Zápis ze 173. zasedání AS MFF UK konaného
20. dubna 2010 v budově Ke Karlovu 3
Přítomni:

C. Brom, J. Dolejší, R. Grill, T. Jirotka, P. Kolman, P. Krtouš, S. Krýsl,
M. Kulich, P. Lasák, P. Motloch, J. Pešička, M. Pospíšil, M. Radecki,
D. Stanovský, S. Stehno, J. Šejnoha, R. Švarc, J. Václavík, P. Valtr
Omluveni: Z. Drozd, V. Kopal, J. Spurný
Nepřítomni: M. Johanis, M. Prokešová
Hosté:
J. Bulín, A. Havlíčková, A. Kazda, A. Líska, Z. Němeček, L. Skála
Program zasedání
0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 172. zasedání
1. Informace vedení fakulty
2. Jmenování zástupců do výběrových komisí
3. Vyhlášení voleb do SKAS na období 2011/12
4. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2012/13
5. Jednotný vizuální styl UK
6. Diskuze o věcném záměru zákona o VŠ
7. Informace o budovách FF UK
8. Různé
Zasedání řídil T. Jirotka.

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 172. zasedání
Program zasedání byl doplněn o bod 7, posléze schválen tichým souhlasem.
K zápisu ze 172. zasedání proběhla širší diskuze; byl dodatečně schválen tichým souhlasem
po přestávce konané po projednání bodu 4 programu.

1. Informace vedení fakulty
Rozvoj











Projekt internetové telefonie se blíží ke zdárnému konci. Je třeba začít přemýšlet o
budoucím ostrém provozu, který bude spravován profesionálně. Jsou uvažovány obě
možnosti, interní pracovník i externí firma.
Ukázalo se, že všechny pozemky na Albertově měla ve správě PřF, včetně parkoviště
MFF aj. Bývalý děkan Netuka se svým kolegou z PřF později podepsali dohodu, podle
níž 1/3 pozemků bude obhospodařovat MFF. Rektorát tuto dohodu nepovažuje za
platnou.
Probíhají jednání o křižovatce v Tróji. Různé návrhy počítají s tunely, mosty apod.
Není jasné, kde bude možné postavit nový pavilon. V současné době existuje stavební
uzávěra na pozemcích univerzity.
Na minulém zasedání kolegia děkana se prezentovala firma s komplexnějším
pohledem na nový web. Projekt byl pozastaven kvůli jednotnému vizuálnímu stylu
univerzity.
Dokončuje se výroční zpráva. Během jednoho týdne bude dána k vnitřní diskuzi.
Podle stávajícího pana děkana i budoucí děkan, který již nejspíše dlí v akademické
obci, by měl mít možnost vyjádřit se k záměrům do budoucna zejména v souvislosti
s Dlouhodobým záměrem 2011—2015.

Studium
 Byla zveřejněna stud. anketa. Od některých členů akademické obce přišel již dávno
dotaz ohledně samostatného ohodnocení paralelek. To se nezdařilo, ač to bylo již
5.1.2010 zadáno UVT a Erudiu, kteří provedli 5 pokusů na realizaci. Ani jeden nebyl
správný, a tak UVT rozhodlo, že systém nechá v současném stavu. Žádost MFF trvá
nadále.
 Nová akreditace: poslední připomínka se týkala předmětu „Bakalářská práce“, který se
musí jmenovat jinak. Na matematice zvolili pojmenování „Seminář z bakalářské
práce“, na fyzice a informatice „Vypracování a konzultace k bakalářské práci“.
Obecně jsou materiály jsou ve finální verzi a připravují se ke konečnému předání na
RUK. Další postup: AK se sejde v červnu, kdy nejspíš žádost projedná.
 Dnes navštívila fakultu pracovní komise AK pro kontrolu doktorského studia. Nebyly
shledány žádné závažné nedostatky, pouze drobné připomínky.
 Pracoviště byla informována o plánované odstávce finančního systému ve dnech 3.—
4. května 2011.

