Zápis ze 174. zasedání AS MFF UK konaného dne
25. května 2011 v budově Ke Karlovu 3
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

C. Brom, Z. Drozd, M. Johanis, P. Kolman, P. Krtouš, S. Krýsl, M. Kulich,
J. Pešička, M. Prokešová, D. Stanovský, S. Stehno, V. Kopal, P. Lasák,
P. Motloch, M. Radecki, R. Švarc
J. Dolejší, R. Grill, M. Pospíšil, J. Spurný, P. Valtr, J. Hermann, J. Šejnoha,
J. Václavík
Z. Němeček, L. Skála, A. Líska, M. Vyšinka, K. Kuncová, T. Jirotka, J. Bulín,
A. Havlíčková

Program zasedání
0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 173. zasedání
1. Volba jednatele
2. Zpráva o průběhu výjezdního zasedání
3. Informace vedení fakulty
4. Změna ve vědecké radě
5. Výroční zpráva MFF za rok 2010
6. Schválení podmínek přijímacího říz. pro ak. rok 2012/13
7. Diskuze o dlouhodobém záměru pro léta 2011-2015
8. Různé
Zasedání řídil 1. místopředseda D. Stanovský.

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 173. zasedání
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Byly provedeny drobné opravy v zápisu
a posléze byl schválen tichým souhlasem.

1. Volba jednatele
Byl navržen jediný kandidát V. Kopal. Z 16 vydaných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 16,
z toho 15 pro a 1 neplatný. V. Kopal byl zvolen jednatelem AS.

2. Zpráva o průběhu výjezdního zasedání
M. Radecki referoval o průběhu zasedání, které proběhlo 6.—8. května na Patejdlově boudě.
Bohužel se jej zúčastnilo pouze 10 členů AS a dva hosté, kterými byli prof. Slovák (bývalý
děkan PřF MU, jenž se podílí na přípravě nového zákona o VŠ) a prof. Strakoš (prof. MFF,
člen Akreditační komise ČR). Využili jsme přítomnosti těchto hostí, a tak se diskuze točila
především kolem záměru nového VŠ zákona a problémech spjatých s akreditací vysokých
škol.
Oproti dřívější kritice byl, po vysvětlení profesorem Slovákem, záměr zákona přijat poměrně
kladně a všemi přítomnými byl rozhovor hodnocen pozitivně. Diskuze probíhala velmi věcně
a otevřeně.
Prof. Strakoš přednesl sebehodnocení habilitačních a profesorských řízení VŠB, které
proběhlo nedávno, a naznačilo směr, jakým by se mělo hodnocení VŠ ubírat v budoucnu.

Cílem je přejít k institucionalizované akreditaci, která by se vázala na kvalitu školy. Ta by pak
měla volnost v sestavování svých studijních programů.
Také se hovořilo o grantech ERC, které jsou velmi prestižní a MFF (a potažmo celá ČR) by
se o ně měla více snažit. Pan děkan uvedl, že v dlouhodobém záměru bude sekce o grantech
ERC přeformulována a zdůrazněna.

3. Informace vedení fakulty
Kauza Albertov: pozemky, na kterých stojí budova Ke Karlovu 5, a okolní má pod správou
formálně Přírodovědecká fakulta. Fakticky se o ně stará MFF. Uvažuje se o posunu hranice
tak, aby to co MFF již opravila nadále zůstalo její i formálně.
Dlouhodobý záměr 2011—2015 bude ke schválení senátu předložen do příštího zasedání.
Všechny připomínky mají být poslány co nejdříve na sekretariát děkana paní Pávkové.
Chystaná výstavba klimatizace v katedrálním objektu Troja bude financována ze zbytku
peněz určených na rekonstrukci této budovy. VŘ vyhrála Konstruktiva.
MFF bude patrně muset hradit část nákladů na energii spotřebovanou ve SCUK.
Představovalo by to částku 400 až 500 tisíc Kč. Rozhodně se nebude omezovat výuka TV.
Proděkana Skála sdělil, že bakalářská akreditace prošla posledním kolem kolegia rektora.
Byla přeformulována anotace oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání a také byl přejmenován
předmět Bakalářská práce. Žádost odešla na AK. Současně bylo požádáno o možnost
dostudování podle stávajících plánů.
Podle stanoviska RUK nelze povolovat přestupy mezi programy ani mezi obory. Lze
uznávat absolvování předmětů pouze z jiného studia. První problém je vážný zejména pro
informatiku. M. Radecki slíbil, že se tím bude zabývat na jednání AS UK.
Kontrola doktorského studia proběhla dobře. Komise se vyjádřila kriticky k zajištění
doktorského studia finanční a pojistné matematiky.
Habilitace pedagogických oborů budou možné na PedF.
Harmonogram ak.r. 2011/12 je připraven, ale zatím se zdržel na rektorátu.
Prognóza počtu uchazečů o studium dle SCIO říká, že mezi lety 2012 a 2015 klesne počet
uchazečů o třetinu. Expert v oboru prof. Cipra to pokládá za optimistický výhled.
Propagační akce:
18.5.2011 se uskutečnila soutěž pro středoškoláky v matematice
1.6.2011 Vědohraní pro děti do 15 let v Troji
29.8.—6.9.2011 soustředění pro nové studenty na Albeři
29.9.2011 Den s informatikou
2.12.2011 Den vědy na pražských vysokých školách. Na MFF se uskuteční přednáška
o extrémních meteorologických jevech.

