Zápis ze 155. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 1. dubna 2009

Přítomni: J. Hric, 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, D. Kolovratník, J. Kvasničák, Z. Kvíčalová, P. Lapin, J. Lipovský, L. Surá, O. Zajíček
Omluveni: J. Dolejší, Z. Drozd, A. Kazda
Hosté: J. Hála, A. Havlíčková, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, L. Skála, M. Rotter

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

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 154. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Rozpočet MFF na rok 2009.
Určení zástupců senátu ve výběrových komisích.
Úprava požadavků k SZZ v oboru Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí.
Vyhlášení voleb do SKASu na období 2009 – 2010.
Informace o průběhu přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.
Různé.

Zasedání řídil 2. místopředseda AS D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 153. zasedání.

Zápis ze 154. zasedání byl po úpravě bodu 3 a dalších drobných úpravách schválen tichým
souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 25. února.
Ekonomické záležitosti

a) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2009 se předkládá senátu ke schválení.
b) Pojištění fakulty: pojistná smlouva se uzavírá vždy na 2 roky. Platnost stávající smlouvy,
uzavřené s Českou pojišťovnou, vypršela koncem března t.r. Vedení fakulty schválilo návrh tajemníka, aby od 1. dubna 2009 na příští dva roky uzavřela MFF pojistnou smlouvu
s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. ČPP se jeví jako nejlepší z celkem šesti oslovených
pojišťoven. Fakulta bude pojištěna jako celek (v případě smlouvy s Českou pojišťovnou byl
součástí smlouvy přesný výčet pojištěných položek), pojištění je rozšířeno dokonce na škody
způsobené v důsledku terorismu nebo politických nepokojů, dále je do něj zahrnuto pojištění
trezoru, hotovostí a přenosu hotovostí, a ještě dále pojištění studentů včetně účastníků propagačních akcí pořádaných fakultou. Přitom roční platba fakulty bude činit 748 tis. Kč, kdežto
podle předchozí smlouvy platila MFF 886 tis. Kč ročně. Dosavadní smlouvu na pojištění
trezoru, zvlášť uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa, fakulta vypověděla. Celková úspora na
pojištění představuje 172 tis. Kč ročně.
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c) Tajemník podepsal dodatek ke smlouvě mezi MFF a firmou Guarant (pronajímání reprezentativních prostor malostranské budovy). Smlouva je z roku 2007, zásluhou dodatku reflektuje
změny ve využívání malostranského refektáře pro bakalářské promoce, tj. že rezervace prostor
pro promoce má prioritu před ostatními akcemi. Ostatní ujednání smlouvy se nezměnila.
d) Prodej chaty na Mariánské: tajemník podniká potřebné administrativní kroky k realizaci
odprodeje.
Studijní agenda
a) Příprava přijímacího řízení je v plném proudu. Údaje o počtu přihlášek byly k dispozici
členům senátu.
b) Výsledky studentské ankety za zimní semestr 2008/2009 jsou již hotové. Učitelé, kteří se
v hodnocení studentů umístili na prvních místech, dostanou mř. odměnu v rámci své sekce.
Proděkani prof. J. Anděl a prof. L. Skála připraví návrh na řešení kritických připomínek
studentů (např. pozdní příchody učitelů na výuku), senát bude informován.
c) Pokračují práce na přípravě nové doktorské karolinky. Dokument bude jednak vystaven na
fakultním webu, jednak bude vydán tiskem v českém a anglickém jazyce.
d) Jednání s FSV UK o uzavření smlouvy, týkající se společného zabezpečení výuky a úhrady
za tuto výuku, ještě neskončila.
e) Fakulta (stejně jako v předchozích letech) finančně a organizačně podpoří konání Soutěže
vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech (SVOČ). Letos se bude
konat již 10. ročník této soutěže.
f) Ing. I. Merhautová, ředitelka Městské polikliniky Praha (bývalý Studentský zdravotní ústav
v pražské Spálené ul. č. 12), sdělila, že poliklinika bude poskytovat pravidelnou péči jen
pacientům u ní registrovaným. Ostatní pojištěnce ošetří pouze v případě akutní a neodkladné
péče. Sdělení je zveřejněno na elektronické vývěsce studijního oddělení.
Věda a zahraniční styky
a) FRVŠ 2010 tematický okruh A: sekce se dohodly na tom, že sekce F podá 4 návrhy, sekce
I podá 1 návrh a sekce M sloučí svůj 1 návrh s dalším ze sekce I. Termín pro odevzdání
návrhů na OVZS vyprší 14. 4. 2009.
b) Pan rektor jmenoval novým prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost UK prof. RNDr. Petra
Volfa, CSc.
c) Pror. P. Volf sdělil, že v průběhu 2. čtvrtletí 2009 provede MŠMT společně s mezirezortními
hodnotícími komisemi kontrolu řešení, resp. průběžné hodnocení výzkumných záměrů, a to za
období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008. V případě MFF se kontrola bude vztahovat na záměry
řešené doc. R. Leitnerem a prof. J. Bičákem.
d) Bylo schváleno složení hodnotících panelů GA ČR – přesné informace o zastoupení odborníků
MFF má prod. J. Pokorný a OVZS.
e) V úterý 31. 3. t.r. byla slavnostně podepsána sponzorská smlouva s firmou RSJ Invest, a.s.
V jejím rámci je vypsán Vědecký projekt RSJ Invest – matematika a její aplikace. Na návrh
matematické sekce byla udělena pamětní medaile MFF členovi představenstva společnosti
RSJ Invest, a.s., a absolventovi MFF p. Mgr. Karlu Janečkovi, MBA, Ph.D.
f) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, byl dne 3. března 2009 ve třetím čtení schválen Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky. Diskuse spojená s návrhem tohoto zákona jistě nekončí. Jako
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vřed na kráse zákona se jeví ustanovení, podle něhož musejí být akademičtí pracovníci přijímáni do zaměstnání na dobu neurčitou. To by znamenalo obrovské potíže při zaměstnávání
pracovníků na řešení projektů.
Personální a mzdová agenda
a) Kolegium děkana dnes schválilo vypsání konkursů na obsazení pracovních míst, senát byl
požádán o určení svých delegátů do konkursních komisí.
b) Nově zřízená pozice postdoc: sekční proděkani připravují formulaci inzerátu.
c) Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., převzal dne 26. března t.r. z rukou rektora pamětní medaili
Univerzity Karlovy (při příležitosti svých sedmdesátin).
Provoz a rozvoj
a) Prod. M. Tichý koordinuje akci na instalaci displeje před refektář v malostranské budově.
80 % nákladů ponese RUK, fakulta se bude podílet úhradou nákladů ve výši max. 120 tis.
Kč.
b) Prod. M. Tichý vyhověl žádosti sl. Brotánkové a koupil spolku Matfyzák barevnou tiskárnu,
dále zvažuje další žádost spolku - zakoupení datového projektoru.
c) Probíhají jednání se zástupci MČ Praha 2 o revitalizaci zahrady Ztracenka, o prodloužení
dohody umožňující průjezd na plánované staveniště přes pozemky fakulty na Karlově.
d) Připravují se rozvojové projekty na rok 2010 (koordinuje prod. M. Tichý).
Různé
a) Zákon o terciárním vzdělávání přehled dokumentů i mediální reakce jsou přehledně k dispozici na adrese http://iforum.cuni.cz/IFORUM-6046.html. Pan rektor svolal na pondělí
6. 4. schůzi svého rozšířeného kolegia s cílem prodiskutovat interní dokument nazvaný Perspektivy dalšího vývoje českého školství: i) Obecná východiska, ii) Náměty pro novelizaci
zákona o vysokých školách. Děkan předloží materiál k diskusi vědecké radě fakulty na jejím
zasedání 8. dubna t.r. Vyjádření k dokumentu pan rektor očekává do 15. dubna t.r.
b) V úterý 7. dubna t.r. si Univerzita Karlova připomene 661. výročí svého založení, a to na
slavnostním zasedání ve 14.00 hodin ve Velké aule Karolina.
Prod. L. Skála komentoval tabulky počtu absolventů MFF v jednotlivých programech od 1998 –
výrazný nárůst nastal na informatice. Uvedl, že v roce 2009 nebude navýšení studentů financováno.
Počet studentů, kteří odpovídají ve studentské anketě, bohužel stále klesá. Uvažuje se o mimořádném stipendium pro studenty, kteří přišli s dobrými náměty.
A. Havlíčková informovala o tom, že proběhlo národní kolo soutěže řešení úloh z matematiky
(matematický náboj organizovaný MKS). V Praze se soutěže zúčastnilo 48 družstev, další řešila
v Opavě a Bratislavě.
Na otázku S. Stehna týkající se volejbalového hřiště pod Karlovem Z. Němeček odpověděl, že
horní z hřišť je velmi málo využívané a uvažuje se o jeho zrušení.

3.

Rozpočet MFF na rok 2009.

Tajemník A. Líska shrnul fakultní rozpočet, vyzdvihl, že ve srovnání s předcházejícím rokem nedošlo ke krácení prostředků. D. Lanková zhodnotila možné dopady vládních protikrizových opatření
na hospodaření fakulty.
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Předseda ekonomické komise J. Pešička ocenil to, že procentuální náklady na financování centra (tj. děkanátu) dlouhodobě klesají. Na otázky EK vybrané jejím předsedou odpověděl děkan
Z. Němeček znovu na zasedání AS. Popsal hospodaření s fondy, které mohou tvořit částečnou rezervu pro případ horší ekonomické situace. Komentoval také procentuální snížení dotace na výuku
v celkových prostředcích fakulty. Dále nastínil případné reakce fakulty na možný pokles příjmů
v důsledku ekonomické krize.
K dotazu Z. Práškové ohledně zdánlivého snížení mezd v matematické sekci Z. Němeček uvedl,
že odhad mzdových prostředků je určován proděkany z důvodu výpočtu záloh pro odvody na
centrum. Na konci roku dojde ke korekci těchto údajů podle skutečně vyplacených mezd. Na dotaz
P. Krtouše děkan podrobněji popsal stavební akce plánované pro tento rok.
AS schválil následující usnesení navržená ekonomickou komisí.
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje „Návrh rozpisu dotace na rok 2009ÿ tak, jak je předkládá
vedení fakulty.
Hlasování: 20 – 0 – 0
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 1. 1. 2009 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Hlasování: 20 – 0 – 0

4.

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 J. Hrice,
• na obsazení míst v matematické sekci Z. Práškovou,
• na obsazení míst na Katedře jazykové přípravy a Katedře tělesné výchovy S. Krýsla,
• na obsazení míst mladých odborných asistentů v oborech matematika, informatika, fyzika
J. Dolejšího (náhradník R. Kryl),
• na obsazení míst vedoucích Katedry fyziky kondenzovaných látek a Ústav částicové a jaderné
fyziky J. Pešičku,
• na obsazení místa vedoucího Katedra didaktiky matematiky Z. Práškovou,
• na obsazení míst vedoucích Střediska informatické sítě a laboratoří a Katedry softwarového
inženýrství R. Kryla.
Hlasování: 20 – 0 – 0

5.

Úprava požadavků k SZZ v oboru Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí.

Děkan Z. Němeček stručně představil změny požadavků k SZZ navržené vedoucí KFPP J. Šafránkovou. Nový návrh požadavků podle ní nemění obecné požadavky na znalosti studentů, pouze lépe
odráží novou strukturu studia. L. Surá uvedla, že jeden ze studentů této katedry jí potvrdil, že se
jedná pouze o přeskupení požadavků k SZZ.
Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí návrh úprav požadavků ke SZZ oboru Fyzika povrchů
a ionizovaných prostředí.
Hlasování: 20 – 0 – 0
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Vyhlášení voleb do SKASu na období 2009 – 2010.

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 SKASu.
Usnesení:
AS vyhlašuje volby zástupců do Studentské komory na ak. rok 2009/2010 na den
6. května 2009 a předsedou volební komise jmenuje Karla Tůmu.
Hlasování: 20 – 0 – 0

7.

Informace o průběhu přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.

D. Kolovratník popsal schůzku vedení UK, předsednictva AS UK a předsednictev fakultních senátů týkající se vysokoškolského zákona. Z. Němeček členy AS více seznámil s dosavadní přípravou
zákona o terciárním vzdělávání. Původní, nultá, verze byla pro UK nepřijatelná. V následujících
verzích došlo ke změnám (např. vypuštění Rady pro terciární vzdělávání, změna ve způsobu spolurozhodování správní rady a akademického senátu). V návrhu zákona nejsou zakotveny fakultní
orgány, s tím, že jejich pravomoci se stanoví ve statutu VŠ.
Na dotaz P. Kaplického, jaký je odhad dalšího vývoje, děkan doplnil, že ministr školství požádal
pana premiéra, aby byla příprava věcného záměru zákona pozastavena.
UK připravuje alternativní návrhy reformy českého vysokého školství, materiály byly poskytnuty k diskuzi akademickým senátům a děkanům fakult. Další informace k reformě terciárního
vzdělání jsou k dispozici na serveru IForum – http://iforum.cuni.cz/IFORUM-6655.html (např.
také článek Zcizená reforma http://iforum.cuni.cz/IFORUM-7023.html).

8.

Různé.

M. Rotter sdělil, že AS UK byla předvedena maketa budoucího kampusu na Albertově a představen architektonický záměr. V areálu se plánuje vznik Biocentra a Globcentra, jehož součástí
bude i nová menza.
Zasedání skončilo v 20.25.
Příští zasedání senátu se uskuteční 22. dubna 2009 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský

