Zápis ze 184. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 27. června 2012
Přítomni: C. Brom, J. Bulín (přích. 18:00), J. Dolejší, R. Grill, J. Hric, M. Johanis (přích. 19:10), K. Kolář,
S. Krýsl (přích. 17:55), M. Kopecký, P. Kučera, P. Lasák, J. Michálek (přích. 17:20), P. Motloch,
J. Pešička, M. Pospíšil, M. Prokešová, T. Roskovec, J. Spurný, M. Vyšinka
Omluveni: Z. Drozd, P. Krtouš, K. Kuncová, S. Stehno, P. Valtr
Hosté: T. Bártlová, V. Baumruk, A. Havlíčková, F. Chmelík, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, L. Skála,
M. Rokyta, J. Šejnoha

Program zasedání:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu 184. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu ze 183. zasedání
Informace vedení fakulty
Vyjádření ke směrnici děkana o poplatcích za CŽV
Návrh na zvýšení prospěchových stipendií
Vyjádření k záměru nastávajícího děkana jmenovat proděkany
Informace o jednání studijní a legislativní komise
Termíny zasedání AS MFF UK v dalším období
Různé

Zasedání řídil 2. místopředseda AS P. Lasák.

0. Schválení programu 184. zasedání AS MFF UK
Navržený program byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu ze 183. zasedání
V zápisu ze 183 zasedání byly provedeny drobné korekce a upravený zápis byl následně schválen.
Hlasování: 13 – 0 – 1

2. Informace vedení fakulty
Děkan Z. Němeček, proděkan L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech činnosti
vedení fakulty od 30. května 2012, novinky z oblasti propagace přednesla vedoucí OVVP A. Havlíčková.
Věda a zahraniční styky, obecné informace (přednesl děkan prof. Němeček)
1) Návrhy projektů GAČR na rok 2013 byly v termínu odeslány datovou schránkou Grantové agentuře
ČR.
2) Hodnocení výzkumných záměrů, konané dne 12.6., proběhlo s výborným výsledkem.
3) V pátek 29.6. pan rektor slavnostně vyhlásí zahájení programů PRVOUK.
4) Od 1.1.2012 došlo k úpravě čerpání dovolené pro zaměstnance (i z řad studentů). Nově se nerozlišuje
dovolená a dodatková dovolená a pro obě platí stejná pravidla (neproplácet, nepřevádět do dalšího
roku, nevybírat během semestru).
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a) J. Dolejší se zeptal zda těm, kteří si dovolenou nevyberou, bez náhrady propadne. Z. Němeček
odpověděl, že tak by to mělo být a dále doplnil, že dovolenou do 30.6. určí na celý rok vedoucí
pracoviště, neurčí-li, pak si ji určí zaměstnanec sám.
5) FilmFest MFF UK dopadl nad očekávání dobře a udělal výbornou reklamu fakultě. Z. Němeček
vyzdvihl zejména hlavního organizátora RNDr. M. Vlacha, Ph.D.
6) Vyšla anglická verze propagační brožurky v nákladu 500 kusů.
Studijní záležitosti (přednesl proděkan prof. Skála)
1) Počet přijatých (stav k 26.6.): Bc. studium F – 228, M – 236, I – 129, NMgr. a Ph.D. studia – počty
podobné jako v minulých letech. Počty přijatých na Bc. studium se ještě můžou zvýšit, protože
doložit maturitní vysvědčení je možné až do 26.10.
2) Odhad počtu zapsaných na Bc. studium: F – 92, M – 96, I – 52.
a) P. Kučera se zeptal, kolik uchazečů ještě může dodat maturitní vysvědčení. L. Skála odpověděl,
že na F až 70, na M až 183 a na I až 122 a doplnil, že na F a M přibývají dodaná vysvědčení
stejným tempem, na I je to výrazně pomaleji.
b) Z. Němeček připomenul loňské počty skutečně zapsaných Bc. prváků: F – 193, M – 227, I – 175
a konstatoval, že letošní počty jsou poloviční až třetinové.
c) L. Skála doplnil podrobnosti o finanční matematice, kde je kvóta 140 a přijato bylo 69 uchazečů
(přičemž zatím ne všichni dodali maturitní vysvědčení) a učitelských oborech Bc. studia: F-M –
přijato 24 (odhad zapsaných – 15), M-Dg – 5 (3), M-I – 5 (3).
d) M. Rokyta poznamenal, že viděl u prof. Štěpána odhady, které ukazovaly přes 100 lidí na M.
L. Skála odpověděl, že zmíněné odhady vycházely z analogie s loňským rokem, ale maturitu
doložilo zatím méně lidí.
e) K. Kolář vznesl dotaz, zda studijní oddělení posílalo upomínku těm, kteří ještě maturitní
vysvědčení nedodali. L. Skála odpověděl, že uchazeči dostali úřední oznámení do vlastních
rukou a Z. Němeček doplnil, že by nebylo vhodné jim psát znovu, když nedávno dostali
oznámení o doručení maturitního vysvědčení do 26.10. J. Hric navrhl, aby se takovéto
upozornění objevilo na webu, s čímž se L. Skála ztotožnil a přislíbil zařídit.
3) Akreditace: doktorské studium Počítačová grafika a analýza obrazu projednávala akreditační komise
13.6. a měla by dopadnout dobře, NMgr. matematika se kompletuje (AK by žádost o akreditaci
neměla projednávat už v září, aby se nemuselo začít učit podle nové akreditace již letos), kurzy
všeobecně vzdělávacích předmětů (učitelské) – žádost byla podána na MŠMT, zatím není znám
výsledek.
4) Karolínky: na základě dohody stávajícího a nastávajícího děkana bude vynechána personální část
z důvodu velkých personálních změn (bude separátně vydána k začátku nového akademického roku),
obsahově, oproti loňsku, naroste kvůli změnám v akreditaci (na některých oborech je až 10 studijních
plánů, po zaběhnutí nové akreditace dojde k opětovné redukci).
a) P. Lasák vznesl dotaz, zda je možné novou Karolínku již vidět na webu, případně kdy to možné
bude. L. Skála odpověděl, že Karolínka je zatím v přípravě a na webu se objeví souběžně
s tištěnou verzí během 2-3 týdnů.
Ekonomické záležitosti (přednesl tajemník Ing. Líska)
1) Před 10 dny proběhla na Karlově kontrola SÚJB ohledně nakládání s radioaktivními materiály, nebyly
shledány žádné nedostatky.
2) Děkan rozhodl, na základě žádosti, poskytnout sociální výpomoc vdově po zesnulém D. Nedbalovi.
3) Prodloužení nájemní smlouvy s pí. Starostovou na provoz Profesního domu (Malá Strana) a bufetu
v Tróji - rozsahem spadají pod kvestora, který požaduje vyjádření senátu. Jedná se o prodloužení
stávajících smluv o 5 let, přičemž se snižuje hodnota pronajímaného vybavení (odpisy) a do budoucna
bude pronajímána již jen plocha provozoven (nové vybavení si bude nájemkyně pořizovat na vlastní
náklady).
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a) C. Brom vznesl dotaz, zda bude případně možné smlouvu vypovědět. A. Líska odpověděl
kladně, přičemž D. Lanková doplnila, že se jedná o standardní smlouvu, kterou je možné
vypovědět pro neplnění povinností, případně i bez důvodu s předem danou výpovědní dobou.
b) J. Michálek poznamenal, že smlouvy neviděl v podkladových materiálech a zeptal se, zda je
možné je dostat k nahlédnutí. A. Líska se omluvil za nedodání podkladových materiálů, nechal
smlouvy kolovat a ponechal na senátu, zda se jimi chce zabývat dnes nebo až v říjnu.
c) J. Pešička poznamenal, že Ekonomická komise nemá s předloženými smlouvami problém.
d) J. Dolejší doplnil, že senát sice nedostal smlouvy 10 dní předem jak si žádá Volební a Jednací
Řád a senát by tedy měl rozhodnout, zda se tímto materiálem bude zabývat, ale zároveň
apeloval na soudnost, neboť se jedná jen o pár změn. Projednávání smluv bylo odloženo na
konec bodu, aby měli senátoři možnost se se smlouvami seznámit.
Propagace (přednesla vedoucí OVVP PhDr. Havlíčková)
1) Uskutečněné akce: 4.6. – Vědohraní (cca 700 účastníků), 7.6. – setkání absolventů matematiky
(30 účastníků), 14.6. – Projednání Progmy (setkání se žadateli, koordinace navštívených škol).
2) V rámci mezinárodní konference Relativity and Gravitation - 100 Years after Einstein in Prague byla
pro veřejnost 18.6. - 29.6. připravena tématická výstava v Křížové chodbě Karolina a 27.6.
popularizační přednáška ředitele Institutu Maxe Plancka pro radioastronomii v Bonnu prof. Michaela
Kramera na FF UK.
3) Byl dokončen projekt propagačních filmů se společností Cittadella k 60. výročí MFF zahájený v roce
2009. Všechny snímky (6 titulů) jsou přístupné na webu v české i anglické verzi. Kromě toho OVVP
dokončilo filmové vizitky - pozvánky k informačním dnům MFF (JDF, JDI, DOD).
4) Fakulta realizuje plánované akce z Kalendáře pro SŠ a veřejnost, připravují se tábory, hromadná
korespondence, tiskoviny (včetně reedice informatické brožurky), účast na výstavách a veletrzích.
Novinkou je zaměření LMFS, které převzal od doc. Boka dr. Pergel a bude stejně jako doprovodný
program na Gaudeamu v Brně orientován na propagaci informatiky. Pracovníci I sekce se představí
v doprovodném programu Věda pro život, na stánku MFF UK a prezentaci robotiky v programu
Pojďme si hrát s technikou (v rámci zvýšení propagace informatiky).
a) C. Brom se zeptal, zda se na standardních akcích (tábory, soustředění) distribuují propagační
materiály. A. Havlíčková odpověděla, že se distribuují letáčky, brožurky spíše ne, neboť
účastníci nemají příliš místa v zavazadlech, ale potřebné informace dostanou.
b) C. Brom dále poznamenal, že v materiálech rozdávaných na FilmFestu byly propagační
materiály sponzorů ale nikoliv MFF. A. Havlíčková doplnila, že letáky MFF byly k dispozici na
stojanech. Zároveň upozornila, že nové letáčky jsou k dispozici až v průběhu prázdnin, takže se
dostávají většinou až na srpnové akce. Jejich distribuce je ale závislá na odpovědnosti
organizátorů při odevzdávání podkladů pro hromadnou korespondenci. Apelovala na
akademické pracovníky, aby dodržovali stanovené termíny, které navazují na práci tiskárny
a nástup studentských pomocníků.
c) P. Lasák se dotázal jak dopadla Progma a zda jsou někde na webu k nahlédnutí výsledky.
C. Brom odpověděl, že 2 projekty byly přijaty v celé výši, 5 kráceno a 2 nepřijaty, celkově za 75
– 80 tis. Kč. Na webu http://ksvi.mff.cuni.cz/progma/ je k přečtení stručný popis výsledku
hodnocení.
AS se vrátil k projednávání předložených dodatků smluv o prodloužení pronájmu Profesního domu a bufetu
v Tróji. J. Michálek vznesl doplňující dotaz, ke kolujícím smlouvám, která z obou je platná. A. Líska
odpověděl, že obě, protože máme uzavřeny 2 smlouvy.
Usnesení:
AS MFF UK se bude zabývat předloženými dodatky nájemních smluv na aktuálním zasedání.
Hlasování: 14 – 2 – 1
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Usnesení:
Akademický senát po předchozím projednání a odsouhlasení kolegia děkana MFF doporučuje
Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze ke schválení dodatky k nájemním smlouvám na
pronájem restaurace na Malostranském náměstí a v Troji paní Adelínou Starostovou. Uvedené dva
dodatky jsou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: 13 – 0 – 4

3. Vyjádření ke směrnici děkana o poplatcích za CŽV
L. Skála představil předloženou směrnici. Zejména upozornil na jazykovou zkoušku v rámci programu
English for Mathematicians, na základě které se uděluje diplom platný v celé EU, která zároveň stanovuje
minimální poplatek 50 Euro.
T. Roskovec se optal, kolik lidí se účastní kurzů. L. Skála odpověděl, že řádově stovky.
P. Lasák poznamenal, že uvedená zkouška z angličtiny by se měla více zpropagovat. L. Skála doplnil, že už
byla propagována na Slovensku.
T. Bártlová se zeptala na rozdíl mezi doplňujícím/rozšiřujícím studiem a kurzy všeobecně vzdělávacích
předmětů. L. Skála odpověděl, kurzy budou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Usnesení:
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí předloženou směrnici č. 3/2012 – Poplatky za studium
v rámci celoživotního vzdělávání na MFF.
Hlasování: 18 – 0 – 0

4. Návrh na zvýšení prospěchových stipendií
P. Lasák představil návrh na zvýšení prospěchových stipendií, o kterém se hovořilo již na zasedání 4.4.2012.
Návrh spočíval ve zvýšení prospěchových stipendií o 300 Kč/měsíc na 2100 Kč/měsíc (horní mez daná
univerzitními předpisy), jehož celkové odhadované náklady by byly cca 405 tis. Kč/rok. Uvedl také, že
snahou by mělo být, aby prospěchové stipendium pokrylo alespoň náklady na kolej.
C. Brom se zeptal, zda jsou představované zůstatky ve stipendijním fondu reálné. P. Lasák odpověděl, že
informace jsou čerpány z výročních zpráv fakulty. L. Skála doplnil, že pokud bude méně studentů, tak bude
i ve stipendijním fondu méně peněz, což by mohlo být částečně kompenzováno tím, že méně studentů bude
dostávat prospěchové stipendium.
Z. Němeček poznamenal, že příjmy stipendijního fondu jsou určeny zákonem. Největší část příjmů tvoří
poplatek za delší studium, který není určen celkovým počtem studentů, ale počtem problematických studentů.
Dále uvedl, že na prospěchová stipendia se ročně vydá 4 mil. Kč, a tedy ve stipendijním fondu je základ na
2 roky, přičemž ročně do něj přiteče cca 1,5 mil. Kč. Poznamenal také, že na doktorská stipendia vyplácí
fakulta více než dostává od státu, ale zatím nebylo potřeba je hradit ze stipendijního fondu.
C. Brom reagoval, že vyhlídky jsou sice trudné, ale prospěchová stipendia se několik let nezvyšovala
a navrhl jejich alespoň dočasné zvýšení. D. Lanková odpověděla, že jejich opětovné snížení by byl velmi
nepopulární krok a L. Skála dodal, že SKAS by byl proti takovému kroku.
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T. Roskovec upozornil, že mnohé školy, jež nám konkurují, se chlubí svými stipendii a péčí o nadané.
Vyslovil se dále pro zvýšení, je-li to udržitelné. Na dotaz P. Kučery, jak je to na jiných školách, odpověděl,
že některé (ZČU v Plzni, VUT v Brně) dávají 3000 Kč/měsíc, někdy jsou stipendia odstupňovaná.
L. Skála se vyjádřil za konzervativní přístup, zvýšit stipendia nyní o polovinu (tj. 150 Kč/měsíc) a po roce to
vyhodnotit.
C. Brom vznesl dotaz na nastávající vedení, jak se k dané otázce staví. Navrhl také dát méně lidem více např.
formou mimořádného stipendia. J. Dolejší dodal, že takové opatření zaváže nové vedení, ale aktuálním
úkolem je zjistit, jestli má myšlenka zvýšení prospěchových stipendií podporu senátu.
Jako člen nastávajícího vedení odpověděl M. Rokyta, že nemá představu o plnění stipendijního fondu, ale byl
by pro zvýšení, bude-li na to fakulta mít. F. Chmelík poznamenal, že by podporoval návrh dočasného zvýšení
a pak případného přehodnocení.
T. Roskovec poznamenal, že neví jestli si může zvýšení stipendií fakulta dovolit a navrhl pověřit
Ekonomickou komisi. Za EK reagoval J. Pešička, že EK nemůže tuto otázku zodpovědět, neboť záleží na
financování VŠ.
J. Šejnoha vyjádřil přesvědčení, že prospěchové stipendium je možné zvýšit a pak dle potřeby opět snížit,
neboť vedení nemusí studenty vždy poslouchat. S. Krýsl doplnil, že nám nikdo nebrání měnit vyhlášky jak je
potřeba a přiklonil se k flexibilitě.
J. Michálek vyjádřil představu, že prospěchové stipendium je jako motivace a řešení zvýšit ho na rok právě
tento motivační prvek poněkud smývá. D. Lanková doplnila, že prospěchové stipendium by se mělo vyvíjet
jen nahoru, nebo zakonzervovat.
Usnesení:
AS MFF UK podporuje návrh studentské komory AS MFF UK na zvýšení prospěchových stipendií
a žádá stávající i nastávající vedení aby tento návrh zvážila.
Hlasování: 16 – 0 – 2