2. Jmenování zástupců do výběrových komisí


AS MFF UK jmenuje tyto své zástupce a náhradníky do výběrových komisí:
F: J. Pešička / R. Grill, I: C. Brom / P. Lasák, M: D. Stanovský / J. Spurný,
MOA: S. Krýsl / J. Dolejší.
Hlasování: 19 – 0 – 0

3. Vyhlášení voleb do SKAS na období 2011/12
V mezidobí mezi zasedáními AS předsednictvo vyhlásilo volby do SKAS z důvodu
dostatečné doby na jejich přípravu.
 11. dubna 2011 bylo přijato a zveřejněno usnesení:
Předsednictvo AS MFF UK vypisuje volby do studentské komory na období 2011/2012
na středu 11. května 2011. Volby se uskuteční v budovách Ke Karlovu 3, Sokolovská 83
(Karlín), Malostranské nám. 25, V Holešovičkách 2 (katedrální objekt Troja), Pátkova 3
(Kolej 17. listopadu). Předsedou volební komise je David Kolovratník; ostatní členové
budou jmenováni později.
 AS MFF dodatečně hlasoval o tomto usnesení:
19 – 0 – 0
 Vyhlášení voleb bylo schváleno.


4. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2012/13









Doc. Skála postupně vysvětlil všechny změny.
PhD: došlo ke změně formulace o odpuštění zkoušky z angličtiny.
Bylo vysvětleno, že RDSO navrhuje konání odborné přijímací zkoušky na základě
žádosti studenta. Děkan tento návrh poté posoudí.
Obor grafika a analýza obrazu vyškrtnut z nabídky; akreditace nebyla podána.
NMgr: doplnění zpřesňujících informací o jazykových požadavcích, jinak shodné
jako v minulém roce.
D. Stanovský se zeptal na nemožnost odpuštění zkoušky pro uchazeče ze zahraničí
o studium v anglickém jazyce. Poukázal na absurdnost situace, že studenta z Brna
vezmeme bez přijímaček, z Oxfordu ne.
Podle prod. Skály stačí zajistit nostrifikaci studijního oboru v cizím státě. Informace
o této možnosti by se měla do podmínek dodat.

Prod. Skála dodal, že zájemcům ze zahraničí studijní oddělení ihned posílá podrobný
návod o všech krocích přihlašování.
 Bc: fyzika zam. na vzdělávání – jen jeden obor bez ohledu na SŠ/ZŠ
 Informatika zam. na vzděl. se již nachází v programu M.
 Garanti F a M se rozhodli nedělat žádné změny v podmínkách přijímacího řízení na
bc. studium.
 I sekce navrhla drobné zmírnění podmínek. Mnozí přítomní vyjádřili znepokojení nad
odpuštěním přijímací zkoušky i díky čtyřce z maturity z matematiky. Doc. Kolman to
zdůvodnil neznalostí výsledku maturity v době odpouštění přijímacích zkoušek.
 A. Havlíčková uvedla, že na PřF odpouští přijímací zkoušky za úspěšné řešení
KSICHT (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou). Úspěšný
řešitel je dobře definovatelný pojem.
 Pan děkan podpořil myšlenku definice úspěšného řešitele korespondenčního semináře
MFF. Pak je možné na základě tohoto semináře zahrnout. Toto by se mohlo sdělit
organizátorům korespondenčních seminářů, aby definovali jasná pravidla.
 Prod. Skála slíbil, že řešení korespondenčních sem. bude zohledněno v rámci bodu 5
podmínek pro odpuštění.
 Doc. Kolman zdůraznil, že možnost odpouštění přijímaček má pozitivní vliv na
motivaci mladých lidí.
 Byl předložen návrh na schválení těchto podmínek, proti kterému M. Radecki navrhl
rozhodnutí odložit na příští řádné zasedání.
 Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu:
AS MFF UK odkládá schválení zásad přijímacího řízení na příští zasedání.
Hlasování: 8 – 6 – 5
AS MFF UK schvaluje zásady přijímacího řízení na ak. rok 2012/13.
Hlasování: 9 – 0 – 10
 Ani jeden z těchto návrhů nebyl přijat. Vedení fakulty předloží zásady přijímacího
řízení Akademickému senátu tak, aby je mohl projednat na příštím řádném zasedání.


