Zápis ze 163. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 31. března 2010
Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl,
M. Kulich, J. Pešička, Z. Prášková, J. Spurný, D. Stanovský, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr,
J. Hermann, M. Chvoj, T. Jirotka, J. Lipovský, P. Motloch, M. Radecki, R. Švarc
Omluveni: J. Kvasničák
Hosté: A. Havlíčková, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, M. Rotter, L. Skála

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

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 162. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Rozpočet MFF na rok 2010.
Prodej chaty na Mariánské.
Určení zástupců senátu ve výběrových komisích.
Vyhlášení voleb do SKASu na období 2010 - 2011.
Informace o řešení problémů studia finanční matematiky.
Plánování výjezdního zasedání.
Různé.

Zasedání řídil předseda senátu J. Dolejší.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 162. zasedání.

Program zasedání a zápis z minulého zasedání po drobné změně byly schváleny tichým souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček, prod. L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech
činnosti vedení fakulty od 10. března.
Ekonomické záležitosti
a) Děkan předkládá ke schválení AS MFF Návrh rozpisu dotace pro rok 2010 a provozní a
kapitálový rozpočet MFF na rok 2010 (viz bod 3).
b) Vedení fakulty schválilo zvýšit poplatek za mimořádné studium z dosavadních 1000 Kč na
5000 Kč za jeden semestr. Děkanova směrnice bude účinná od 1. května 2010.
Studijní agenda
a) Diskuze o podmínkách přijímacího řízení na MFF pro akad. rok 2011/2012 byly četné, nakonec vyústily 24. 3. t.r. v doporučení vedení fakulty otevřít všechny akreditované obory studia,
nevyjímaje obor Finanční matematika. (Více viz bod 7).
b) V květnu 2012 vyprší platnost akreditace bakalářského studia ve všech studijních programech MFF (s výjimkou oboru Aplikovaná fyzika, jehož akreditace trvá do března 2013).
Prod. L. Skála požádal garanty studijních programů o zahájení přípravy podkladů pro žádost o akreditaci. Garanti programů I a F uvažují požádat o prodloužení akreditace, kdežto
v případě programu M půjde zřejmě o novou akreditaci. Probíhá diskuse.
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c) Fond Karla Urbánka: americká donátorka vyjádřila souhlas s návrhem podmínek pro zřízení
Fondu a nakládání s jeho prostředky. V blízkých dnech bude studentům MFF zveřejněna
možnost ucházet se o podporu z Fondu. Na dotaz M. Radeckého děkan Z. Němeček doplnil,
že kandidáty bude vybírat komise složená z vedení fakulty a jednoho člena nominovaného
donátorkou.
d) Zveřejňování závěrečných studentských prací: prod. L. Skála shromažďuje do 6. 4. t.r. připomínky členů kolegia k metodickým materiálům RUK, do 9. 4. t.r. je zpracuje a odešle na
RUK. Na dotaz T. Jirotky, jak bude student ručit za to, že elektronická a tištěná verze práce
si odpovídají, prod. L. Skála odpověděl, že student podepíše příslušné prohlášení. Primární
verze, která se obhajuje, je tištěná.
e) V tisku je doktorská karolinka, v české i anglické jazykové verzi.
Věda a zahraniční styky
a) Probíhá příprava projektů GAČR.
b) Kolegium děkana se rozhodlo vypsat i letos místa post-doc tyto pozice i letos, finanční náklady
ponesou odborné sekce (plat 35 tis. Kč měsíčně včetně příspěvku na ubytování).
c) Děkan navrhl rektorovi UK, aby za MFF byli do Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenováni
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., prof. RNDr. Jaroslav
Nešetřil, DrSc., doc. Jan Řídký, CSc., (ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.).
Dále vyjádřil plnou podporu úmyslu p. rektora jmenovat do VR UK i na druhé funkční
období prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.
d) Rektor UK jmenoval s účinností od 15. února 2010 p. RNDr. Jakuba Yaghoba, Ph.D., členem
Grantové agentury Univerzity Karlovy.
Personální a mzdová agenda
a) Připravuje se vypsání jarního kola výběrového řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení funkcí vedoucích pracovišť. Soupis komisí, k určení delegátů AS, dostal senát předem.
Více viz bod 5.
Provoz a rozvoj
a) Studie Revitalizace zeleně Albertov: dne 19. 3. 2010 bylo na adresu zástupce starostky MČ
Praha 2 odesláno stanovisko děkana MFF, obsahující důrazné výhrady k některým bodům
zaslané studie. Vcelku souznějící stanoviska ke studii napsali také děkani Přírodovědecké a
1. lékařské fakulty UK.
Různé
a) Ve středu 7. dubna 2010 ve 14.00 hodin se bude konat slavnostní zasedání ve Velké aule
Karolina. Univerzita si na něm připomene 662. výročí svého založení. Při této příležitosti
bude udělen čestný doktorát prof. Walterovi Papemu z Univerzity v Kolíně nad Rýnem a také
předány ceny a medaile UK. Cenu za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2009 převezmou
pánové Mgr. Lukáš Perůtka a Mgr. Imrich Živčák, navržení děkanem MFF. Děkan poskytl
7 pozvánek k využití členy AS (včetně Studentské komory).
M. Radecki upozornil, že studentům, kteří před státní závěrečnou zkouškou uzavřeli studium,
následně SZZ nesplnili a chtějí si zapsat další předměty, je nabízeno mimořádné studium. Podle
něj institut uzavření studia právně neexistuje, studenti si tedy mohou zapisovat předměty i po
přihlášení k SZZ.
Na dotaz R. Grilla, jaké se plánují další kroky v debatě o financování vědy, Z. Němeček uvedl,
že na 6. dubna je plánována debata na rektorátě. J. Dolejší požádal děkana, aby senát o vývoji
diskuzí informoval.
Další debata se týkala revitalizace zahrady Ztracenka nebo pracovních úvazků částečně financovaných z GAČR.
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Rozpočet MFF na rok 2010.

