Zápis ze 147. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 23. dubna 2008

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

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

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 146. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Výroční zpráva za rok 2007.
Vyjádření k návrhu změny Řádu imatrikulací a promocí a změny Řádu menzy.
Upřesnění Pravidel pro přidělování stipendií.
Diskuze k depuraci vnitřních předpisů.
Různé.

Zasedání řídil jednatel AS J. Lipovský.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 146. zasedání.

Do programu zasedání bylo doplněno schválení výroční zprávy za rok 2007, poté byl program zasedání schválen tichým souhlasem. Zápis z minulého zasedání senátu byl po drobné úpravě schválen
tichým souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 26. března.
Ekonomické záležitosti

a) Na UK proběhla kontrola z Nejvyššího kontrolního úřadu, další kontrola je ohlášená z MŠMT.
Podklady připravuje Ing. D. Lanková.
Studijní agenda
a) Zrušení přijímacích zkoušek do bakalářského studia na MFF patrně způsobilo pokles zájmu
o přípravné kursy, pořádané fakultou v letním semestru. Vedení fakulty přesto rozhodlo tyto
kursy nadále pořádat, protože je považuje i za dobrou propagační akci.
b) Po projednání v kolegiu děkana je připravena k vydání novela směrnice – opatření děkana
pro stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK (poplatky za výpisy známek,
potvrzení o vykonání SZZ, za duplikáty dokladů). Směrnice bude účinná od 1. 5. t. r.
c) MFF byla zastoupena na veletrhu Gaudeamus, poprvé uskutečněném také v Praze.
d) Výsledky studentské ankety za zimní semestr 2007/2008 jsou zveřejněny na fakultním webu.
Nejlépe hodnocení vyučující dostanou mimořádné odměny.
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Věda a zahraniční styky
a) Děkani UK dostali od p. rektora k bleskovým připomínkám návrh Rady pro výzkum a vývoj
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008. Děkan reagoval písemnými
připomínkami k pror. B. Gašovi, členovi podskupiny Rady.
b) Depurace předpisů UK: děkan předložil senátu návrh změn v Jednacím řádu vědecké rady
MFF.
c) Děkan požádal příslušné proděkany, aby zajistili svolání oborových rad. Nejpozději začátkem
května t.r. je třeba zvolit předsedy oborových rad a ustavit RDSO pro čtyřleté doktorské studium. Studenti stávajícího tříletého doktorského studia budou převedeni do studia čtyřletého,
informováni o tom budou individuálním dopisem.
d) MFF podala návrhy projektů do soutěže Grantové agentury ČR v úhrnu za přibližně 80 mil.
Kč.
Personální a mzdová agenda
a) Obsazení funkce tajemníka: po několika neformálních kontaktech s potenciálními kandidáty
na tuto funkci děkan navrhne kolegiu vypsat výběrové řízení. Zmíněné neformální pohovory
nevedly k úspěchu.
b) Děkan předložil rektorovi UK, po předchozím projednání v kolegiu, návrh na udělení zlaté
medaile UK prof. J. Čížkovi. Profesor Čížek je od roku 1995 hostujícím profesorem UK,
letos oslaví 70 let. Další návrhy: na udělení univerzitní medaile budou navrženi prof. Josef
Štěpán a prof. Bedřich Velický, fakultní medaile je navržena prof. Michalu Bočkovi. Návrhy
jsou v různém stádiu příprav. K významným jubilantům patří i prof. Petr Mandl; děkan
podepsal společný návrh na státní vyznamenání (medaile Za zásluhy); podnět daly Katedra
pravděpodobnosti a matematické statistiky a Česká aktuárská společnost.
Provoz a rozvoj
a) Připravují se projekty Fondu rozvoje vysokých škol. Kolegium koordinuje návrhy v tematickém okruhu A (Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku
a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání).
Různé
a) Výroční zpráva MFF za rok 2007 je předložena senátu ke schválení.
b) Počátkem dubna se uskutečnily akce k 660. výročí založení Univerzity, MFF na ně vyslala
své zástupce.
V následné diskuzi položil J. Trnka otázku, jak metodika hodnocení výzkumu a vývoje hodnotí
případ, kdy autor článku je členem více ústavů. Podle děkana Z. Němečka tento případ není řešen.
Na dotaz Z. Práškové děkan upřesnil problém pozastavení dotace na rekonstrukci malostranské
budovy.

3.

Výroční zpráva za rok 2007

Vedení fakulty předložilo ke schválení Výroční zprávu za rok 2007. R. Grill se pozastavil nad
hodnocením výkonů jednotlivých pracovišť; nelze srovnávat výkony různě velkých pracovišť. Děkan
Z. Němeček podotkl, že tato data mají význam při srovnání výkonů daného pracoviště v různých
letech. Od příštího roku vedení plánuje změnit formát výroční zprávy, aby se v ní objevovaly
informace zajímavé pro pracovníky fakulty.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí Výroční zprávu za rok 2007, jak ji předkládá vedení
fakulty.
Hlasování: 19 – 0 – 0
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Vyjádření k návrhu změny Řádu imatrikulací a promocí a změny
Řádu menzy.

AS UK si vyžádal stanovisko akademických senátů fakult ke změně Řádu imatrikulací a promocí
a Řádu menzy. V krátké rozpravě vedení fakulty uvedlo podrobnosti k plánovanému průběhu
promocí v malostranské budově MFF.
Usnesení:
AS MFF nemá námitky proti návrhu změn Řádu imatrikulací a promocí a Řádu
menzy
Hlasování: 18 – 0 – 1

5.

Upřesnění Pravidel pro přidělování stipendií.
Senát se zabýval návrhem na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií.

Čl. 2 vnitřního předpisu Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě se
mění takto:
1. V odst. 1 písmeno a) se hned za slovo „danéhoÿ vkládá „akademickéhoÿ.
2. V odst. 2 písmeno e) se hned za slovo „kreditůÿ vkládá „(nezapočítávají se uznané předměty)ÿ.
3. V odst. 2 písmeno f) se hned za první větu vkládá věta „Nezískal-li student žádnou takovou
známku, nemůže mu stipendium být přiznáno.ÿ a na konec se vkládá věta „Různá studia
téhož studenta se posuzují samostatně.ÿ
4. V odst. 2 písmeno g) se hned za slova „klasifikovaným zápočtemÿ vkládá „(nezapočítávají se
uznané předměty)ÿ.
D. Kolovratník shrnul hlavní změny předpisu a jejich odůvodnění. Často se jedná pouze o drobná
upřesnění, významnější změnou je pouze nezapočítávání kreditů za uznané předměty; to je motivováno tím, aby jedna odvedená práce nebyla do stipendijních kritérií započítávána dvakrát.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí změnu vnitřního předpisu, navrhlo předsednictvo její projednání v jednom čtení. S tímto postupem vyslovil senát podle čl. 19 odst. 8 Volebního a jednacího
řádu AS MFF souhlas.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Následně proběhlo hlasování o navržené změně předpisu.
Hlasování: 19 – 0 – 0
Prod. L. Skála upozornil na nutnost objednat změnu u dodavatele SIS, podle D. Kolovratníka
je systém již nachystán.

6.

Diskuze k depuraci vnitřních předpisů.
J. Dolejší představil nejdůležitější změny předpisů navrhované legislativní komisí AS UK.
• S vypuštěním možnosti odvolání člena senátu akademickou obcí ve čl. 8 Statutu MFF UK
vyjádřila většina senátu souhlas.
• V bodech 4 a 5 čl. 3 Organizačního řádu MFF UK navrhuje senát ponechat současné znění.
• Procedura odvolání děkana fakulty z funkce ve čl. 23 Volebního a jednacího řádu AS MFF
UK je nejasná. Bude upravena tak, že AS bude nejdříve rozhodovat o přípustnosti návrhu
a na dalším zasedání bude po vyjádření děkana schvalovat návrh na jeho odvolání.
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Různé

M. Vyšinka položil otázku, podle které karolinky se studuje. Podle prod. Skály jsou rozhodující plány, které si student zapsal v době nástupu na fakultu. V případě pochybností se většinou
rozhoduje ve prospěch studenta.
Diskuze o povinnosti tělesné výchovy byla odložena, orientačním hlasováním se senát vyslovil
pro zveřejnění souborů s hlavními argumenty pro a proti povinnosti TV na stránkách AS
(http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/pub/).
R. Grill navrhl zřídit na vnitřních stránkách AS diskuzní fórum pro senátory.
Proběhla krátká diskuze o možných otázkách na kandidáty na děkana, další debata byla odložena na neformální schůzku členů AS.
P. Kaplický upozornil na špatnou akustiku v některých karlínských učebnách. M. Radecki
navrhl ozvučit nejdůležitější fakultní posluchárny a uvažovat o možnosti nahrávání videozáznamů
přednášek. Děkan Z. Němeček upozornil na problémy spojené s nahráváním (nutnost souhlasu
vyučujícího i studentů) a na finanční aspekt.
D. Kolovratník přednesl návrh J. Ebra na posunutí termínu, do kterého je nutné podat přihlášku
na Bc. studium. Podle prod. L. Skály to není možné, termín je dán celouniverzitně.
J. Trnka referoval o své špatné zkušenosti se studijním oddělením univerzity, stěžoval si především na krátkou otevírací dobu. Prod. L. Skála slíbil o problému informovat pana rektora.

Zasedání skončilo v 20.28.
Příští zasedání senátu se uskuteční 28. května 2008 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský
Ověřil: D. Kolovratník