5. Jednotný vizuální styl UK
Alena Havlíčková informovala o průběhu jednání o jednotném vizuálním stylu (JVS)
UK. Již byla představena pracovní verze návrhu pro vnitřní diskuzi na fakultách.
 Přednesla kritické stanovisko nejen MFF, ale také citovala ze stanoviska ETF
a i jiných fakult.
 Veškeré materiály jsou zatím tajné.
 Sjednocovat se bude i design webů fakult, a patrně i jejich struktura. Je tedy rozumné
pozastavit přípravu nového webu.
 Část B o webu bude dodána později.
 Pan děkan uvedl, že na základě negativních stanovisek fakult k JVS, je možné
pokračovat v aktualizování informací na webu, struktury apod. Je třeba využít nového
webmastera.
 Kol. Brom se dotázal na harmonogram prací k JVS. Záměr je mít vše co nejdřív
hotové.
 Prof. Netuka nebyl přijat do komise pro JVS, protože RUK ji chtěl mít jen 9člennou.
 Usnesení:
AS MFF UK podporuje stanovisko vedení fakulty ve věci návrhu Jednotného vizuálního
stylu UK.
Hlasování: 17 – 0 – 0


6. Diskuze o věcném záměru zákona o VŠ








S. Krýsl navrhl pozvat na výjezdní zasedání prof. Slováka (člen týmu připravujícího
návrh, dřívější děkan PřF MU, prorektor ad.) pro diskutování nad tímto tématem.
Přítomní senátoři vyslovili s jeho nápadem souhlas.
J. Dolejší vyzval senátory, aby si přečetli současný stav diskuze, aby byli připraveni
na tuto debatu.
Podle C. Broma rozhodně stojí za to mít možnost si s takovým člověkem popovídat už
kvůli informacím o plánech MŠMT.
J. Dolejší považuje za zajímavé konfrontovat odmítavé stanovisko univerzity
s pozitivním názorem tvůrce. Zejména, když senát sám žádné jasné stanovisko
nezformuloval.
Pan děkan ocenil názorovou konzistenci prof. Slováka, se kterým již dříve diskutoval
o Bílé knize, jejímž byl spoluautorem.

7. Informace o budovách FF UK







J. Šejnoha požádal děkana FF doc. M. Stehlíka o informaci ohledně nákupu budov
v Opletalově ulici. Výsledek své schůzky s panem děkanem zpravil členům AS:
FF měla v dlouhodobém plánu potřebu prostor; nabídka vlastníka přišla „jako blesk
z čistého nebe“. Ta šla ihned na MŠMT, které se k tomu postavilo vřele.
Rovněž Armáda ČR nabízí nevyužívané budovy v Praze. Uvažuje se o karlínských
kasárnách J. Žižky a Invalidovna. Děkan FF by si dokázal představit vybudování
kampusu v Invalidovně.
Starosta Prahy 8 navíc chce přilákat studenty do Karlína, neboť má obavu, aby se ze
čtvrti nestalo jedno velké obchodní centrum.
Podle děkana prof. Němečka objekt zadarmo od armády by byl zajímavý, pokud by
nebyl památkově chráněn.

8. Různé







Výjezdní zasedání:
J. Dolejší poslal objednávku na rektorát na Patejdlovu boudu na termín 6.—8. května.
Ubytování a stravování bude uhrazeno z rozpočtu AS. Rovněž je možné proplatit
cestu. Instrukce budou upřesněny mailem.
Témata pro diskuzi: návrh VŠ zákona, akreditace aj.
Další řádné zasedání proběhne 25. května 2010.
D. Stanovský se zeptal čínského studenta na možnost propagace MFF v jeho zemi.
Podle Zi Wanga (doktorand na KA) by bylo dobré inzerovat v Číně zejména
magisterské studium, neboť Praha je v Číně dobře známá a má prestiž. Potíž je v tom,
že UK není na čínském seznamu akreditovaných škol (to je snad snadno řešitelné).

Zasedání skončilo v 22:07.
Zapsal T. Jirotka.

