Zápis ze 165. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 19. května 2010

Přítomni: J. Hric, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl, M. Kulich, J. Pešička, Z. Prášková,
J. Spurný, D. Stanovský, S. Stehno, P. Valtr, J. Hermann, T. Jirotka, J. Lipovský, P. Motloch,
M. Radecki, R. Švarc
Omluveni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Valenta, M. Chvoj, J. Kvasničák
Hosté: J. Hála, A. Líska, L. Skála

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 164. zasedání.
Informace vedení fakulty.
Úpravy studijních plánů oboru Matematická lingvistika.
Informace o stavu diskuze k podmínkám přijímacího řízení.
Různé.

Zasedání řídil 2. místopředseda senátu M. Radecki.

1.

Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 164. zasedání.

Program zasedání a zápis z minulého zasedání po drobných změnách byly schváleny tichým
souhlasem.

2.

Informace vedení fakulty.

Prod. L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty
od 28. dubna.
Ekonomické záležitosti
a) MŠMT otevřelo koncem dubna možnost zařadit do plánu na rok 2010 další akce financované
ze státního rozpočtu. RUK stanovil fakultám 1 den na sdělení, zda o dodatečné zařazení takových akcí mají zájem. Kolegium souhlasilo, aby se MFF ucházela o finance na malostranskou
a na trojskou serverovnu.
b) Tajemník A. Líska informoval senát o prodeji chaty na Mariánské.
Studijní agenda
a) Podmínky přijímacího řízení 2011/12: diskuze zástupců vedení fakulty a reprezentace matematické sekce dne 14. 5. 2010 vyústila v závěr, že uchazeči o bakalářské studium programu
Matematika budou mít předepsanou přijímací zkoušku. Analogické jednání se zástupci informatické sekce se uskutečnilo 19. 5. t.r., s analogickým výsledkem.
b) Návrh na úpravu studijních plánů navazujícího magisterského studijního oboru Matematická
lingvistika vypracovaný prof. J. Hajičem: s návrhem souhlasili jak garant programu Informatika, tak sekční proděkan doc. A. Kučera a proděkan pro koncepci studia prof. L. Skála. Po
projednání v kolegiu děkana tedy děkan předkládá návrh Akademickému senátu k vyjádření.
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c) Kancléř UK poslal 27. 4. t.r. materiál o vypořádání připomínek fakult UK k návrhu metodického materiálu Evidence a zveřejňování závěrečných prací a konečnou verzi pokynu. Prod.
L. Skálovi se jeví výsledný dokument jako „odladěnýÿ. Kolegium akceptovalo návrh prod.
L. Skály, aby se MFF stala pilotní školou, na které započne vkládání ještě před 1. červnem
2010.
d) Bylo vydáno Opatření k harmonogramu akademického roku 2010/2011, viz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer04.htm.
e) Byla vydána Směrnice děkana č. 3/2010, stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF
UK v Praze, viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer03.htm.
Věda a zahraniční styky
a) Vkládání údajů do databáze RIV: kolegium se dohodlo na tom, že rozhodující slovo bude mít
proděkan pro vědu prof. J. Pokorný (zejména tehdy, bude-li se jednat o případné vyřazení
záznamu). V databázi musejí být jen správné bibliografické údaje. Opravovat v RIV se smí
pouze jednou za rok a jedině poslední sběr. Chyby jsou pokutované.
b) Dne 15. června 2010 ve 14.00 hodin v Karolinu převezme čestný doktorát Univerzity Karlovy
prof. Endre Szemerédi. Návrh podala MFF.
c) Dne 18. 6. 2010 se v Boloni uskuteční seminář děkanů výzkumných fakult univerzit, které jsou
členy tzv. Coimbra Group Universities: děkana MFF zastoupí prod. J. Pokorný.
Provoz a rozvoj
a) Do investičního plánu UK na léta 2011 až 2015 byla zařazena výstavba pavilonu v Troji, pro
potřeby sekcí matematické a informatické.
Na prosbu M. Radeckého popsal prod. L. Skála podrobněji zveřejňování závěrečných prací. Po
vydání opatření děkana se nejdříve budou zadávat práce z archivu, od září budou zadávány nové
práce.