5. Vyjádření k záměru nastávajícího děkana jmenovat proděkany
Nově zvolený děkan, prof. Kratochvíl, zaslal senátu návrh na jmenování proděkanů společně s jejich
stručnými medailonky. Protože uvedené složení kolegia představoval již během své předvolební kampaně
a členové senátu měli dostatek příležitostí se s navrhovanými proděkany seznámit, nikdo nepožadoval diskusi
a senát přešel rovnou k hlasování. Navrženými jsou:
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., Dsc. jako proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky,
doc. RNDr. František Chmelík, CSc. jako proděkan pro studijní záležitosti,
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. jako proděkan pro koncepci studia,
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. jako proděkan pro rozvoj,
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. jako proděkan pro fyzikální sekci,
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. jako proděkan pro informatickou sekci,
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. jako proděkan pro matematickou sekci.
Usnesení:
AS MFF UK vyjadřuje souhlas se záměrem jmenovat navržené proděkany.
Hlasování: 18 – 0 – 0
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6. Informace o jednání studijní a legislativní komise
Nejdříve se slova ujal předseda Studijní komise J. Spurný a stručně shrnul informace z předloženého zápisu
o jednání Studijní komise, které se nepodařilo dopracovat k jednoznačným závěrům ohledně možností
motivačního zvýšeni doktorandských stipendií. J. Šejnoha doplnil, že diskuse na toto téma bude ještě
pokračovat, neboť nastávající vedení přislíbilo zpracovat analýzu vyplácených stipendií a odměn doktorandů.
Následně se vyjasnilo nedorozumění dané neadekvátním ohodnocením vyučujících doktorandů na některých
pracovištích a v tomto směru byl upraven zápis Studijní komise. Z. Němeček poznamenal, že studenti na
I sekci vyučovali, protože dříve bylo mnoho studentů, ale málo pedagogů, přičemž dnes se poměr obrátil
a studenti by již učit neměli. M. Kopecký doplnil, že výuka studenty od nového akademického roku skončí
a problém se tak vyřeší.
Pokračoval předseda Legislativní komise J. Michálek, který shrnul závěry Legislativní komise ohledně změn
volebního a jednacího řádu obsažené v zápisu z jednání LK. Dále nabídl, že bude-li mít senát zájem, může
dané téma přes prázdniny podrobněji rozpracovat.
T. Roskovec připomenul, že SKAS si přála současně se zvýšením volebního období i zavedení průběžných
voleb (obnova ½ SKASu každý rok). J. Michálek zmínil i možnost elektronických voleb. K navrženému
modelu nebylo připomínek a J. Michálek byl požádán o jeho rozpracování.
Usnesení:
AS MFF UK bere na vědomí informace Studijní a Legislativní komise.
Schváleno tichým souhlasem

7. Termíny zasedání AS MFF UK v dalším období
Na žádost nastávajícího děkana, prof. Kratochvíla, z důvodu volby vědecké rady a požadovaného prostoru
pro debatu s akademickou obcí o jejím složení bylo navrženo jako termín dalšího zasedání výjimečně úterý
2. října 2012 od 18:00. J. Dolejší navrhl stanovit jen datum následujícího zasedání a další termíny určit
v říjnu.
Usnesení:
AS MFF UK stanovuje termín svého příštího zasedání na úterý 2. října 2012 od 18:00.
Hlasování: 17 – 0 – 2

8. Různé
1) Odstávka proudu v Karlíně
M. Prokešová informovala o potížích způsobených nedávnou odstávkou proudu v Karlíně, která byla
v pracovní době, bylo o ní informováno jen 3 dny předem e-mailem a nebrala ohled na předem
domluvené zkoušky a další činnosti. Navrhla, aby se odstávky proudu příště dělaly o prázdninách, nebo
alespoň plánovaly a oznamovaly s větším časovým předstihem. Z. Němeček odpověděl, že odstávka
byla dána vnějšími okolnostmi a není si jist, zda ji bylo možné domluvit na jiný termín.
2) Statistika RIV a podnět J. Pelikána
C. Brom ve stručnosti upozornil na analýzu vědy a výzkumu na základě dat databáze RIV, zpracovanou
pracovníky UISK FF UK, jež byla v podkladových materiálech. Dále pak shrnul podnět J. Pelikána
ohledně přijímacích zkoušek a webu fakulty. Závěrem informoval o vznikajícím propagačním letáku na
studium učitelství.
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Na závěr zasedání poděkoval předseda AS J. Dolejší jménem senátu stávajícímu vedení za práci odvedenou
pro fakultu během jejich funkčního období, během nějž fakulta rostla a rozvíjela se.
Zasedání skončilo v 19:20.
Příští zasedání AS se uskuteční v úterý 2. října 2012 v 18:00 hod.
Zapsal: M. Vyšinka