4. Změna ve vědecké radě
Návrh na změnu ve VR byl panem děkanem stažen. Bod tedy nebyl projednáván.

5. Výroční zpráva MFF za rok 2010
Pan děkan uvedl, že struktura VZ zůstala zachována a že zpráva prošla širokým
připomínkovým řízením.
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje Výroční zprávu MFF UK za rok 2011.
Hlasování: 16 – 0 – 0

6. Schválení podmínek přijímacího říz. pro ak. rok 2012/13
Pan proděkan Skála představil zásady přijímání do všech typů (a zejména do bakalářského)
studia. Oproti dřívějším diskuzím došlo ke zrušení pravidla o odpouštění přijímací zkoušky
v případě státní maturity z matematiky. Tento předmět je totiž u maturity nepovinný a podle
pravidel se žák může do posledních chvíle rozhodnout, zda ke zkoušce půjde, a jakou úroveň
absolvuje. Proto v momentu rozhodování o prominutí přij. zk. není zaručeno splnění této
povinnosti. Dále je podle Skály dobré, aby podmínky byly shodné pro všechny, a proto bylo
odpuštění za koresp. semináře zahrnuto i pro matematiku, i přes odpor prod. Štěpána.
Senátoři novou verzi přijali vřele a vesměs vyslovili přesvědčení, že takto formulované
podmínky jsou příslibem stabilních pravidel na několik let.
Usnesení:
AS MFF UK schvaluje znění podmínek pro přijímací řízení pro ak. rok 2012/13.
Hlasování: 16 – 0 – 0

7. Diskuze o dlouhodobém záměru pro léta 2011—2015
Dokument je ve stádiu celofakultní diskuze. Na příštím zasedání by se mohl schvalovat (po
projednání ve vědecké radě).
Pan děkan uvedl, že Univerzita Karlova musela podle zákona vypracovat svůj dlouhodobý
záměr. Tento byl upraven a upřesněn pro potřeby MFF. Podle pana děkana se jedná o závazek,
který jde za působnost současného vedení, a proto byla vyvolána širší, celofakultní diskuze.
Z. Drozd a D. Stanovský navrhli, že by se do DZ mělo napsat, že se rozšíří akce pro
středoškoláky. Podle Stanovského je problém, že učitelé z matematické sekce nejsou za tuto
činnost nijak ohodnoceni.
P. Motloch uhodil hřebíček na hlavičku svým postřehem, že do DZ by se mělo zavést
i rozšíření vnitřní komunikace. Otázka je, jakým způsobem tuto aktivitu realizovat.
M. Kulich připomněl slova prorektora Prudkého, podle kterého otevírání nových oborů má
být v souladu s DZ. Bylo by dobré naformulovat obecný odstavec o možnosti nových
akreditací. Naproti tomu J. Šejnoha již vizionářsky uvažuje o institucionalizované akreditaci,
která by se rovněž mohla promítnout do DZ. Pan děkan souhlasil, ale upozornil, že zatím není
jasné, jak tato věc bude řešena novým zákonem.
Termín pro podávání připomínek je tento pátek 27. 5.

8. Různé
Příští zasedání se uskuteční 29. června 2011.
S. Krýsl navrhl aktualizovat nostrifikace podle současných geopolitických potřeb, neboť
sovětské univerzity tyto smlouvy mají, zatímco prestižní školy ze západní Evropy nikoli. Pan
prod. Skála odpověděl, že to je záležitost ministerstva. V případě některých zemí střední
Evropy má ČR uzavřeny dvoustranné smlouvy o uznávání diplomů ze všech vysokých škol.
Vzájemné uznávání napříč EU zatím bohužel příliš nefunguje.
Proběhly volby do SKAS, D. Stanovský pogratuloval zvoleným.
Prod. Skála informoval o změně požadavků SZZ oboru matematiky zam. na vzdělávání.
Bude to projednáno ve vědecké radě. Změna by se studentů neměla závažně dotknout, neboť
pouze kopíruje dřívější změnu osnov výuky.
Další změna podobného rázu se týká oboru softwarové systémy. Dojde k drobným úpravám
v povinných a povinně volitelných předmětech. Novými plány se budou řídit pouze nově
přijatí studenti.

Kolega Stehno informoval o rektorském sportovním dni, který se uskutečnil 18. května.
MFF pořádala turnaj ve stolním tenise a volejbalu. Týmů z řad MFF přišlo hodně a dokonce
se umístili i v popředí.
M. Radecki představil Akademické centrum studentských aktivit, se kterým se jedná
o uspořádání semináře o akademické legislativě v prostorách MFF. Možnost zúčastnit se by
mohla být i pro zaměstnance.
Zasedání skončilo v 21:28.
Zapsal: T. Jirotka