3.

Úpravy studijních plánů oboru Matematická lingvistika.

Senátu byl předložen návrh úprav studijních plánů magisterského studijního oboru I3 – Matematická lingvistika. Týká se úprav nabídky předmětů a změn ve zkušebních okruzích. Současní
studenti dokončí své studium podle dosavadních studijních plánů, v případě zájmu mohou zvolit
zkušební okruhy podle nové úpravy. Prod. Skála uvedl, že změny nejsou zásadní a nezmění se profil
studenta.
Usnesení:
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí návrh děkana na úpravu studijních plánů
oboru I3 – Matematická lingvistika.
Hlasování: 18 – 0 – 0

4.

Informace o stavu diskuze k podmínkám přijímacího řízení.

Prod. L. Skála podal informace o výsledcích schůzek s kolegii sekcí matematika a informatika,
které proběhly 14. 5., resp. 16. 5. Výsledkem schůzek byly rozdílné návrhy podmínek přijímacího
řízení pro obě sekce. Na matematice je navrhováno, že přijímací zkouška bude odpouštěna pouze řešitelům olympiád, ne však za prospěch. Na bakalářském i navazujícím magisterském oboru finanční
matematiky by měla být kvóta na počet přijímaných studentů. Na informatice se bude promíjet
přijímací zkouška i za prospěch za SŠ. Další možnosti promíjení zkoušek se řeší, informatická sekce
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promíjení při absolvování testů SCIO a za srovnatelné výsledky. Fyzikální sekce přijímací zkoušky
zatím nechce.
Následovala bohatá diskuze. D. Stanovský a jiní senátoři vyjádřili názor, že podmínky pro
odpouštění zkoušek na matematice by měly být liberálnější. Na otázku P. Krtouše prod. L. Skála
uvedl, že přestupy mezi některými obory pravděpodobně nebudou povolovány. J. Lipovský a M. Radecki se vyjádřili proti kvótám na počet přijímaných studentů na matematice. Další diskutující se
mj. vyjádřili pro sjednocení pravidel přijímacích zkoušek mezi matematikou a informatikou.

5.

Výklad studijních předpisů

S. Krýsl objasnil dotaz, který položil doc. M. Pokorný senátu. Jde o domnělý rozpor Opatření
děkana pro organizaci studia a Studijního řádu UK. Navrhovatel se domnívá, že v některých bodech,
týkajících se např. sestavení komisí pro státní doktorskou zkoušku či komise pro obhajobu doktorské
disertační práce a stanovení/jmenování oponentů, jsou Studijní a zkušební řád UK a Směrnice
děkana č. 6/2008 v nesouladu či dokonce v rozporu. Prod. L. Skála uvedl, že se připravuje nové
opatření děkana, kde by sestavení komisí mělo být řešeno čistěji.
Druhou otázkou bylo, zda je povoleno složení zkoušky po e-mailu. Přítomní senátoři se domnívali, že takové složení zkoušky legální není; padl názor, že podle některého předpisu je nutné ověřit
totožnost studenta. Problém byl odložen na další zasedání.

6.

Různé.

Příští zasedání se uskuteční v plánovaném termínu 9. června.
J. Lipovský seznámil přítomné s výsledky voleb do Studentské komory AS MFF, zvoleni byli
Tomáš Jirotka, Vojtěch Kopal, Pavel Motloch, Marek Radecki, Jiří Šejnoha, Robert Švarc, Jiří
Václavík. Protože nebyl zvolen plný počet kandidátů, byly na zbylé místo vyhlášeny doplňovací
volby.
Usnesení:
AS MFF UK vyhlašuje doplňovací volby zástupce do Studentské komory na ak. rok
2010/2011 na den 4. října 2010 a předsedou volební komise jmenuje Miloše Kudělku.
Hlasování: 17 – 0 – 0
R. Kryl doporučil, aby v následujících řádných volbách kandidovalo nejméně 12 studentů.
Zasedání skončilo v 20.10.
Příští zasedání senátu se uskuteční 9. 6. 2010 v 18.00 hod.
Zapsal: J. Lipovský

