Zápis ze 156. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 22. dubna 2009

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, J. Hric, R. Grill, P. Kaplický, P. Kolman, 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: P. Krtouš, A. Kazda
Hosté: J. Anděl, A. Havlíčková, A. Líska, L. Skála

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 155. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2010/11.
Vyjádření k návrhům změn předpisů UK v Praze.
Různé.

Zasedání řídil 1. místopředseda AS R. Kryl.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 155. zasedání.

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Zápis ze 155. zasedání byl schválen tichým
souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.

Proděkani J. Anděl a L. Skála informovali senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od
1. dubna.
Ekonomické záležitosti
a) Inzerát ohledně prodeje chaty na Mariánské vyvolal velký zájem. Tajemník přijal zhruba 14
nabídek, příjem dalších zastavil. Pro zájemce budou dohodnuty 2 termíny na prohlídku nemovitosti. Podmínkou MFF mj. bude, že kupec převezme i smlouvu s nájemci a dále že odkoupí
movitý majetek v objektu. Vážným zájemcům bude stanovena lhůta, ve které mohou písemně
podat svou cenovou nabídku; zvítězí nejvyšší nabídka.
b) Rozpis rozpočtu na pracoviště je hotový, žádné stížnosti ze strany vedoucích pracovišť k děkanovi nedospěly. S ohledem na rostoucí státní dluh a změnu vlády nelze vyloučit případné
rozpočtové restrikce ze strany státu. Děkan doporučil, aby si sekce alespoň do pololetí 2009
ponechaly jistou finanční rezervu a nevypotřebovaly finance ve prospěch „dekretovýchÿ mezd.
c) Byl vypracován aktualizovaný střednědobý plán interního auditu na období 2008 až 2010.
Studijní agenda
a) Byl vytvořen návrh brožury pro přijímací řízení 2010/2011, AS byl požádán o schválení podmínek přijímacího řízení.
b) Zajištění přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia: na obor Informatika bude
zkoušce podrobena zhruba polovina uchazečů, kteří získali titul Bc. na jiné škole než na MFF;
podobně tomu bude pro program Matematika.
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c) L. Skála sestavil tabulku s přehledem o počtu absolventů MFF v letech 1998 – 2008: grafy
kolovaly na zasedání.
d) Po připomínkách zástupců SKASu, že se při zápise tvoří před studijním oddělením fronty, se
zabývalo studijní oddělení možnostmi, jak proceduru zjednodušit. Inspiraci poskytly FSV a
FF, kde se studenti zapisují elektronicky. Prod. J. Anděl přednesl návrh vedení fakulty a to jej
po diskusi schválilo. Jednoduše řečeno, nová metoda by nutila studenty přijít k registraci na
studijní oddělení pouze jednou místo třikrát.
e) Vedení fakulty schválilo harmonogram akad. roku 2009/2010.
f) Studentům v kombinované formě studia jsou na fakultním webu nově dostupné pro ně potřebné
základní informace, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/kombinovane.htm.
g) Výsledky studentské ankety za zimní semestr 2008/2009 jsou k dispozici. Učitelé, kteří se v hodnocení studentů umístili na prvních místech, dostanou mimořádnou odměnu v rámci své sekce.
Vedení také uvažuje o tom, že odmění dva studenty, kteří do ankety přispěli několika podnětnými připomínkami. Proděkani prof. J. Anděl a prof. L. Skála připravují návrh na řešení
kritických připomínek studentů (např. pozdní příchody učitelů na výuku).
Řešeny byly také provozně-technické podněty.
• Tabule v Troji: respondent ankety navrhuje zvětšit plochu tabulí, především pro výuku
matematiky. S ohledem na vysoké výdaje (zhruba 1,5 mil. Kč) kolegium zatím návrh
neschválilo. Vyčká na podrobnější zjištění stran skutečné poptávky, přesnější cenový odhad
a také na stanovisko prod. J. Štěpána. Učitelé by mohli více používat běžnou audiovizuální
techniku.
• Zřízení úschovny zavazadel: kolegium návrh neschválilo. Fakulta zajišťuje skříňky na osobní
věci posluchačů a zaměstnanců tehdy, je-li to potřeba k zajištění provozu příslušného
útvaru (knihovna, praktikum, tělocvična). Zřízení studentské úschovny zavazadel by s sebou přineslo riziko odpovědnosti za ztracená zavazadla, riziko případného teroristického
útoku, dále nutnost zřídit výdejnu klíčků (spojenou s agendou výběru hotovosti za poskytnutou službu a s kaucí za ztracený nebo nevrácený klíček, . . . ).
h) Vedení fakulty se seznámilo s dokumentem Univerzity Karlovy Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství. Jde o interní materiál určený k diskusi v rámci Univerzity Karlovy.
Připomínky zpracované děkanem byly předloženy k diskusi vědecké radě fakulty na jednání 8.
4. t.r. a poté zaslány rektorovi UK. Chronologicky řazené informace o vývoji dění okolo Bílé
knihy jsou na stránce i-Fóra http://iforum.cuni.cz/IFORUM-6046.html.
Věda a zahraniční styky
a) Prof. P. Simon, dlouholetý redaktor časopisu, děkanovi sdělil úmysl svůj a dalších kolegů skončit
v dohledné době z věkových důvodů práci v redakční radě Časopis Acta Universitatis Carolinae –
Mathematica et Physica (AUC). Časopis se před časem podařilo prosadit na seznam Rady vlády,
obsahující recenzované časopisy bez impakt faktoru; bylo mu přisouzeno 8 bodů. V posledních
dvou letech v AUC nepublikoval žádný fyzik. Po diskusi o dalším osudu časopisu vedení fakulty
doporučilo zachovat jej, a tedy najít nové členy redakční rady.
b) Došlo k dalšímu vylepšení webových stránek Oddělení pro vědu a zahraniční styky – seznam
řešených projektů má aktivní formu, takže pod názvy grantů lze nalézt detaily o nich včetně
anglického překladu abstraktu. Výjimkou jsou projekty GA UK – agentura neposkytuje anglické
překlady. Nicméně prod. J. Pokorný stále nepokládá strukturu stránek za ideální a usiluje
o jejich zkvalitnění.
c) MFF byla po pečlivém zvážení vybrána a schválena Kolegiem rektora UK jako účastník pilotního provozu nově připravené webové aplikace pro projednávání habilitačních a jmenovacích
řízení s pracovním názvem Habilion.
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Personální a mzdová agenda
a) Kolegium děkana schválilo následující návrhy na udělení fakultní pamětní medaile, doporučené
kolegiem matematické sekce: prof. Peteru M. Gruberovi z Technische Universitaet Wien a prof.
Gerhardu Huiskenovi z Max-Planck Institute for Gravitational Physics, Postupim.
b) Cena děkana MFF UK za nejlepší učebnici a za nejlepší monografii v roce 2008: vedení fakulty
rozhodlo ocenit všechny tři navržené tituly, a to částkou 20 tis. Kč pro každého autora, resp.
pro prvního autora z MFF v případě prací od více autorů. Jedná se o tyto publikace:
• I. Mlýnková, M. Nečaský, J. Pokorný, K. Richta, K. Toman, V. Toman: XML technologie
– Principy a aplikace v praxi (Grada Publishing, 2008). (Monografie.)
• P. Lipavský, J. Koláček, K. Morawetz, E. H. Brandt, T.-J. Yang: Bernoulli Potential in
Superconductors – How the Electrostatic Field Helps to Understand Superconductivity,
Springer, 2008. (Monografie.)
• K. Zvára: Regrese, Matfyzpress, 2008. (Učebnice.)
Ceny budou předány na zasedání vědecké rady fakulty.
c) Dne 29. dubna 2009 v 16.00 hodin budou na Akademii věd ČR slavnostně předány diplomy
vědeckého titulu doktor věd. Z MFF dostane tento diplom doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D.,
z KNM.
d) Ceny Učené společnosti České republiky budou předány v rámci XV. valného shromáždění
dne 18. května 2009 v 10.00 hodin ve Velké aula Karolina. Z MFF jsou oceněni dva pracovníci:
v kategorii vědecký pracovník cenu obdrží prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc., z KMA, v kategorii
mladý vědecký pracovník RNDr. Pavel Kocán, Ph.D., (KFPP).
Provoz a rozvoj
a) Po projednání ve vedení fakulty prod. M. Tichý zdvořile odmítl nabídku z CPPT dosadit
na fakultu skauta pro přenos technologií, placeného z projektu OP (a po skončení projektu
placeného 5 let z prostředků MFF). Ředitel CPPT Ing. J. Linhart nabídku opakoval s tím, že
MFF na skauta dostane finance. Prod. M. Tichý ředitele CPPT osobně navštívil a protože se
nedověděl žádné detaily ohledně pravomoci skauta ve vztahu k fakultě, požádal jej o písemné
zdůvodnění návrhu a o vyložení očekávaného přínosu. Pokud tento materiál obdrží, bude se jím
vedení fakulty znovu zabývat. Zatím i nadále setrvává ve velmi rezervovaném postoji k této
nabídce.
b) Práce na rekonstrukci fasády v Troji pokračují, problémy – pramenící hlavně z toho, že technologie navržená dodavatelem je jiná než technologie uvedená v projektu – se řeší průběžně.
Kvůli zúžení únikových cest muselo 16. 4. t.r. proběhnout evakuační cvičení.
c) Setkání u kulatého stolu k národnímu projektu Podpora technických a přírodovědných oborů
(uspořádalo MŠMT, 8. dubna 2009) se zúčastnili kromě jiných proděkani M. Tichý a prod.
L. Skála. MŠMT získalo tříletý projekt v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost ve výši asi 200 mil. Kč. V prvním kroku MŠMT připravuje výběrové řízení na tzv.
regionální koordinátory, přičemž s jedním koordinátorem se počítá i pro region Praha. Probíhající jednání zástupců pražských vysokých škol možná vyústí v dohodu nominovat na tuto funkci
doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc., z MFF. Dalším krokem bude vypsání výběrového řízení na
tzv. pilotní projekty.
d) Členka SKAS Zuzana Kvíčalová se děkana mailem dotázala na zamýšlené úpravy pozemků na
Karlově a vyjádřila přitom obavy své a několika svých spolužáků z toho, aby se zelená plocha
neproměnila v parkoviště aut. Děkan jí odpověděl, že úprava pozemku okolo budovy Ke Karlovu
5 v sobě sice zahrnuje i parkoviště, ale že většina parkovacích míst bude situována podél zdi
k porodnici místo současných nouzových staveb, určených ke zbourání. Parkoviště tedy nebude
zabírat trávníky. Dále nabídl, že v případě zájmu může SKAS se studií seznámit prod. M. Tichý.
e) Návrh dílčích změn v dokumentech UK: fakulty se k nim mají vyjádřit do 10. května 2009.
Podklady byly vystavené na adrese http://www.cuni.cz/UK-3099.html#5.
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• Změny ve Studijním a zkušebním řádu UK se vztahují k tzv. maximální době studia (navrhuje se redukce). Obecně lze na návrh pohlížet jako na krok správným směrem. Po schůzi
kolegia měl děkan příležitosti neformálně hovořit s pror. J. Bednářem. Dověděl se, že do
délky studia se nezapočítává pětileté přerušení, takže např. doktorandi mohou studovat
4 + 2 + 5 = 11 let. Opatření je důsledkem soudního rozhodnutí.
• Změna názvu 2. lékařské fakulty UK na „Lékařská fakulta Motolÿ – zvláštní věc, zřejmě
ve svých i důsledcích i nákladná, nicméně ležící mimo bezprostřední zájem MFF.
• Změna Pravidel hospodaření rozšiřuje se okruh použití prostředků sociálního fondu: jako
rozumná se jeví možnost přispívat na stravenky. Naopak možnost použít finance z fondu
na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem
činnosti univerzity a na úhradu daňově uznatelných výdajů spojených s udržením nebo
zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu otevírá
brány fantazii.
• Navržené dílčí změny v Grantovém řádu UK se podle mínění prod. J. Pokornému nejeví
jako podstatné, proto k nim nenavrhl podat výhrady. Naopak zkusí uplatnit u nového
prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost UK připomínky MFF k systému GA UK.
Závěr: vedení fakulty doporučilo děkanovi, aby sdělil tajemníkovi AS UK, že vedení MFF nemá
k návrhu změn žádné vážné výhrady.
f) Vedení fakulty se vyslovilo pro uspořádání celofakultního setkání před letními prázdninami. Po
organizační stránce má akci na starosti tajemník a vedoucí OVVP. Uskuteční se na Karlově,
resp. albertovských kurtech, pravděpodobně v týdnu od 22. do 26. června 2009.
Diskuze se zabývala harmonogramem následujícího akademického roku. P. Kolman a R. Grill
upozornili na týdenní pauzu mezi semestrem a zkouškovým obdobím. Podle prod. J. Anděla je tvorba
fakultního harmonogramu dána harmonogramem stanoveným rektorem.
Na dotaz R. Grilla tajemník A. Líska blíže popsal funkci navrhovaného skauta pro přenos technologií.

3.

Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2010/11.

Prod. L. Skála popsal hlavní změny v brožuře o přijímacím řízení oproti minulému roku. Byl
zařazen popis nově zřízeného oboru Aplikovaná fyzika, formulace o pomíjení přijímacích zkoušek na
NMgr. studium se změnila tak, aby dávala děkanovi více volnosti. Upraveny byly také pasáže týkající
se propagačních akcí.
Diskuze se týkala především možnosti posunout termíny podávání přihlášek ke studiu. J. Valenta
upozornil, že zvláště v případě přijímání zahraničních studentů do doktorského studia brzký termín
způsobuje řadu problémů a navrhl umožnit přijímat do Ph.D. studia dvakrát ročně. Podle prod.
J. Anděla by administrativa byla zvládnutelná i při posunutí termínu, rektorát ale trvá na současných
termínech. Závěrem diskuze bylo, že AS zformuluje své stanovisko k tomuto problému po projednání
ve studijní komisi, SKASu, případně konzultaci s vedením fakulty.
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje zásady přijímacího řízení a bere na vědomí text brožury „Přijímací řízení pro akademický rok 2010/11.ÿ
Hlasování: 21 – 0 – 1

4.

Vyjádření k návrhům změn předpisů UK v Praze.
Senát byl požádán o stanovisko ke změně univerzitních předpisů (viz také bod 2).
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Ke změně Pravidel hospodaření nebyly žádné připomínky. Tajemník A. Líska sdělil, že i když
dojde k rozšíření možností využití Sociálního fondu, fakulta bude využívat jen ty, které pokryjí co
nejvíce jejích zaměstnanců.
U změny Studijního řádu UK se senát zabýval zejména dopadem snížení maximální doby studia
na Ph.D. studium. Je navrhováno snížení maximální doby studia na standardní dobu studia plus
2 roky, nebude se do ní ale počítat doba přerušení studia (max. 5 let). Prod. L. Skála podotkl, že
v současné době velká část studentů ukončuje své studium po více než 6 letech. O návrhu zvýšit délku
maximální doby studia pro Ph.D. proběhlo nejdříve orientační hlasování (výsledek 11 – 6 – 5).
Usnesení:
AS MFF UK navrhuje stanovit ve Studijním a zkušebním řádu UK maximální dobu
doktorského studijního programu na standardní dobu tohoto studia navýšenou o tři
roky.
Hlasování: 12 – 6 – 4
J. Dolejší navrhl, aby se zároveň snížila délka možného přerušení studia na 3 roky.
Hlasování: 12 – 4 – 6
Z. Prášková dále upozornila, že ve stávající verzi předpisu není řešen případ, kdy se student
nedostaví ke státní závěrečné zkoušce. Navrhla doplnit odst. 9 čl. 7 následující formulací: „Nedostavíli se student ke státní zkoušce nebo k její části bez řádné omluvy, není klasifikován. Toto ustanovení
ani obsah první věty nezakládají právo na vypsání zvláštního termínu státní zkoušky.ÿ
Hlasování: 20 – 0 – 2
Ke změně názvu 2. lékařské fakulty UK neměl AS žádné připomínky.
V souvislosti s návrhy předpisů týkajících se Kolejí a menz seznámil D. Kolovratník AS s postojem
člena KR 17. listopadu M. Vyšinky. M. Vyšinka ve faktickém znění předpisů žádný problém neshledal;
podotkl pouze, že „posílení stávajících kompetencí kolejních radÿ deklarované v předkládací zprávě
není ve skutečně navrhovaných změnách obsaženo.
Výsledné usnesení:
AS MFF UK navrhuje stanovit ve Studijním a zkušebním řádu UK maximální dobu
doktorského studijního programu na standardní dobu tohoto studia navýšenou o tři roky
a současně navrhuje snížit maximální dobu přerušení doktorského studijního programu
na tři roky. K ostatním návrhům nemá AS MFF UK žádné připomínky.
V souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu UK navrhuje AS MFF UK
doplnit odst. 9 čl. 7 tohoto řádu následujícími větami:
„Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo k její části bez řádné omluvy, není
klasifikován. Toto ustanovení ani obsah první věty nezakládají právo na vypsání zvláštního termínu státní zkoušky.ÿ

5.

Různé

P. Kaplický oznámil, že z důvodu zaneprázdnění po narození syna v nejbližší době rezignuje na
členství v AS MFF a popřál akademickému senátu úspěšnou další činnost. Dolejší mu poděkoval za
dosavadní spolupráci.
Termíny následujících zasedání byly po zjištění časových možností členů AS stanoveny na 27. 5.
a 17. 6.
Zasedání skončilo v 19.41.
Příští zasedání senátu se uskuteční 27. května 2009 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský

