AS MFF
byl proto požádán o vyjádření k připomínkám legislativní komise AS UK. Jde převážně o technické
změny, ke kterým AS UK nabízí konzultaci. Předseda J. Dolejší navrhl, aby změny s předpisů
s AS UK projednalo předsednictvo společně s předsedou LK P. Kolmanem a AS MFF je následně
projednal na dubnovém zasedání.
D. Kolovratník navrhl přidat k projednávaným předpisům i úpravu Pravidel pro přiznávání
stipendií, která je také technického rázu. L. Skála navrhl příslušně změnit také Řád přijímacího
řízení.

11.

Různé.

P. Kaplický doplnil informace o schůzce studijní komise. Studijní komise žádá vedení fakulty
o zhodnocení zavedení dvoustupňového (Bc. – NMgr.) studia. Proběhla krátká diskuze, po ní
P. Kaplický souhlasil s formulací navrženou R. Krylem.
Usnesení:
Senát se rozhodl na červnovém zasedání projednávat zkušenosti ze zavedení dvoustupňového studia. Vyzývá vedení, sekce a garanty a studijní komisi AS, aby formulovali
svůj postoj do 18. června. Vyjádřil názor, že by měla být zvlášť posouzena situace ve
studiu učitelství, které, ač patří do několika programů, má své specifické problémy.
Hlasování: 21 – 0 – 0
AS pokračoval v diskuzi o povinnosti tělesné výchovy, která proběhla na zasedání studijní komise. Argumenty pro zrušení povinnosti přednesl P. Krtouš. Tělocvik není profilovým předmětem,
jako povinný předmět zabírá místo profilovým předmětům. Pro zvýšení atraktivity výuky tělocviku
by se hledaly možnosti využívání sportovišť v bližších lokalitách. Oponoval mu S. Stehno, který
vyzdvihl důležitost tělesné výchovy pro zdraví a možnost ovlivňovat plaveckou gramotnost. Obává
se možných personálních dopadů na katedru tělesné výchovy a následné omezení jejích ostatních
aktivit. Přibližně 20 až 25 % z celkového objemu výuky se odehrává mimo areál v Hostivaři. Na
návrh J. Dolejšího bylo toto téma odloženo, aby se všichni důkladně seznámili s argumenty.
AS schválil následující složení studijní komise: P. Kaplický (předseda), M. Děcký, J. Dolejší,
Z. Drozd, J. Fischer, V. Kapsa, P. Knobloch, P. Krtouš, R. Kryl, M. Kulich, J. Lipovský, J. Spurný,
P. Valtr, M. Zahradník, O. Zajíček.
Hlasování: 21 – 0 – 0
AS schválil doplnění legislativní komise o M. Klazara, odstoupil z ní J. Ebr.
Hlasování: 21 – 0 – 0
Pokračovalo se v odsunuté diskuzi o budoucí praxi při přípravě studijních plánů. D. Kolovratník
konstatoval, že se studentská komora o návrhu dozvěděla až v momentě, kdy byl hotový. Senát
vyjádřil vůli, aby studijní komise mohla spolupracovat od samého počátku na změnách studijních
plánů.
S. Stehno doplnil informace děkana o rektorském sportovním dni, který se uskuteční 14. května,
a pozval na něj studenty. D. Kolovratník informoval, že SKAS se rozhodl propagovat prosbu Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice o dobrovolné dárcovství krve tím, že
10. 4. půjde velká část SKAS krev darovat. R. Grill upozornil, že menza Budeč opět vydává obědy
(http://kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit). A. Havlíčková upozornila na veletrh pomaturitního
vzdělávání v Praze, který proběhne 10. 4. a jehož se zúčastní také UK.
Zasedání skončilo v 22.55.
Příští zasedání senátu se uskuteční 23. dubna 2008 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský
Ověřil: J. Dolejší

