Zápis ze 172. zasedání AS MFF UK konaného ve středu
30. března 2011 v budově Ke Karlovu 3, Praha 2
Přítomni:

C. Brom, J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, M. Johanis, P. Krtouš, S. Krýsl,
M. Kulich, J. Pešička, M. Pospíšil, M. Prokešová, J. Spurný, D. Stanovský,
S. Stehno, P. Valtr, M. Radecki, T. Jirotka, J. Václavík, V. Kopal, P. Lasák,
P. Motloch, J. Šejnoha
Omluveni: P. Kolman, R. Švarc
Hosté: J. Hála, A. Havlíčková, J. Hric, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, L. Skála,
P. Svoboda, J. Štěpán, Z. Töpfer
Zasedání řídil předseda J. Dolejší.
Program zasedání
0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 171. zasedání
1. Informace vedení fakulty
2. Návrh rozpočtu MFF na rok 2011
3. Diskuze o věcném záměru zákona o VŠ
4. Diskuze o výstavbě nové budovy v Troji
5. Různé

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 171. zasedání
Program jednání byl schválen tichým souhlasem.
Kolega Pospíšil přednesl řadu připomínek k zápisu a vyzval ke střízlivosti ve formulacích.
T. Jirotka upravil některé sporné body.
Zápis ze 171. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Informace vedení fakulty
Věda a výzkum
• Připravují se projekty GAČR a paralelně s nimi i nový systém, který by měl nahradit
centra základního výzkumu. Je zhruba měsíc čas na zpracování projektu.
• Sekce přihlásily: F 128, I 57 a M 14 projektů do GAUK. Úspěšnost byla zhruba stejná
jako v minulém roce.
• Dokončuje se sběr dat pro RIV.
• UK oddělila 12 mil. Kč z dotace na vědu, které jsou určeny k ocenění nejlepších
monografií. Fakulta mohla do této „soutěže“ přihlásit 4 knihy.
• MŠMT stále nepřipravila podklady projektu Návrat.
• Do 31.3. se sbírají návrhy na konkurzy.
• Dne 17.3. byly odeslány naše připomínky k návrhu nového VŠ zákona k vedení UK.
Web
• Konečně byl získán pracovník pro redakci webu (Eva Uzlová, která má zkušenosti
z knihovny). Nastoupí 1. července a bude zařazena na sekretariátu děkana.
• Na minulém zasedání kolegia prezentován návrh firmy Infonia. Zatím je studován.
Rozvoj
• Pokračuje se v připravě Dlouhodobého záměru 2011—2015.
Studijní agenda
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Počet podaných přihlášek: prezenční bc. studium bez učitelského F 355 (276), I 333
(574), M 559 (769); v závorkách údaje z minulého roku.
• Studentská anketa je uzavřena, pan děkan obdržel seznam připomínek.
• Akreditace bc. studia vrcholí. Poslední připomínka se týkala upřesnění podmínek ke
státním závěrečným zkouškám.
• Dne 20. dubna se zastaví AK na kontrolu doktorského studia. Účast živých studentů
není nutná!
• Návazné studium pedagogiky bylo zrušeno, neboť podle současného zákona nebylo
možné jej provozovat. Od roku 2012/13 bude znovu zavedeno v jiné formě
odpovídající vysokoškolskému zákonu.
Hospodářské zprávy
• V pondělí 7. března byly zahájeny práce na úklidu náletových dřevin na Karlově, čímž
vznikl konflikt s některými aktivisty. MÚ Prahy 2 přitom již dříve vydal souhlasné
stanovisko.
• Nyní se zpracovává studie zpevnění tohoto svahu nad Hlavovým ústavem.
• Proděkan Svoboda se snažil koordinovat tyto práce s PřF až do začátku letošního roku,
kdy došlo mezi oběma fakultami k rozporům.
• Objevila se možnost kofinancovat opravu fasády na MS ze zdrojů MŠMT. Letos by již
měla probíhat projektová příprava.
• Proběhlo VŘ na dodavatele chlazení katedrového objektu. Firmy byly požádány
o dodatečné informace a zvítězila Konstruktiva a.s. za cenu cca 10 mil. Kč.
• V pondělí 4.4. začne bufet na Karlově provozovat nová firma.
• Kampus Albertov: vyšší prioritu má biocentrum. Bude mít samostatné hospodaření,
ale bude spravováno jednou fakultou. Zbylé dvě si místo budou pronajímat.
• MFF chce do tohoto projektu především poskytnout metodiku (zobrazovací metody
apod.).

2. Návrh rozpočtu MFF na rok 2011
•
•
•
•
•
•
•

Pan děkan představil pravidla pro sestavování rozpočtu.
A. Líska upozornil, že rozpočet byl sestavován velmi rychle, aby mohlo padnout
rozpočtové provizorium.
Na jednání kolegia fyzikální sekce o rozpočtu byli pozváni senátoři zvolení za fyziku.
J. Pešička vyzdvihl, že má fakulta levnější administrativu.
Dále prezentoval závěry jednání ekonomické komise, které jsou shrnuty v zápisu EK.
Informatické sekci klesly příjmy, ale přesto může sestavit vyrovnaný rozpočet díky
vázání peněz ze sekce fyziky. Otázka je, jak bude situace řešena do budoucna, když i
počet studentů informatiky klesá.
Podle prod. Kučery přijde příští rok mnohem větší pokles. Informatika má poměrně
nízký koeficient na studenta. Pokud jde o RIV, tak teoretická část je na tom dobře, ale
softwarová je tížena tím, jakým způsobem se v odvětví prezentují výsledky. Sekce se
s tím dlouhou dobu dokázala vyrovnat, ale blíží se bod zlomu. Pan proděkan přiznal,
že za spoustu problémů si sekce může sama, ale je zde i řada, za které nemůže. Také
však několikrát přítomným sdělil, že do řešení těchto problémů se pouštět nehodlá; to
čeká na nového proděkana.
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Podle prod. Štěpána je matematická sekce v jiné lize, než by měla být, protože
publikovat matematický článek dá víc práce než na fyzice. Je těžké tedy aplikovat
stejná pravidla pro všechny sekce.
• J. Dolejší připomněl, že i fyzikální sekce financuje katedry, které „nepřináší zisk“
(KDF).
• Doc. Krtouš vyslovil obavu, že současný stav, kdy se body za výzkum
počítají jak fakultě, tak GAČR, nebude dlouhodobě udržitelný. Fakulta by se měla
připravit na situaci, kdy se budou body za výzkum a tomu
odpovídající finance dělit mezi obě instituce. V této souvislosti by
měla zvážit jaký postoj zaujmout k politice GAČR poskytovat pouze granty s
netriviální částí mzdových prostředků. Přímá závislost mezd na udělených grantech
totiž výrazně zvýší existenční nejistotu vědeckých pracovníků.
• EK návrhla usnesení:
1. AS MFF UK schvaluje „Návrh rozpisu dotace na rok 2011“ tak, jak je předkládá
vedení fakulty.
Hlasování: 19 – 0 – 3
2. AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 1.1. 2011 tak, jak je předkládá vedení
fakulty.
Hlasování: 19 – 0 – 3
• Oba návrhy byly schváleny.
• Na návrh doc. Dolejšího proběhlo informativní hlasování o požadavku znalosti
rozpočtů jednotlivých sekcí. Pro bylo 12 z 22 přítomných.
• Pan děkan se proti tomuto ostře ohradil, neb dle něj senát zasahuje nad rámec svých
kompetencí.
• Prof. Štěpán uvedl, že nemá právo zveřejnit rozpočet své sekce.
• Prof. Kučera přiznal, že metodika moudrého vladaře není příliš exaktní, ale vždy bylo
dosaženo konsenzu. Podobně i on by měl vnitřní problém rozpočet zveřejnit.
• Podle pana děkana každý může požádat vedoucího pracoviště o rozpočet sekce, ale AS
nemá právo toto žádat po vedení, a nebude mu to sděleno.
• Podle doc. Dolejšího to není otázka nedůvěry, ale jde o informovanost.
• Po obšírné diskuzi prof. Štěpán slíbil členy ZK AS informovat je detailně o rozpočtu
matematické sekce. Je to podmíněno souhlasem kolegia sekce, ale netýká se to
studentů. Pan proděkan „má okruh lidí, kterým to chce říci.“
• Doc. Dolejší posléze stáhl svůj návrh.

3. Diskuze o věcném záměru zákona o VŠ
•

•

Předseda AS UK J. Hála přednesl úvodní slovo. Tzv. Bílá kniha byla připravována již
od roku 2005 a zdálo se, že s novou vládou přijde úplně nový koncept. Ten byl
ministerstvem dobře utajen a zveřejněn teprve nedávno. Podle Hály je návrh mnohem
horší než Bílá kniha. Napříč českými VŠ se bude hledat shoda snad jen v omezování
akademických svobod.
Pan děkan uvedl několik radikálních změn: zákon téměř nemluví o fakultách (vnitřní
členění bude záležet na univerzitě), financování se bude dít na základě dohody,
zrušení stávajícího habilitačního řízení (prof. a doc. bude pracovní pozice), možnost
vytvořit VŠ pouze s doktorskými programy, větší důraz na hodnocení kvality, zruší se
vědecké rady, aj.
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•
•
•

J. Dolejší vyzval členy AS k větší angažovanosti v hledání argumentů proti návrhu.
Prof. Štěpán řekl, že tento návrh nemá cenu připomínkovat, je třeba jej odmítnout jako
celek, protože pro UK je likvidační.
Další termín připomínek je 8. duben.

4. Diskuze o výstavbě nové budovy v Troji
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Pan děkan informoval o současném stavu. Ten se od posledního zasedání nezměnil.
Peníze určené na výstavbu je v principu možné použít na nákup staré budovy, ale
prakticky ne. Důvod je ten, že ministerstvo požaduje maximalizaci poměru
plocha/cena. Zde vítězí novostavba. Šlo by však argumentovat i jinými přidanými
hodnotami, ale to je náročnější.
FF UK nedávno koupila objekt v Opletalově ulici, o kterém se však uvažovalo již
několik let předem.
V plánu investic UK jsou položky v hodnotě o 2,5 mld. Kč, což je více než MŠMT
může investovat. Vyřazením stavby v Troji se šance na jakékoli prostředky dle děkana
nuluje.
Po stížnostech z řad senátorů za matematiku, dle kterých neproběhla na sekci diskuze,
zorganizoval prod. Štěpán anketu mezi vedoucími kateder, s jejímiž závěry nás
seznámil. Pět členů kolegia mat. sekce bylo pro, jeden proti a jeden hlas byl
„neplatný“. [Viz příloha k zápisu kolegia mat. sekce.] Dle prof. Štěpána šli mnohdy
vedoucí kateder proti výsledku lokálního plebiscitu, což považuje za správné. Námitky
se týkají rozdělení sekce. Závěrem proděkan podotkl, že je třeba uvažovat
o zodpovědnějším přístupu z obou stran.
Proděkan Kučera z informatické sekce je osobně výstavbě také nakloněn. Hlasování
vedoucích pracovišť v rámci I sekce o otázce „pavilón v Tróji pro informatiky ANO či
NE?“ nicméně dopadlo 1 kladný a 6 nekladných hlasů (tj. zdržel se nebo proti).
Doc. Dolejší shrnul situaci: děkan je ochoten bojovat za výstavbu v Tróji, jejíž
realizace je podle něj reálná. Matematická sekce má o tuto stavbu zájem, informatická
aktuálně nikoli. Prod. Svoboda doplnil, že o stavbu má zájem i fyzikální sekce.
Prod. Svoboda uvedl, že na západní straně křižovatky PelcTyrolka má velký zájem
stavět FSV. Dále podrobně prezentoval plány na další rozvoj silničních tahů v lokalitě.
Cílem univerzity je omezit vliv silniční dopravy na životní prostředí. Řešení těchto
problémů se dá očekávat v horizontu 12 až 15 let.
V novém pavilonu se očekává 1000 m2 užitkové plochy. V ceně je však zahrnuto
i podzemní parkoviště, chodby, výtahy atd.
[Orientační hlasování: AS podporuje tento záměr: 9 – 3 – 7.]

5. Různé
•
•

T. Jirotka informoval, že projekt nahrávání přednášek není mrtvý; byla navázána
spolupráce s prof. Nešetřilem o nahrávání matematických kolokvií.
Doc. Krtouš se zeptal na krácení prostředků na výzkum z rozpočtu MŠMT. Pan děkan
sdělil, že tento problém se řeší na úrovni Rady pro výzkum. Hrozilo, že by různé
instituce dostaly za bod různé částky. Vloni se to tak dělalo, a to bylo v rozporu se
zákonem. Premiér však slíbil, že se peníze podaří zajistit.

Zasedání skončilo ve 23:09.
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