Tajemník A. Líska a předseda ekonomické komise (EK) J. Pešička informovali o jednání vedení
fakulty s EK. Zápis z něj byl členům senátu k dispozici. Předseda EK zopakoval hlavní otázky
v něm uvedené.
Na jeho dotaz děkan dodal bilanci opatření, která byla přijata v důsledku dofinancování výzkumných záměrů do 95 %. Některé položky rozpočtu se zvýší, jiné sníží, celkově fakulta obdrží
přibližně o 30 mil. více. V odpovědi na další otázku popsal vytvoření rezervy pro případ krácení
rozpočtu MŠMT po parlamentních volbách. V případě, že ke krácení rozpočtu nedojde, bude tato
rezerva využita na podzim na údržbové a stavební práce.
Senát dále požádal vedení o popsání principů konstrukce rozpočtu na jednotlivých sekcích. Další
debata se týkala např. toho, zda náklady na elektrickou energii hradit z centra, nebo z jednotlivých
sekcí.
Na návrh ekonomické komise přijal senát následující usnesení.
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje „Návrh rozpisu dotace na rok 2010ÿ tak, jak je předkládá
vedení fakulty.
Hlasování: 23 – 0 – 0
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 1. 1. 2010 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Hlasování: 23 – 0 – 0
Usnesení:
AS MFF UK žádá vedení o poskytnutí informace, jak jsou prostředky rozdělovány na
pracoviště v rámci jednotlivých sekcí.
Hlasování: 18 – 0 – 5

4.

Prodej chaty na Mariánské.

Tajemník A. Líska informoval senát o krocích vedoucích k prodeji chaty na Mariánské. Začátkem
loňského roku byl po rozhodnutí vedení fakulty o prodeji chaty vypsán inzerát, na který se přihlásilo
několik zájemců. Postupně však od nabídek ustupovali a prodej se nepodařilo realizovat. Také
ostatní součásti univerzity neměly o objekt zájem. Před dvěma týdny se ozval současný nájemce
p. Vágner, který je ochotný koupit chatu za odhadní cenu 880 tisíc. Na dotaz M. Chvoje doplnil,
že odhad byl vytvořen autorizovaným odhadcem nemovitostí.

5.

Určení zástupců senátu ve výběrových komisích.
Senát nominoval své zástupce do výběrových komisí takto:
•
•
•
•

sekce fyzika: J. Dolejší (náhradník R. Grill)
sekce matematika + KTV + KJP: J. Spurný (náhradník D. Stanovský)
sekce informatika: J. Hric (náhradník P. Valtr)
mladí odborní asistenti: R. Kryl (náhradník J. Pešička)
Hlasování: 23 – 0 – 0
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Vyhlášení voleb do SKASu na období 2010 - 2011.
Podle čl. 1 Volebního a jednacího řádu AS MFF vyhlásil senát volby do studentské komory.

Usnesení:
AS MFF UK vyhlašuje volby zástupců do Studentské komory na ak. rok 2010/2011
na den 6. května 2010 a předsedkyní volební komise jmenuje Zuzanu Hrbáčkovou.
Hlasování: 23 – 0 – 0

7.

Informace o řešení problémů studia finanční matematiky.

Nejdříve vedení fakulty informovalo o dosavadním jednání o řešení problému s velkým počtem
studentů a malým počtem pedagogů na finanční matematice. K neotevření oboru se sahat nebude; bude se trvat na striktním dodržování předpisů a mírně se upraví prerekvizity předmětů.
Matematická sekce dělá vše proto, aby zabezpečila výuku.
Následovala diskuze týkající se počtu přihlášek a počtu studentů. Rozdíl mezi počty údajů,
které poskytl prod. Anděl a doc. Kulich pravděpodobně souvisí se zahrnutím studentů kombinované
formy studia. Prod. L. Skála uvedl, že počet studentů, kteří nejsou financováni, je na začátku roku
přibližně 500, někteří z nich však v průběhu roku odejdou.
J. Spurný shrnul diskuzi o případném zavedení přijímacích zkoušek, která proběhla ve studijní
komisi. Většina jejích členů se vyslovila pro to, že nějaká forma přijímací zkoušky by byla vhodná.
Na návrh J. Dolejšího senát souhlasil s tím, aby celá diskuze byla umístěna na vnitřní stránky
senátu. V souvislosti s tím souhlasil s tím, aby vedení fakulty byl umožněn přístup na tyto stránky
(hlasování: 17 – 3 – 2).
Z. Prášková uvedla, že se uvažuje o stanovení podmínky pro zapsání Bc. práce. Jednalo by
se pravděpodobně o hranici 110 kreditů z povinných předmětů, která odpovídá počtu povinných
předmětů v prvním dvouletí. J. Lipovský navrhl, aby v případě, že se hranice bude zavádět od
příštího roku, bylo přijato přechodné opatření, které by ji dočasně snižovalo. Současní studenti
druhého ročníku už totiž nebudou mít možnost zapsat si potřebné předměty.
Senát se rozhodl důkladně se věnovat diskuzi o přijímacím řízení na příštím zasedání s tím, že
podmínky přijímacího řízení budou pravděpodobně předloženy na květnovém zasedání.

8.

Plánování výjezdního zasedání.

AS zrušil plánované výjezdní zasedání (hlasování pro uspořádání výjezdního zasedání: 3 – 10 –
9) a dále stanovil termíny dvou řádných zasedání na 28. 4. (hlasování: 18 – 1 – 3) a na 19. 5.
(hlasování 17 – 2 – 3). Dubnové zasedání bude hlavně věnováno otázce přijímacích zkoušek.
Termín červnového zasedání 9. 6. zůstává zachován.

9.

Různé.

Na dotaz P. Krtouše děkan Z. Němeček podrobněji popsal možnosti stavby budovy matematické
a informatické sekce a poslucháren v Troji. Jedná se o jednu z možností jak zabezpečit prostory pro
obě sekce. Výhodou je, že pozemky jsou v územním plánu vedeny jako území pro vysokoškolskou
výstavbu.
T. Jirotka položil dotaz, proč bylo období výuky zkráceno ze 14 na 13 týdnů; mezi výukou
a zkouškovým obdobím je týden pauza. Podle prod. L. Skály je současný harmonogram převzatý
z rektorátu. Proděkan slíbil zjistit, z jakého důvodu ke zkrácení došlo.
P. Motloch nastolil otázku výše poplatku za výpis zkoušek. Uvedl, že osm fakult UK žádné
poplatky nevybírá, pouze u pěti fakult je jejich výše srovnatelná s MFF nebo vyšší. Po bohaté
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diskuzi byl tichým souhlasem přijat návrh J. Dolejšího, aby vedení fakulty předložené argumenty
zvážilo. Podle J. Dolejšího je třeba najít částku, která bude regulovat zbytečné žádosti, přitom
však bude „estetickáÿ.
T. Jirotka upozornil na případ absolventa Univerzity v Manchesteru, který na MFF chce absolvovat doktorské studium. UK požaduje originál diplomu (který není možné včas dodat) a potvrzení
od našeho velvyslanectví v Británii o existenci univerzity, na níž student absolvoval předchozí studium. Prod. L. Skála byl případem překvapen, obrátí se na pror. Prudkého.
Další diskuze se týkala zákona omezujícího „létající profesoryÿ a chybějící dokumentace k SISu.
Zasedání skončilo v 22.07.
Příští zasedání senátu se uskuteční 28. 4. 2010 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský

