Zápis ze 153. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 17. prosince 2008

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, P. Kaplický, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl,
M. Kulich, Z. Prášková, J. Pešička, J. Spurný, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr, A. Kazda,
D. Kolovratník, Z. Kvíčalová, J. Lipovský, M. Radecki, O. Zajíček
Omluveni: J. Hric, P. Lapin, L. Surá
Hosté: O. Bílek, J. Hála, M. Hejna, A. Líska, Z. Němeček, M. Rotter, L. Skála

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisů ze 151. a 152. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2008.
Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2009.
Různé.

Zasedání řídil jednatel AS Jiří Lipovský. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisů ze 151. a 152.
zasedání.

Zápis ze 151. zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis ze 152. zasedání byl po drobné
úpravě bodu 3 také schválen tichým souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 19. listopadu.
Ekonomické záležitosti

a) Děkan vypracoval materiál Zásady konstrukce rozpočtu MFF a rozpisu prostředků na odborné sekce a dal jej členům senátu k dispozici.
b) Rozšířené kolegium rektora bez výhrad projednalo dokument Stanovení podílu fakult a dalších
součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za
rok 2007 dle opatření rektora 35/2007. Kolegium děkana se dohodlo na tom, že vhodnou
metodiku pro MFF zvolí až po úvaze, pokud možno při sestavování rozpočtu na další rok.
Zatím je na rozvážení čas, protože univerzitní materiál čeká na schválení senátem a jeho
přijetí by mělo vyústit ve vydání rektorovy směrnice. Pokud by se situace změnila a nastal
kvap, přiklání se kolegium k deponování financí do fondu odměn.
c) Fakulta má uzavřeny smlouvy o hrazení výuky s PřF, FTVS, Fakultou biomedicínského
inženýrství ČVUT.
Studijní agenda
a) Narostl počet studentů na kombinovaném studiu.
b) Na adrese http://www.radavs.cz/clanek.php?c=904 je materiál Rady vysokých škol Průzkum zkušeností s aplikací strukturovaného studia (tabulky hodnocení úspěšnosti bakalářských studií od roku 2003).
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c) Prod. J. Anděl jednal s pror. J. Bednářem o nostrifikacích diplomů uchazečů o doktorské studium na MFF (typicky uchazeči z Ukrajiny). Je možné, že MFF podá žádost panu rektorovi
o stanovení příhodnější lhůty pro nostrifikace tak, aby bylo možné stihnout nostrifikaci do
termínu přijímacího řízení do doktorského studia. Uvažuje se o náročnější přijímací zkoušce
do DS, která by ukázala, zda kandidát má ke studiu na MFF dobré předpoklady a nostrifikace
jeho diplomu Univerzitou Karlovou je na místě.
d) Žádost MFF o akreditaci studijního oboru Aplikovaná fyzika byla rektorátem UK postoupena
na MŠMT.
e) Byla zřízena webová stránka zaměřená na uchazeče o studium učitelství na MFF, viz
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/ucitelstvi.htm.
Věda a zahraniční styky
a) Děkan Z. Němeček podal informace o projektech GAČR, GAAV.
b) Od 1. ledna 2009 bude platit nová Směrnice děkana pro zahraniční styky MFF, během příštích
dnů bude vystavena na webu.
c) Od 1. ledna 2009 bude s pojišťovnou Vitalitas, a. s., uzavřena nová smlouva o cestovním
pojištění pracovníků MFF.
d) Rektor UK prezentoval na nedávné schůzi svého rozšířeného kolegia informace o hodnoceni
Univerzity Karlovy dle League of European Research Universities (LERU). LERU sdružuje
vybrané evropské research univerzity. Zajímavé je např. to, že podle zvolených kritérií vychází
další adeptka o členství, varšavská univerzita, ve všech ohledech, s výjimkou matematiky, lépe
než UK. Děkan má k dispozici soubor s uvedenou prezentací.
e) Děkan neobdržel žádné návrhy na Cenu děkana za nejlepší učebnici nebo monografii za rok
2007.
Personální a mzdová agenda
a) Dosavadní odhady ukazují na možnost vyplatit další plat ve výši asi 40 %. Kolegium rozhodlo,
že v rámci vyrovnání rozpočtu 2008 budou přesně spočítány příspěvky jednotlivých sekcí do
fondu děkana, z něhož bude další plat krytý.
b) V rámci podzimního kola konkursního řízení byli přijati dva mladí odborní asistenti – po
jednom na KDM a na KDF.
c) Odměna pro kolegy RNDr. Oldřicha Ulrycha, Ing. Jaroslava Richtera, RNDr. Michala Bejčka,
Ph.D., a pí Martu Olšinovou, díky nimž se učebna K11 stala víceúčelovou počítačovou laboratoří (podnět dr. R. Kryla).
Provoz a rozvoj
a) Chlazení v Troji: dodatek k investičnímu záměru na rekonstrukci fasády je hotový a byl
doručen na RUK.
b) Bakalářské promoce v malostranském refektáři úspěšně probíhají. Schůzka u kvestora UK
vyústila v souhlas RUK platit za promoce roční paušál. Kvestor dále přislíbil uhradit zhruba
250 tis. Kč za promoce, které se uskutečnily už letos od 10. října.
c) Prod. M. Tichý připravuje plán stavebních akcí na rok 2009.
d) Probíhá testování rezervačního systému pro Karolinum a MS připravovaného rektorátem.
e) Fakulta nechala v souladu s novou legislativou zpracovat průkaz energetické náročnosti na
každou ze svých budov.
Různé
a) Děkan předložil senátu zprávu o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok
2008 a Aktualizaci Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2009.
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b) Bílá kniha terciárního vzdělávání (BKTV) - postupem času vzniklo několik dokumentů:
v únoru 2008 Reakce UK na dokument BKTV, nyní Vypořádání připomínek UK k BKTV a
nakonec interní materiál univerzity Stanovisko UK k vypořádání připomínek UK k BKTV.
Vedení MFF připomínky k materiálu nedávalo.
c) Proběhl Den otevřených dveří.
Tajemník A. Líska a děkan Z. Němeček na dotazy senátorů podrobněji popsali úpravu cestovního pojištění pracovníků. Kromě standardního pojištění každé cesty je možné také využít karet
pro celoroční pojištění (pro evropské země za 1500 Kč s 400korunovou spoluúčastí zaměstnance,
pro celý svět za 4000 Kč – spoluúčast zaměstnance 1000 Kč).
Prod. L. Skála upozornil, že výrazně narostl počet studentů na kombinovaném studiu, fakulta
plánuje jim od příštího akademického roku poskytovat alespoň v 1. ročníku pravidelné (např.
sobotní) přednášky.
A. Kazda se zeptal, zda vedení fakulty plánuje provést podrobnější energetický audit, jako
příklad uvedl centrum zabývající se úsporami na Harvardské univerzitě. Podle Z. Němečka by
se podobné pracoviště na fakultě nevyplatilo; hlavní úspory energie jsou možné v Tróji, kde se
plánuje úprava pláště. U ostatních budov jsou změny obtížné, mnohé z nich jsou památkově chráněné. P. Valtr navrhl, aby v každé budově skupinka zaměstnanců či studentů vyhodnotila možné
energetické úspory.

3.

Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze
pro rok 2008.

Děkan Z. Němeček stručně představil předložený dokument, který se zabývá hodnocením loňského Dlouhodobého záměru MFF. J. Dolejší při této příležitosti požádal ostatní senátory, aby
poskytli vedení své návrhy obsahu nové výroční zprávy fakulty.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí zprávu děkana fakulty o plnění úkolů Aktualizace
dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2008.
Hlasování: 21 – 0 – 0

4.

Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok
2009.

Děkan představil Aktualizaci Dlouhodobého záměru fakulty na následující rok, vyzvedl zejména
záměr vytvořit kategorii „postdocÿ. Na dotaz J. Pešičky děkan podrobněji popsal bod „Aktivně
spolupracovat na dalším vývoji pravidel pro hodnocení výstupů vědecké činnostiÿ – v navrhované
novele zákona o podpoře výzkumu a vývoje není podrobně objasněna činnost „panelu expertůÿ.
Dalšími diskutovanými tématy bylo rozdělení hospodářského výsledku, přijímací zkoušky či publikace hodnocení vědeckých výsledků.
Usnesení:
AS schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2009.
Hlasování: 21 – 0 – 0

5.

Různé.

J. Dolejší navrhl, aby v případě, že se neobjeví aktuální věc k projednání, bylo lednové zasedání
AS vzhledem k nedostatku témat zrušeno.
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D. Kolovratník upozornil na to, že na webu fakulty není zveřejněna výše doktorského stipendia
v jednotlivých letech; děkan se zveřejněním souhlasil.
S. Stehno upozornil, že bývalá vysokoškolská poliklinika ve Spálené ulici bude od ledna 2009
fungovat pouze jako městská poliklinika, a vyjádřil obavu, že možnosti ošetření našich studentů
budou sníženy. Studentská komora o změně zatím nemá žádné informace, její členové k ní proto
nemohli zaujmout stanovisko. S. Stehno se zeptá na zdravotní dokumentaci stávajících studentů
zaregistrovaných na poliklinice a na to, jak to bude s nastupujícími studenty v následujících letech.
Z. Prášková informovala, že na zasedání kolegia matematické sekce byli pozváni také členové
AS z této sekce. Na schůzce se mj. diskutovala úroveň znalostí nově přijatých studentů, kteří už
neabsolvovali přijímací zkoušky; někteří z nich totiž nematurovali z matematiky. Sekce se také
oproti názoru převažujícímu na 151. zasedání AS, přiklání k tomu, aby některé přednášky byly
přesunuty do NMgr. studia.
Bohatá diskuze proběhla opět ohledně zvýšení počtu přednášek v anglickém jazyce. Podle
J. Spurného na naši fakultu nepřicházejí zahraniční studenti kvůli naší malé nabídce přednášek
v angličtině. Vedení fakulty upozornilo, že přednáška se musí konat v češtině, pokud to alespoň
jeden ze studentů vyžaduje. Doporučilo, aby se studenti každé přednášky vždy domluvili s jejím
vyučujícím.

Zasedání skončilo v 20.09.
Příští zasedání senátu se uskuteční 25. února 2009 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský

