
Zápis z 210. zasedání AS MFF UK dne 20. května 2015

Přítomni: C. Brom, Z. Drozd, J. Hric (↓19:10), K. Kampf, A. Komárek, P. Kučera, M. Omelka,
T. Masařík (↓19:35), V. Musil, O. Pangrác, J. Pešička, M. Pšenička, J. Svoboda, P. Vágner (↑19:00),
Z. Vytisková, M. Žák.

Hosté: F. Beran, F. Chmelík, K. Kolář, P. Kolman (↓20:00), P. Korcsok, K. Musílek, P. Pelikánová
(↓19:35) M. Prachařová, J. Stráský, J. Šejnoha (↓20:45), M. Rokyta (↓20:50), J. Trlifaj, M. Vlach (↓20:50).
M. Vyšinka (↓20:45).

Omluveni:

L. Adam, R. Grill, J. Fiala, J. Kratochvíl, M. Krtička, P. Krtouš, V. Kuboň, D. Šmíd, V. Witzany.

Program zasedání:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z 209. zasedání

3. Informace vedení fakulty

4. Informace z RVŠ

5. Poplatky spojené se studiem

6. Doplnění disciplinární komise

7. Návrh směrnice děkana o výplatě stipendií

8. Návrh směrnice děkana, kterou se upravují podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních
programech

9. Návrh výroční zprávy fakulty za rok 2014

10. Různé

Zasedání bylo zahájeno 18:10. Zasedání řídil Z. Drozd.

1. Schválení programu

Program 210. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 209. zasedání

Zápis z 209. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

3. Informace vedení fakulty

Slova se netradičně ujal proděkan J. Trlifaj, jelikož děkan byl v době zasedání na cestě ze Singapuru,
odkud prostřednictvím proděkana pozdravoval.

Evropská komise schválila operační program 3V, v současné chvíli se čeká na stanovisko ministerstva.
V tomto programu by měla MFF UK možnost dosáhnout na netriviální prostředky. Pro zdárné zvládnutí
nutné administrativy byl vybrán doc. Matyska jako koordinátor soft projektů OP 3V na MFF UK.

V souvislosti s platbami na projektech VaVpI přislíbil rektor dopisem půjčku 80 mil. Kč z rezervního
fondu. C. Brom podotkl, že částka možná nebude poskytnuta celá, neboť v tomto fondu je cca 150 mil.
Kč poté, co již podobná půjčka byla poskytnuta dalším fakultám.

V soutěži vysoce kvalitních monografií UK byly za MFF UK oceněny dvě knihy ze sedmi do soutěže
odeslaných.
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Dále J. Trlifaj informoval o stavu situace s nejmenováním profesorů. Z. Drozd připomněl senátu stano-
viska předsednictva AS MFF UK a AS UK. M. Vlach připravil vyjádření vedení fakulty k celé situaci
a popsal, jakým způsobem se celá kauza medializovala. Rektor by se měl 28. května sejít s ministrem
školství a prezidentem republiky.

J. Trlifaj se zúčastnil 3. konference IPn metodiky. Převažuje představa, že se zatím bude používat me-
todika z r. 2013 a od r. 2018 se přejde na novou. V tuto chvíli však není na evaluaci vypsáno výběrové
řízení.

Vědecká rada MFF UK schválila návrh na reakreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení na MFF
UK, příští měsíc by jej měla projednávat VR UK. Připomínkovány byly pouze názvy pedagogických
oborů.

J. Trlifaj v závěru svého příspěvku pozval zaměstnance a doktorandy na setkání v Troji, které je naplá-
nováno na 22. června. Dále přednesl pozvánku na fakultní koncert 2. června.

M. Rokyta vznesl dotaz na C. Broma ohledně oficiální informace o schválení Organizačního řádu MFF
UK. Organizační řád byl schválen v pátek 15. května na zasedání AS UK, na fakultu zatím oficiálně
žádná informace nedorazila.

M. Vlach přinesl nové informace z propagace. Probíhá jednání o další partnerství s MFF UK, tentokrát se
jedná o smluvní výzkum a vedení bakalářských a diplomových prací. MatfyzPress již brzy dozná změn,
nová koncepce je již schválena, řeší se pouze přílohy Směrnice děkana, která řeší Licenční smlouvy s
autory a autorské honoráře. Vyšla kniha „Rande s Fyzikouÿ v Edici České televize, partnerem knihy je
MFF UK.

4. Informace z RVŠ

J. Stráský, člen RVŠ, si připravil pro přítomné senátory a hosty obsáhlou prezentaci. Bohužel sněm RVŠ
se koná až den po zasedání AS. J. Stráský tak hovořil o materiálech projednávaných a diskutovaných
v RVŠ, zejména se zaměřil na dopady na naši fakultu.

Diskutováno bylo financování VŠ a výzkumu. Účelové dotace budou pouze dobíhat, prostředky budou
přesunuty na udržitelnost nových výzkumných center. Hodnocení vědy je ve fázi věcného záměru zákona
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Byly registrovány tendence podporující vznik ministerstva pro
vědu a oddělení financování vědy a vzdělávání.

Novela zákona o VŠ byla v prvním čtení poslanci schválena dne 20. května. Novela dává fakultám právě
ty pravomoci, které jsou dány statutem univerzity. J. Stráský apeluje na senát, aby byl maximálně
obezřetný při schvalování jeho přepracované verze.

Dále se probíraly body institucionální akreditace a nejasnosti ohledně tzv. Oblastí vzdělávání.

Výtah z prezentace J. Stráského je k dispozici na stránkách AS MFF UK.

5. Poplatky spojené se studiem

AS UK schválil 29. ledna dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK, kterou předložil rektor v reakci na
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Tato příloha platí od 1. března 2015.

Jedna ze změn říká, že studium v navazujícím magisterském studiu se považuje za další studium. Jedním
z důsledků tak je, že studentům, kteří v nav. Mgr studiu studují déle než standardní dobu, tj. 2 roky,
bude vyměřen poplatek za studium.

Podle některých členů AS nebyl v době schvalování tento důsledek znám, resp. nebyl při předložení
komentován. C. Brom proto apeloval na důsledné čtení předkládaných materiálů, aby se odhalily i ne-
komentované záměry.

Fakulty byly údajně o této změně a jejich důsledku informovány 2. března. F. Chmelík tuto informaci
potvrdil a prohlásil, že dotčené studenty individuálně informoval. Studenti touto odpovědí nebyli uspo-
kojeni, neboť mezi přítomnými byly dva dotčení, ke kterým žádná taková informace nedoputovala.

P. Korcsok tlumočil rektorovo prohlášení na senátu. Ten sdělil, že aktuálně dotčeným studentům bude
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poplatek odpuštěn. V praxi pak pravděpodobně dojde k tomu, že studentům bude poplatek vyměřen a
těm, co se odvolají do 30 dnů, bude automaticky prominut, pokud by jim nebyl vyměřen v původním
systému.

M. Vyšinka navrhuje připravit formulář na odvolání, aby se studentům usnadnila práce s vymýšlením
odvolacího dopisu.

C. Brom navrhuje setkání studijní komise a vedení. Fakulta by měla vydat jasné stanovisko a informovat
oficiálně všechny dotčené studenty.

6. Doplnění disciplinární komise

Děkan předložil senátu návrh na jmenování P. Kolmana jako náhradníka disciplinární komise za nedávno
zesnulého L. Skálu. Proděkan Kolman je ochoten tuto funkci přijmout.

Usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh na změnu složení disciplinární komise.

Hlasování 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

7. Návrh směrnice děkana o výplatě stipendií

P. Kolman vysvětlil, že nedávná změna, která upravila přidělování prospěchového stipendia si žádá i
úpravu této směrnice.

Vyšší stipendium je 18 tis. Kč ročně, nižší 11 tis. Kč ročně. Pro studenty prvního ročníku bakalářského
studia je to polovina výše zmíněných částek za semestr.

C. Brom se zeptal na odhad výdajů za první semestr bakalářů. Mělo by jít o cca 260 tis. Kč.

Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí směrnici děkana o výplatě stipendií.

Hlasování 14 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.

8. Návrh směrnice děkana, kterou se upravují podrobnosti o organizaci studia v doktor-
ských studijních programech

P. Kolman přednesl důvod změny popsané v důvodové zprávě.

Usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí směrnici děkana, kterou se upravují
podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech.

Hlasování 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

9. Návrh výroční zprávy fakulty za rok 2014

M. Vlach popsal způsob přípravy výroční zprávy. Původní záměr byl připravit tuto zprávu v takové
formě, aby byla použitelná jako propagační tiskovina. Bohužel po zkušenostech z minulého roku by šlo
dle M. Vlacha o neúměrně vynaložené množství času na to, jaký je o tento materiál zájem.

Bylo dále konstatováno, že ve zprávě chybí složení zaměstnanecké komory AS MFF UK a jeho před-
sednictva včetně změn tohoto složení v průběhu roku 2014. Předsednictvo se zavázalo tyto údaje OMK
dodat.

Usnesení: AS MFF UK schvaluje výroční zprávu za rok 2014 s tím, že budou doplněni
členové zaměstnanecké komory senátu MFF UK.

Hlasování 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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10. Různé

Na matematické sekci byly vypsány konkurzy na 2. června. Ani jeden z členů delegovaných senátem se
však nemůže zúčastnit a je třeba zvolit náhradníky.

Usnesení: AS MFF UK nominuje A. Komárka a J. Svobodu jako delegáty do konkursních
komisí.

Hlasování 15 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

Z. Drozd tlumočil pozvánku rektorátu k diskusi nad Dlouhodobým záměrem UK na roky 2016 až 2020,
která se uskuteční 26. května na Právnické fakultě. Nikdo z přítomných členů účast nepřislíbil.

K. Kampf se vrátil k přečíslování fakultních telefonů. Po minulém zasedání vznesl dotaz na tajemníka.
Přečíslování je dlouho připravovaná a předem oznámená akce s cílem snížit výdaje za telefon. M. Rokyta
slíbil, že zjistí, kolik by stála jiná čísla nezačínající devítkou.

P. Korcsok informoval o své konzultaci volebního řádu s předsedou legislativní komise AS UK J. Stašou.
Podle jeho názoru by měli nově zvolení studenti do SKAS navzdory dosavadním zvyklostem poslat ještě
před jmenováním do senátu dopis předsedovi, že si přejí zůstat mezi náhradníky, v případě, že během
prázdnin přestanou býti členy akademické obce (např. při ukončení studia a zahájení dalšího).

M. Prachařová vznesla dotaz na školkovné. To může být ze sociálního fondu vyplaceno pouze na dítě
2-4 let věku a je-li umístěno do školky zřízené podle školského zákona. Nelze tedy přispět, jedná-li se
o školku soukromou.

Jednání bylo ukončeno ve 20:55.

Zapsal V. Musil.
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