Zápis ze 154. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 25. února 2009

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, 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, J. Kvasničák, Z. Kvíčalová, P. Lapin, J. Lipovský, L. Surá, O. Zajíček
Hosté: J. Anděl, L. Dvořák, O. John, A. Karger, A. Kučera, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček,
J. Podolský, M. Rotter, L. Skála, J. Štěpán, P. Töpfer

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

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 153. zasedání.
Volba 1. místopředsedy.
Informace vedení fakulty.
Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/10.
Výše stipendia v doktorském studiu.
Závěrka hospodaření MFF za rok 2008.
Informace o průběhu sněmu zástupců AS v Hradci Králové.
Diskuze o zkušenostech s dvoustupňovým studiem.
Různé.

Zasedání řídil předseda AS J. Dolejší. Na členství v AS rezignoval ke dni 30. 1. 2009 Marek Radecki,
na jehož místo od 31. 1. 2009 postoupil z řad zvolených náhradníků J. Kvasničák. Předseda senátu
nového člena AS uvítal a předal mu osvědčení o platnosti jeho členství.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 153. zasedání.
Program zasedání a zápis ze 153. zasedání byly schváleny tichým souhlasem.

2.

Volba 1. místopředsedy.

Na funkci 1. místopředsedy AS J. Dolejší navrhl dosavadního 1. místopředsedu R. Kryla. Skrutátory
byli určeni Z. Drozd a D. Kolovratník. Členům zaměstnanecké komory bylo vydáno 14 hlasovacích
lístků; 13 z nich bylo pro R. Kryla, jeden byl neplatný. R. Kryl byl zvolen 1. místopředsedou AS.

3.

