Zápis ze 157. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 27. května 2009
Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, J. Hric, R. Grill, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl, M. Kulich, Z. Prášková, J. Pešička, J. Spurný, D. Stanovský, S. Stehno, J. Valenta, A. Kazda, D. Kolovratník,
J. Lipovský, O. Zajíček
Omluveni: P. Valtr, J. Kvasničák, L. Surá
Nepřítomni: P. Kolman, Z. Kvíčalová, P. Lapin
Hosté: J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, M. Chvoj, A. Líska, Z. Němeček

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 156. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Schválení návrhu děkana na jmenování nového člena vědecké rady.
Výroční zpráva fakulty.
Prodloužení akreditace tříletého doktorského studia.
Různé.

Zasedání řídil předseda AS J. Dolejší. Nejdříve přivítal nového člena AS D. Stanovského, který
k 27. 5. 2009 postoupil do AS z řad zvolených náhradníků a nahradil tak P. Kaplického.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 156. zasedání.
Program zasedání i zápis z minulého zasedání byly schváleny tichým souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.
Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 22. dubna.
Ekonomické záležitosti

a) AS byl seznámen s průběhem prodeje rekreačního objektu na Mariánské. Na uveřejněný
inzerát reagovalo 14 zájemců, z toho 6 využilo možnosti osobní prohlídky a v konečné fázi
podali 4 zájemci cenovou nabídku. Výběrová komise posoudila cenové nabídky samostatně
na nemovitost a na movité vybavení. Nejvyšší nabídka činila 2 300 000 Kč za nemovitost a
280 000 Kč za movité vybavení. MFF připraví kupní smlouvu pro zájemce s nejvyšší nabídkou
a podepsanou ji předloží ke schválení AS MFF, dále AS UK a Správní radě UK.
b) Výnos nezávislého auditora Ing. E. Špaňárové, týkající se závěrky hospodaření fakulty, zní:
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
MFF UK v Praze k 31. 12. 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.
c) Byly pořízeny nové kopírovací stroje, umístěné v budovách fakulty, obhospodařované knihovnou a využívané hlavně studenty. Jednáním ekonomického vedení fakulty se podařilo dosáhnout snížení nabízené ceny u všech oslovených firem, jako nejvýhodnější se ukázala nabídka
firmy Océ. Kolegium souhlasilo s jejím přijetím.
d) Vedoucí hospodářského oddělení rozeslala na pracoviště fakulty zásady, jak se vyhnout častým
závadám a následným sankcím kontrolních orgánů. Je reflexí na kontroly, kterým je fakulta
podrobována.
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e) Děkan obdržel dopis od předsedkyně správní rady Nadačního fondu Bernarda Bolzana doc.
Z. Práškové, týkající se ukončení činnosti Gymnázia Bernarda Bolzana v prostorách MFF UK
ke dni 31. 8. 2009. Kolegium děkana doporučilo využít gymnáziem uvolněné prostory v první
řadě pro potřeby MFF.
Studijní agenda
a) Vážné připomínky k vyučujícím ve studentské anketě (nekázeň) vyřešili resp. řeší sekční
proděkani (prod. A. Kučera a prod. V. Sechovský); prod. M. Tichý ve spolupráci s vedoucím
správy a arch. Vránou budov zajistil, aby v posluchárně S1 bylo dobře vidět na tabuli.
b) Dne 9. 6. t.r. ve 13:30 se v Malé aule uskuteční seminář o studentské anketě; s hlavním referátem na semináři vystoupí prof. J. Mareš z Hradce Králové, koreferát přednese doktorandka
MFF kol. Šárka Došlá.
c) Informační den Univerzity Karlovy je naplánovaný na sobotu 21. listopadu 2009 na Albertov.
d) Rektor UK vyhlásil 16. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. Děkan vybízí k podání návrhů.
Věda a zahraniční styky
a) Matematická sekce navrhla jmenovat do VR MFF nového ředitele Matematického ústavu AV
ČR p. RNDr. Pavla Krejčího, CSc. Po projednání v kolegiu děkana předkládá děkan tento
návrh ke schválení senátu fakulty.
b) Obsazení míst post-doc: záležitost se pohnula výrazně kupředu, inzeráty jsou zveřejněné,
zájemci se hlásí, děkan vbrzku ustaví konkursní komise; předsedy komisí budou sekční proděkani. Předpokládá se obsazení jednoho až dvou míst v každé ze sekcí.
c) Připravuje se tzv. Jarníkovská přednáška. Uskuteční se 7. říjen 2009 v Jarníkově posluchárně
na Karlově, vystoupí profesor Beloslav Riečan z Banské Bystrice.
d) Univerzita Karlova mohla uplatnit připomínky k Metodice hodnocení VaV výsledků v roce
2009 prostřednictvím České konference rektorů. V šibeničním termínu do 25. 5. t.r. (tzn. ani
ne do týdne) se členové kolegia s návrhem metodiky seznámili. Po podrobném prozkoumání
děkan p. rektorovi napsal, že nová metodika výpočtu bodového hodnocení je vyváženější
než ta minulá a že má za MFF jedinou připomínku: není systémové, že jsou vybrány tři
časopisecké tituly, které jsou hodnoceny zvlášť (Science, Nature a Proc. Nath. Acad. Sci
USA). Význam publikací v těchto časopisech není tak velký, aby nemohly být hodnoceny
stejně jako ostatní, a otevírá to cestu k rozšiřování seznamu o další, podle okamžité situace.
e) Pilotní provoz rektorátem nově připravené webové aplikace pro projednávání habilitačního
řízení s pracovním názvem Habilion: na MFF (OVZS) proběhlo testování rektorátní. Výsledkem bylo zjištění, že program je prakticky nepoužitelný. Prod. J. Pokorného coby informatika
zvláště ranila idea autorů programu, že uchazeč o habilitační řízení by vypsal údaje ručně a
do elektronických formulářů by pak jeho data přepisovala úřednice (referentka OVZS).
Personální a mzdová agenda
a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a míst vedoucích/ředitelů pracovišť na MFF:
většina konkursních komisí již vydala své doporučení, děkan je po projednání v kolegiu akceptoval.
b) KD doporučilo návrh matematické sekce, aby prof. RNDr. J. Dupačové, DrSc., byla v souvislosti s jejím blížícím se významným životním jubileem navržena pamětní medaile Univerzity
Karlovy.
Provoz a rozvoj
a) Displej před refektářem: instalace by mohla být hotová do konce května t.r. Z větší části
financuje RUK.
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b) Kolegium se vážně zabývá přípravou rozvojových projektů na rok 2010 – decentralizovaných projektů v rámci orientačního limitu (16 mil. Kč). Předběžné návrhy zatím přesahují
orientační limit, bude proto nutné pečlivě vážit.
Různé
a) Materiál vedení Univerzity Karlovy Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství:
rektor UK zaslal děkanům druhou verzi, současně byl dokument předložen členům VR UK
pro zasedání 30. 4. 2009. Materiál reflektoval některé z připomínek formulovaných děkanem a
vědeckou radou MFF.
b) Děkan vyzval členy kolegia k promyšlení návrhů na uspořádání oslavy 60. výročí založení
MFF (proběhne v roce 2012), na přípravu jubilejních a současně propagačních materiálů
(např. kalendář, aktuální brožura o MFF, almanach, reklamní video).
c) Úprava vzhledu fakultní www prezentace - iniciativní návrh oddělení PSíK je docela pěkný,
proto děkan souhlasil, aby kolegové z PSíK ve svém úsilí pokračovali.
d) Došlo ke změně termínu celofakultního setkání zaměstnanců MFF před letními prázdninami
na úterý 30. června 2009. Pozvání bude šířeno elektronickou cestou.
Z. Němeček referoval o schůzce s panem rektorem, diskutováno bylo např. zápisné.
Prod. Anděl seznámil AS s množstvím podaných přihlášek na doktorské studium. Na fyziku se
přihlásilo 97 studentů, na informatiku i na matematiku po 38 uchazečích. Tyto počty znamenají
nárůst oproti předchozímu roku.
J. Dolejší s J. Hálou oznámili, že AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora UK.
Lhůta pro podávání návrhů je středa 23. září, návrhy mohou podávat akademické senáty fakult, členové AS UK, případně skupina 100 členů akademické obce. Více informací lze nalézt na
http://www.cuni.cz/UK-3232.html.
Děkan Z. Němeček uvedl, že před promoční místností na MS bude nainstalovaná obrazovka,
která umožní sledovat obřad např. pozdě příchozím nebo rodinám s malými dětmi. J. Dolejší navrhl,
aby záznam promoce byl zároveň vysílán na internetu.

3.

Schválení návrhu děkana na jmenování nového člena vědecké
rady.

Vedení fakulty předložilo AS ke schválení návrh, aby se členem VR stal RNDr. Pavel Krejčí,
CSc., ředitel Matematického ústavu AV ČR. S jeho životopisem se členové AS měli možnost dříve
seznámit. Děkan Z. Němeček uvedl, že ředitel MÚ AV ČR bývá tradičně členem vědecké rady
fakulty, proto se s obsazením posledního místa ve VR čekalo až na jeho jmenování. Skrutátory
byli určeni D. Kolovratník a R. Kryl, volba proběhla podle čl. 21 Volebního a jednacího řádu AS
MFF tajně. Vydáno bylo 18 hlasovacích lístků, P. Krejčí získal 18 kladných hlasů, AS tedy vyjádřil
souhlas s jeho nominací.

4.

Výroční zpráva fakulty.

Senátu byla předložena výroční zpráva fakulty za rok 2008. Děkan okomentoval hlavní změny
dokumentu oproti minulému roku; věnoval se tabulce ilustrující výkony pracovišť - na str. 29 návrhu
zprávy je komentář rozšířen, tabulka doznala několika oprav ve studijní části.
Ze strany členů AS padla dvě technická doporučení. P. Krtouš navrhl v tabulce pracovišť
uvést také počet akademických pracovníků. J. Dolejší doporučil pro úsporu místa vynechat mezery
v seznamu obhájených rigorózních a dizertačních prací.
Usnesení:
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí výroční zprávu za rok 2008.
Hlasování: 18 – 0 – 0
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Prodloužení akreditace tříletého doktorského studia.

Prod. L. Skála předložil senátu k projednání návrh, aby MFF požádala o prodloužení akreditace
tříletého doktorského studijního programu tak, aby stávající studenti mohli dostudovat. Akreditace
čtyřletého doktorského studijního programu byla fakultě udělena a všichni studenti, kteří v důsledku
toho mohli ve 4. ročníku získat stipendium, byli do čtyřletého studia převedeni. Zůstalo ovšem
ještě zhruba 300 studentů ve tříletém studiu (měli buď studium přerušené, nebo byli v 5. ročníku
a vyšším). Platná akreditace tříletého studia končí 2. 5. 2010.
Prod. J. Anděl vysvětlil hlavní důvody, proč nejsou starší ročníky převedeny do čtyřletého
studia. Student např. 6. ročníku by po převedení mohl brát ještě další rok stipendium, na tohoto
studenta by však fakulta nedostala příspěvek od MŠMT. Navíc má velká část těchto studentů
přerušené studium, nemohou být tudíž převedeni do jiného studia.
Usnesení:
AS MFF UK souhlasí s podáním žádosti o prodloužení akreditace tříletého doktorského studia.
Hlasování: 18 – 0 – 0

6.

Různé.

J. Hric referoval o školení o celouniverzitním systému na zadávání publikací. Systém není připravený na hromadné zadávání publikací, zadávání je velmi časově náročné. Z. Němeček doplnil,
že systém neumožňuje stažení publikací, které jsou na webu popsané.
Další debata proběhla o smysluplnosti školení bezpečnosti práce s elektrickými přístroji a o kontrolách plnění požárních předpisů.
J. Dolejší vyjádřil znepokojení nad výrazným snížením financování AV ČR, které se může
výrazně dotknout základního výzkumu. Upozornil také na stanovisko Hospodářské komory ČR
k problematice vědy a výzkumu, ve kterém je navrhováno převedení ústavů AV zejména v oblasti
technických a přírodních věd na vysoké školy. Děkan Z. Němeček uvedl, že by fakultu v případě
sloučení s příslušnými ústavy nebylo možné efektivně řídit.
Na návrh J. Dolejšího bylo přijato následující usnesení.
Usnesení:
AS MFF UK zaregistroval zprávy o podstatné redukci finančních prostředků pro AV
ČR na rok 2010 a další léta. AS považujme AV ČR za významnou součást českého
vědeckého prostoru a s mnohými ústavy AV ČR velmi těsně spolupracuje. AS proto
žádá děkana MFF UK, aby jednal s představiteli AV ČR a rektorem UK s cílem
vyslovení jasného názoru UK k této situaci.
Hlasování: 18 – 0 – 0
S. Stehno zhodnotil rektorský sportovní den, který proběhl 13. května. Turnaje ve volejbalu,
který pořádala KTV naší fakulty, se zúčastnilo 25 družstev, z toho 10 z MFF. Dále 16. května
proběhl 52. ročník volejbalových přeborů fakulty, zúčastnilo se ho 12 absolventských družstev.
J. Dolejší oznámil, že fakulta pořádá k oslavě Dne dětí Druhé pražské Vědohraní. Atrakce na
novoměstské radnici budou připraveny od 7:30, odpoledne se budou konat přednášky.
Z. Němeček pozval přítomné na přednášky tradičního doktorandského týdne, který proběhne
2. – 4 .6.
Zasedání skončilo v 19.45.
Zapsal: J. Lipovský

