Zápis ze 148. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 28. května 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, P. Valtr, J. Fischer,
D. Kolovratník, M. Radecki, M. Ringel, L. Surá, J. Trnka, M. Vyšinka, O. Zajíček
Omluven: J. Valenta
Hosté: J. Anděl, O. Bílek, A. Havlíčková, V. Kapsa, D. Lanková, J. Lipovský, Z. Němeček,
L. Přech, M. Rotter, V. Sechovský, L. Skála, M. Tichý

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

Schválení programu zasedání.
Volba kandidáta na děkana fakulty.
Schválení zápisu ze 147. zasedání.
Informace o výsledcích voleb do SKASu.
Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2009/10.
Informace vedení fakulty.
Jmenování zástupců do konkurzních komisí.
Depurace vnitřních předpisů.
Různé.

Zasedání řídil 1. místopředseda AS R. Kryl. Z důvodu složení státní závěrečné zkoušky přestal být členem AS J. Lipovský, ke dni 28. 5. postoupil z řad zvolených náhradníků M. Ringel.
Předsedající nového člena AS uvítal a předal mu osvědčení o platnosti jeho členství.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 147. zasedání.

Do programu zasedání byla doplněna informace o výsledcích voleb do SKASu, poté byl program
schválen tichým souhlasem.

2.

Volba kandidáta na děkana fakulty.

Vzhledem k tomu, že zasedání navazovalo na shromáždění akademické obce spojené s představením uchazeče, byla diskuze před volbou krátká. Na otázku R. Grilla děkan Z. Němeček podrobněji
popsal princip odvodů z mezd na centrum.
Předseda senátu J. Dolejší konstatoval, že do stanoveného termínu obdržel jeden návrh na
kandidáta na děkana fakulty – prof. Z. Němečka. Návrh splnil všechny požadavky podle čl. 22
odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS MFF, podporu kandidátovi vyjádřilo 108 členů akademické
obce.
Volba proběhla tajným hlasováním, účastnilo se jí 23 přítomných členů senátu. Skrutátory
určil předsedající J. Hrice, M. Kulicha a J. Trnku. V prvním kole obdržel Z. Němeček 18 kladných hlasů, 5 hlasovacích lístků bylo neplatných. Tento výsledek hlasování znamená, že AS přijal
následující usnesení:
Akademický senát MFF UK se podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona čís. 111/1998
Sb. usnesl o předložení návrhu na jmenování prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc.
děkanem MFF UK rektorovi Univerzity Karlovy.
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Schválení zápisu ze 147. zasedání.
Zápis z minulého zasedání byl po drobných úpravách schválen tichým souhlasem.

4.

Informace o výsledcích voleb do SKASu.

D. Kolovratník informoval o výsledcích voleb do Studentské komory AS MFF, které proběhly
13. května. Bližší informace jsou např. na http://skas.mff.cuni.cz/node/82.

5.

Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2009/10.

Proděkan L. Skála uvedl, že v zásadách přijímacího řízení nedochází oproti předchozímu roku
k žádným výrazným změnám. Diskuze se týkala termínu, do kterého je třeba požádat o prominutí
přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, a toho, zda má fakulta přijímat absolventy
prakticky zaměřených bakalářských oborů na MFF do NMgr. studia bez přijímacích zkoušek. Podle
prod. J. Anděla jde oproti přijímání studentů z některých jiných fakult o marginální problém.
Dále proděkan J. Anděl na dotaz P. Krtouše uvedl, že u doktorského studia se poprvé v letošním
roce zavedla možnost prominutí odborné části přijímací zkoušky. Tato možnost platí i pro studenty
přicházející z jiných fakult; rozhodnutí, zda ji doporučí, je plně v pravomoci předsedy RDSO.
Usnesení:
AS MFF schvaluje zásady přijímacího řízení pro akademický rok 2009/10.
Hlasování: 21 – 0 – 2

6.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 23. 4.
Ekonomické záležitosti

a) Kvestor UK děkana informoval, že byl zrušen výměr Finančního úřadu na zaplacení penále
ve výši přes 300 mil. Kč (vztahovalo se k jedné z etap rekonstrukce malostranské budovy).
b) Hospodářské oddělení poskytuje podklady střídavě kontrolorům z NKÚ a z MŠMT. Ministerská kontrola shledává jako nedostatek, že na MFF nejsou samostatně účelově vedeny
příspěvky různého typu a finance na specifický výzkum.
c) Čerpání rozpočtu na energie na fakultě od počátku roku nečekaně vzrostlo. Zdá se, že nárůst spočívá ve větším počtu fyzických jednotek. Pracoviště energetikovi ani nikomu jinému
nehlásí nákup náročných spotřebičů ani dobu, po jakou budou používány. Energetik P. Thér
vypracuje podklady pro analýzu příčin zvýšeného čerpání, rozdělené podle budov.
Studijní agenda
a) Děkan vydal Směrnici č. 5/2008, opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad za
úkony od studentů a absolventů MFF UK v Praze. Znění směrnice lze nalézt na adrese
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/smer05.htm.
b) Přihlášky do doktorského studia: graf sledující počet přihlášek od roku 2001 ukazuje, že
k dramatickému poklesu nakonec letos nedošlo.
c) Kolegium doporučilo návrhy na zorganizování „doučovacíchÿ (pro)seminářů jak v informatické sekci, tak v sekci matematické.
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d) AS MFF požádal o shrnutí dosavadních zkušeností s dvoustupňovým studiem a navazujícím
magisterským studiem. Na základě podkladů od garantů studijních programů vypracoval
prod. L. Skála písemný dokument, který byl senátu postoupen.
Věda a zahraniční styky
a) V rámci rozšířeného kolegia rektora UK proběhla z iniciativy rektora UK blesková diskuse
k Metodice hodnocení výsledků vědy a výzkumu v roce 2008, nejprve neformální, pak oficiální
(ta měla termín na RUK do 26. 5. t.r.). MFF reagovala několika připomínkami. V jednom
bodě bylo dosaženo úspěchu, pod tlakem představitelů informatických oborů získaly sborníky
v nové metodice 20 bodů.
b) Cena děkana MFF za nejlepší učebnici a za nejlepší monografii 2007: ze tří došlých návrhů
obstál pouze jeden. Kolegium doporučilo, aby děkan udělil cenu za nejlepší učebnici autorům titulu Multivariate Statistics Exercises and Solutions (Wolfgang Härdle, Zdeněk Hlávka;
Springer 2007), a to ve výši 20 tis. Kč; cenu obdrží první ze seznamu autorů příslušný na
MFF, tedy kol. Zdeněk Hlávka z KPMS. Cena mu bude předána na červnovém zasedání VR
MFF.
c) Doc. RNDr. D. Vokrouhlický, DrSc., převzal na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy
dne 24. 4. t.r. Cenu za tvůrčí počin Univerzity Karlovy za rok 2007 (p. rektor nazval toto
ocenění „univerzitní Nobelovou cenouÿ).
d) Do grantových soutěží GA AV a FRVŠ bylo za MFF podáno celkem 14 projektů za 5,8 mil. Kč.
e) MFF podala 10 žádostí do fondu mobility.
f) Novinkou v SIS je elektronický modul Akce s mezinárodní účastí. Pracoviště byla informována
oběžníkem. V pokročilém stádiu přípravy se nachází modul Přijetí zahraničního hosta.
g) Byla vyhlášena Národní cena vlády Česká hlava a Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj.
Termín pro podávání návrhů na RUK je stanovený na 31. května 2008. Pro ostatní kategorie
cen v rámci soutěže Česká hlava je vypisovatelem dána lhůta 15. září 2008. Do dnešního dne
nebyl na MFF evidován žádný návrh.
h) Příprava Jarníkovské přednášky: podle informace prod. J. Štěpána bude letošním přednášejícím prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. Předběžné datum přednášky – a současně datum prvního
zasedání nové vědecké rady MFF v novém akademickém roce – je stanoveno na 8. října 2008.
Personální a mzdová agenda
a) Byla ustavena komise pro výběrové řízení na místo tajemníka, uzávěrka pro podání přihlášek
vyprší 13. června t.r. Personální oddělení eviduje několik přihlášek. Vedení odložilo některé
záležitosti právě do doby nástupu nového tajemníka (sjednocení kompetencí k otevření záznamů z bezpečnostních kamer ve všech budovách; úprava smlouvy s firmou zajišťující servis
pro bezpečnostní systém budov; posouzení úrovně platů na děkanátě; využití prostoru v Troji
pro prodejnu knih, atd.).
b) Ve čtvrtek 29. května 2008 v 10:00 hodin budou slavnostně předány jmenovací dekrety novým docentům UK. Z uchazečů, jejichž habilitační řízení úspěšně proběhlo na MFF, dekret
převezmou: Ing. Petr Praus, CSc., RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., RNDr. Martin Janžura, CSc.,
RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. a RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
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c) Kolegium schválilo tyto návrhy na udělení pamětních medailí:
i) udělení pamětní medaile Univerzity Karlovy při příležitosti významného životního jubilea pánům prof. RNDr. Pavlu Höschlovi, DrSc., prof. RNDr. Josefu Štěpánovi, DrSc.,
a prof. Bedřichu Velickému, CSc.;
ii) udělení pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Michalu Bočkovi, emeritnímu profesorovi Univerzity v Karlsruhe a bývalému pracovníkovi MFF, při příležitosti
jeho 80. narozenin. Medaile byla předána 15. května t.r.
Provoz a rozvoj
a) Odbor majetku a investic Městské části Praha 2 požádal o uvolnění přístupových cest na
Karlově pro dopravu materiálu na rekonstrukci zahrady Ztracenka. Zástupci MČ Praha 2
přišli na jednání k děkanovi v pondělí 26. 5. t.r. Za MFF se jednání zúčastnil ještě prod.
M. Tichý.
b) Pror. S. Štech požádal o šíření informace, že MŠMT vytváří databázi hodnotitelů projektů
v rámci oblasti 2.2 Vysokoškolské vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Vede v patrnosti prod. M. Tichý. Děkan shledává jako důležité, aby
v databázi bylo registrováno co nejvíce pracovníků MFF.
c) Uskutečnila se závěrečná schůzka skupiny „Albertovÿ. Jsou vypracované studie dvou zamýšlených budov – Globcentra a Biocentra. Globcentrum by se stavělo jako první, protože jeho
součástí bude nová menza.
d) Rekonstrukce fasády v Troji: MŠMT schválilo dodatek k investičnímu záměru, vedení fakulty
usiluje o zahájení rekonstrukce ještě v tomto kalendářním roce.
e) Děkan vydal Směrnici č. 4/2008, zásady pro provozování a používání výpočetní techniky
zapojené do sítě MFF UK (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/smer04.htm).
f) MŠMT vyhlásilo rozvojové programy pro rok 2009 – prod. M. Tichý o tom informoval pracoviště e-mailem.
g) Vedení vyhovělo žádosti spolku Matfyzák o klubovnu a na dobu jednoho až dvou let mu
zapůjčí místnost v Troji. Místnost zůstane vedená pod správou budov, protože je proponovaná
pro fakultního truhláře.
h) Architekt Jaroš navrhl postavit místo tzv. domečku v zahradě pod budovou Ke Karlovu 5
terasu. V současnosti se domeček využívá jako šatna pro stavbu, jeho odstranění se plánuje
na dobu v průběhu rekonstrukce zahrady pod budovou. Pro terasu by se využily základy
stávajícího objektu, čímž by se snížily náklady a navíc by vznikl zajímavý prostor s hezkým
výhledem, vhodný například pro diskuse studentů. Kolegium návrh schválilo.
Prod. J. Anděl poté poprosil SKAS o pomoc s propagací přednášky o dárcovství kostní dřeně
pořádané sdružením Haima, která se uskuteční pravděpodobně začátkem října. Prod. L. Skála
informoval, že proběhl převod doktorandů do nově akreditovaného čtyřletého studia; převedeni
byli všichni studenti, kteří nemají přerušené studium.
Na dotazy J. Trnky a P. Krtouše děkan Z. Němeček upřesnil metodiku rozdělování financí za
výzkum a vývoj. Na dotaz R. Kryla, kdy bude známý počet paralelek v prvním ročníku, prod. J.
Anděl odpověděl, že přesnější údaje budou známy k 15. červenci.
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Jmenování zástupců do konkurzních komisí

Akademický senát rozhodl o výměně svých zástupců v konkurzních komisích. V komisi na obsazení míst v matematické sekci nahradí Z. Práškovou P. Kaplický a v komisi na obsazení míst
mladých odborných asistentů nahradí J. Dolejšího Z. Prášková.
Hlasování: 23 – 0 – 0

8.

Depurace vnitřních předpisů.

J. Dolejší informoval o jednání s panem kancléřem T. Jelínkem, u některých bodů pan kancléř
nesouhlasil se zněním probíraným na minulém zasedání AS MFF, proto bylo projednávání depurace
odloženo na červnové zasedání.
Ve čl. 4 bodě 3 Organizačního řádu není možné přímo omezit dobu řízení pracoviště pověřeným vedoucím. Je třeba také najít jinou formulaci u bodu 5. V Jednacím řádu Vědecké rady se
doporučuje přidat možnost vetování distančního způsobu hlasování např. čtvrtinou jejích členů.

9.

Různé

Garant fyziky J. Podolský předložil návrh na přeuspořádání přednášek z matematiky v programu Obecná fyzika. Nejedná se o změnu obsahu studia, pouze o mírné změny hodinových dotací
v jednotlivých semestrech. P. Krtouš zmínil, že při přípravě změny se bralo v úvahu, na kterých
fyzikálních přednáškách je probraná látka potřebná.
Usnesení:
AS schvaluje změnu studijních plánů 1. ročníku Bc. studia fyziky.
Hlasování: 22 – 0 – 0
M. Radecki a M. Rotter informovali o usnesení AS UK o fakultních nemocnicích, které bylo přijato na zasedání 23. 5. Ministerstvo zdravotnictví se snaží převést dosavadní příspěvkové organizace
na akciové společnosti. Přeměna bude nejdříve řešena opatřením ministerstva, pravděpodobně na
podzim se bude schvalovat zákon o univerzitních nemocnicích. Není však jasné, jak budou schvalovány dohody mezi takto vzniklými akciovými společnostmi a univerzitami. Nejsou vytvořeny
podmínky pro skutečnou debatu, zásadní připomínky univerzity nejsou akceptovány.
Po kratší debatě přijal AS MFF následující usnesení:
Usnesení:
AS MFF UK bere na vědomí usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy a prohlášení rektora Univerzity Karlovy ze dne 23. května 2008 ve věci transformace fakultních nemocnic a rozumí obavám, které vedly k jejich vzniku. AS MFF UK vyjadřuje
souhlas s těmito dokumenty.
Hlasování: 20 – 0 – 3
R. Grill navrhl diskuzi a orientační hlasování o tom, zda se nemá fakulta vrátit od plastových
tabulí s fixy ke klasickým tabulím s křídami. Předsedající nechal hlasovat o tom, zda se AS bude
tímto bodem zabývat (ano – bude se zabývat, ne – nebude se zabývat).
Hlasování: 6 – 14 – 3
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R. Grill dále navrhl, aby byly doplněny koše na papír. R. Kryl mu doporučil kontaktovat správu
budov.
A. Havlíčková informovala, že 2. června se koná na novoměstské radnici propagační akce Vědohraní.
M. Vyšinka upozornil, že kontrola studijních povinností v SISu bere v úvahu pouze předměty,
které prošly kontrolou na studijním oddělení, pro studenty je tedy bezcenná. Podle prod. L. Skály
byla koncipována k jinému účelu. R. Kryl vyzval SKAS, aby vedení fakulty poslal bližší návrh pro
přidání další možnosti nezávazné kontroly, která by sloužila studentům.
Na otázku P. Krtouše, k čemu se bude využívat prostor po bývalém knihkupectví v Tróji,
prod. M. Tichý odpověděl, že využití bude úkolem pro nového tajemníka. J. Fischer doporučil
využít prostor jako odpočinkový koutek pro studenty.
Na dotaz J. Trnky děkan Z. Němeček uvedl, že rekonstrukce pláště trojské budovy by měla
začít na podzim.

Zasedání skončilo v 20.58.
Příští zasedání senátu se uskuteční 18. června 2008 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský
Ověřil: J. Dolejší