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

a) Závěrka hospodaření fakulty za rok 2008 se předkládá ke schválení.
b) Tajemník po předchozím souhlasu kolegia děkana vydal směrnici o cestovním pojištění
(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s0802.htm). Agenda pojištění byla od 12. 1.
2009 převedena na hospodářské oddělení (P. Trojánková, zástup H. Podolská).
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c) Od ledna 2009 platí novelizovaný ceník prací a služeb fakulty. Poslední předchozí aktualizace
ceníku proběhla v roce 2004. Od té doby došlo k několika organizačním změnám (možnost
půjčování auta nebo ubytování na Karlově již neexistuje, chatu na Mariánské fakulta prodá)
a samozřejmě ke zvýšení cen ve státě obecně.
d) Výzva k úsporám energií byla rozeslána na všechna pracoviště fakulty.
Studijní agenda
a) Vývoj počtu přihlášek ke studiu se zatím velmi podobá předchozím letům. Na zasedání byla
k dispozici příslušná data.
b) Senát dostal podklady ke zkušenostem s reformou studia.
c) Senátu se na dnešní jednání předkládá návrh směrnice stanovující výši poplatků spojených
se studiem.
d) Podnět od AS MFF: stanovení výše doktorského stipendia by mělo být zakotveno ve veřejné
vyhlášce děkana. Příslušný výnos byl vydán, viz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2009/smer03.htm.
e) Doktorandská karolinka: dr. V. Kapsa se iniciativně ujal přípravy aktualizovaného vydání. Po
projednání s odd. PSíK navrhuje dokument vylepšit tak, aby nešlo o pouhý text jako dosud,
ale aby informace v něm pramenily z fakultních databází (složení komisí) a byly rozšířeny
o seznam požadavků ke zkoušce, seznam literatury, seznam prací obhájených v posledních
letech, atd. Vyžádá si to určitý čas, ale zato by vznikl aktuální a moderní internetový materiál
ve formátu pdf.
f) Studentská anketa: námět, který zazněl na jedné z minulých schůzí senátu fakulty – aby připomínky, které student v anketě napíše, byly hned veřejně viditelné, kolegium nedoporučilo
realizovat. Doporučilo naopak setrvat na stávajícím postupu, tj. zveřejnit připomínky najednou, po předchozím souhlasu děkana, aby bylo možné vyloučit případné vulgární či nesmyslné
připomínky. Jestliže by si studenti přáli „chatovatÿ, mohou se obrátit na svoji Studentskou
komoru.
g) Děkan a prod. L. Skála nesouhlasně reagovali na informace v různých denících – noviny
chybně informovaly o možnostech přijetí, resp. o odhadované úspěšnosti přijetí uchazečů na
MFF.
Věda a zahraniční styky
a) Kolegium schválilo vydání Směrnice děkana č. 8/2008, pro zahraniční styky MFF UK. Výnos
platí od 1. 1. 2009, viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2008/smer08.pdf.
b) Fakulta podá kandidatury do hodnotících panelů GA ČR.
c) Fond rozvoje vysokých škol: soutěž na rok 2010 je vyhlášena, zatím bez harmonogramu, viz
http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2010.pdf. V rámci tematické skupiny A Inovace a rozvoj
laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání je předem vypisovatelem určeno, že MFF UK může podat maximálně
6 projektů (počet projektů byl stanoven vysokým školám a jejich součástem podle počtu
jejich studentů vedených ke dni 31. 10. 2008 v systému Sdružené informace matrik studentů).
Na své příští schůzi se vedení fakulty dohodne, kolik a jaké projekty která sekce do tematické
skupiny A připraví.
d) Připravuje se slavnostní podpis sponzorské smlouvy s firmou RSJ Invest, a. s. Datum je
dohodnuto na 31. března t.r. Jmenovaná firma poskytne v rámci dvouletého projektu 1 mil. Kč
pro talentovaného matematika ve věku do 40 let, zaměstnance MFF, bez předchozího určení
specializace.
Personální a mzdová agenda
a) Návrh na zřízení pozice post-doc pro uchazeče ze zahraničí je hotový.
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b) Do funkce vedoucího správy budov na Karlově nastoupil od 1. ledna t.r. Ing. Miloš Novák.
c) Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., dostal pamětní medaili Univerzity Karlovy (ke svému významnému životnímu jubileu).
Provoz a rozvoj
a) Úhrady za provozování bakalářských promocí v malostranském refektáři: smlouva s RUK byla
na konci roku 2008 podepsána, finance za období od 10. října 2008 do 31. 12. 2008 uhrazeny
v jejím rámci.
b) Plán stavebních akcí na rok 2009 je v pokročilém stádiu přípravy.
c) Příprava rekonstrukce fasády v Troji úspěšně pokračuje. Prod. M. Tichý zorganizoval k rekonstrukci schůzku, která se konala 11. února t.r., zúčastnil se jí proděkan pro rozvoj, zástupci
správy budov a reprezentanti firmy Unistav, a.s. Pozváni byli zájemci z pracovišť MFF UK
a FJFI ČVUT.
d) Web MFF: jedná se o dlouhodobý úkol, koncem dubna t.r. předloží výsledek své práce kol.
T. Vagera.
Různé
a) Děkan se zúčastnil setkání děkanů přírodovědných fakult evropských univerzit zorganizovaného v rámci Coimbra Group (Leuven, 12. a 13. února 2009). V pořadateli předem vymezeném čase představil MFF a shlédl prezentace ostatních kolegů. Z neformálních diskusí
si odnesl poznatek, že důsledky přijetí tzv. Boloňské deklarace působí většině evropských
univerzit víc starostí než radostí. Více informací o Coimbra Group lze nalézt na adrese
http://www.coimbra-group.eu.
b) Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2008, sbírají se podklady.
c) Fakultní jarní koncert je naplánovaný na středu 15. dubna 2009. Bude se konat v Karolinu,
dramaturgii má na starosti jako obvykle doc. J. Pavluch, na organizaci koncertu spolupracuje
s dr. M. Stiborovou.
Prod. L. Skála podrobněji popsal směrnici děkana stanovující výši úhrad od studentů a absolventů za výpisy. Nově budou pro studenty, kteří složili SZZ a dosud si nepřevzali diplom, platit
nižší částky.
Tajemník A. Líska se vyjádřil k rekonstrukci pláště budovy v Tróji. Pro všechny zaměstance
sídlící v budově bylo uspořádáno informační setkání; na webu se budou objevovat pravidelné informace. Každé úterý bude kontrolním dnem, jehož se mohou zúčastnit i zaměstnaci.
Na dotaz J. Spurného, zda došlo k pokroku ohledně možnosti zveřejnit text diplomové práce
v SISu, prod. L. Skála odpověděl, že tento podnět byl předán rektorátu. J. Pešička dále upozornil,
že v SISu pro doktorské studenty chybí možnost sestavení rozvrhu.

4.

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/10.

Děkan předložil senátu k vyjádření směrnici stanovující poplatky spojené se studiem pro následující akademický rok. Prod. L. Skála stručně okomentoval změny oproti předchozí směrnici.
Nejvýrazněji je zvýšen poplatek za studium v anglickém jazyce, a to na 6000 eur. Na ostatních
fakultách univerzity je tento poplatek vesměs vyšší, navrhovaná částka je podobná výši poplatku
na PřF. Dále dojde k mírnému zvýšení poplatku za písemnou přihlášku ke studiu (na tiskopisu
SEVT), aby byli studenti motivováni podávat přihlášku elektronicky.
Na dotaz J. Dolejšího prod. J. Anděl doplnil, že poplatek za studium v angličtině se týká
přibližně jednoho až dvou studentů (s výjimkou dobíhajícího programu Erasmus Mundus), ostatní
zájemci jsou směřováni do kombinovaného studia. Nová výše poplatku se bude vztahovat i na
studenty, kteří do studia v anglickém jazyce už nastoupili.
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A. Kazda položil dotaz, zda se kvůli zvýšení poplatku nesníží zájem o studium v angličtině.
Podle prod. J. Anděla to vážné zájemce neodradí. L. Skála doplnil, že dosavadní výše poplatku
odpovídala příspěvku státu na studenta v českém jazyce, nebyla tedy možnost příplatku vyučujícím.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí výši poplatků spojených se studiem pro akademický
rok 2009/10.
Hlasování: 22 – 0 – 1

5.

Výše stipendia v doktorském studiu.

Senát se dále podle čl. 6 odst. 3 Stipendijního řádu UK vyjádřil ke zvýšení doktorandského
stipendia. Změny okomentoval prod. L. Skála. V prvním ročníku dochází ke zvýšení stipendia na
6050 Kč měsíčně, ve 2. až 4. ročníku jeho základní výše činí 7500 Kč, příplatek za složení zkoušky
z angličtiny činí 1000 Kč, příplatek za složení státní zkoušky je 1500 Kč.
Děkan Z. Němeček uvedl, že studenti starší 26 let jsou většinou navíc na pracovištích zaměstnáni, aby jim bylo kryto zdravotní a sociální pojištění. Podle O. Zajíčka je zaměstnávání studentů
specifické na různých pracovištích, mnozí z nich úvazek nemají.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí výši stipendia v doktorském studiu.
Hlasování: 23 – 0 – 0

6.

Závěrka hospodaření MFF za rok 2008.

Předseda ekonomické komise J. Pešička uvedl, že projednávání závěrky proběhlo standardně,
nejasnosti byly uspokojivě vysvětleny, peníze byly použity podle schváleného rozpočtu a přehlednost závěrky je dosti veliká. Zápis z jednání ekonomické komise byl k dispozici na pracovní stránce
AS. J. Pešička vybral několik dotazů, které děkan znovu na jednání AS zodpověděl. Týkaly se
mj. nájemní smlouvy s Prahou 2 o přístupu k zahradě Ztracenka a příspěvku UK na pořádání
bakalářských promocí. J. Pešička dále ocenil práci vedení fakulty a hospodářského oddělení, díky
níž kontrola NKÚ nezjistila žádná výrazná pochybení.
Vedoucí hospodářského oddělení D. Lanková upozornila na nečerpání některých grantů GAUK.
Nekteří studenti k nim přistupují nedůsledně, vyzvala proto studenty, aby včas čerpání GAUK
s hospodářským oddělením konzultovali. J. Štěpán apeloval na větší zodpovědnost školitelů, studenti totiž nemají s čerpáním grantů mnoho zkušeností. Pokud o to vedoucí grantu požádá, může
školitel do grantu nahlížet.
AS přijal následující usnesení, jejichž texty předložila ekonomická komise.
Usnesení:
AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 31. 12. 2008 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Hlasování: 23 – 0 – 0
Usnesení:
AS MFF schvaluje závěrku hospodaření k 31. 12. 2008.
Hlasování: 23 – 0 – 0
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Informace o průběhu sněmu zástupců AS v Hradci Králové.

J. Dolejší seznámil AS s průběhem jednání zástupců AS v Hradci Králové, jehož se zúčastnil
spolu s J. Lipovským. Schůzku iniciovali zástupci filosofických fakult. Byly formulovány nejdůležitější výtky vůči Bílé knize terciálního vzdělávání, které byly poté shrnuty Hradeckým prohlášením
(viz http://www.provzdelanost.cz). M. Rotter a Z. Němeček tyto informace doplnili o postoj
univerzity, která se obává omezení akademických svobod a upozorňuje, že základní připomínky
k BKTV nebyly brány v potaz.
AS přijal následující usnesení.
Usnesení:
AS MFF se připojuje k Hradeckému prohlášení.
Hlasování: 23 – 0 – 1

8.

Diskuze o zkušenostech s dvoustupňovým studiem.

Senát pokračoval společně s vedením fakulty a garanty programů v diskuzi o zkušenostech
s rozdělením původního pětiletého studia na bakalářské a na navazující magisterské studium. Prod.
L. Skála v úvodní prezentaci shrnul hlavní problémy, dále se AS věnoval jednotlivým tématům.
V otázce přijímacích zkoušek na NMgr. studium se názory jednotlivých sekcí výrazně liší. Matematická sekce a učitelství matematiky chtějí přijímací zkoušky pro studenty, kteří neabsolvovali
příslušný bakalářský obor, zavést. Fyzikální sekce v nejbližší době přijímací zkoušky zavádět nehodlá. Navrhuje uskutečnit neformální pohovory, na kterých by studentům mohlo být doporučeno,
které předměty si mají doplnit. Také informatická sekce chce přijímací zkoušky v naprosté většině
případů promíjet. Po bohaté diskuzi J. Dolejší navrhl, aby byla jednotlivým sekcím dána v konkrétním odpouštění přijímacích zkoušek volnost. Získáme-li se zavedením přijímacích zkoušek dobré
zkušenosti, je možné změnit příslušnou formulaci v Řádu přijímacího řízení.
Problém, kdy student NMgr. studia neabsolvoval některé klíčové předměty z Bc. studia se
nepodařilo dokonale vyřešit. Studentovi lze absolvování těchto předmětů doporučit. Zároveň lze
trvat na těchto přirozených požadavcích při zkouškách z dalších předmětů nebo u státní závěrečné
zkoušky.
Prod. J. Anděl shrnul téma pomocných kurzů pro studenty kombinovaného studia. Na matematice kurzy existují a osvědčily se, na informatice se kurzy zdají užitečné v zimním semestru,
v letním by se od nich ustoupilo, na fyzice zatím tyto kurzy nejsou.
Dále se diskuze věnovala problematice učitelských oborů. Tyto obory zavedení dvoustupňového studia nevhodně rozdělilo; odborné předměty jsou vyučovány hlavně v prvních třech letech,
pedagogika a psychologie v NMgr. studiu. Dalším specifikem učitelství je vyšší počet částí státní
zkoušky. Podle A. Kargera je však kvalita odborných znalostí našich absolventů znatelně vyšší než
u absolventů některých pedagogických fakult.
K otázce nostrifikací diplomů zahraničních studentů L. Skála uvedl některé možnosti, kterými
si fakulta může ověřit, že zájemce splňuje naše standardy. Fakulta může pozvat zájemce na pohovor (lze spojit s přijímací zkouškou do Ph.D. studia), dále můžeme požadovat předložení sylabů
vystudovaných předmětů nebo žádat ukázání originálu dokladu.

9.

Různé.

Termíny příštích zasedání AS byly stanoveny na 25. 3. a 22. 4.
R. Grill upozornil na to, že letní semestr je o týden kratší než v předchozích letech. Mezi
zkouškovým obdobím a týdenní pauza. Podle L. Skály harmonogram vychází z harmonogramu
vydaného univerzitou.
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Na dotaz P. Krtouše děkan popsal projednávání novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje
v PS PČR. Zákon byl propuštěn do 2. čtení, objevil se však pozměňovací návrh, který by rušil
možnost zaměstnávat akad. pracovníky opakovaně na dobu určitou. Proti tomuto pozměňovacímu
návrhu vystoupila Česká konference rektorů.
S. Stehno referoval o převodu Studentského zdravotního ústavu na městskou polikliniku. Dr.
Kobesová mu potvrdila, že ústav byl zrušen, stala se z něj část polikliniky Prahy 1. Důvodem je
nedostatek kapacity pro Prahu 1 a nezájem pražských VŠ. Studenti, kteří jsou v ústavu registrováni,
budou nadále ošetřováni, ostatní si budou muset ošetření shánět sami. Prod L. Skála uvedl, že
studijní oddělení obdrželo od vedení polikliniky dopis, že poliklinika i nadále stojí o naše studenty.
Podle S. Stehna však dr. Kobesová je v současné době zahlcená, nové studenty přijímat nebude.
SKAS byl vyzván, aby zjistil zájem studentů o ošetřování v bývalém Studentském zdravotním
ústavu.

Zasedání skončilo v 22.25.
Poznámka: Termín následujícího zasedání byl předsednictvem změněn na 1. dubna 2009 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský

