
Zápis z 218. zasedání AS MFF UK dne 20. dubna 2016 

 

Přítomni: Filip Beran, Cyril Brom, Zdeněk Drozd, Jiří Fiala, Roman Grill, Jan Hric, Karol Kampf, 

Karel Kolář, Arnošt Komárek, Milan Krtička, Pavel Krtouš, Vladislav Kuboň, Petr Kučera, Tomáš 

Masařík, Vít Musil, Jan Musílek, Ondřej Pangrác, Josef Pešička, Milan Pšenička, Dalibor Šmíd, 

Josef Svoboda 

Hosté: Vladimír Baumruk, Tereza Bártlová, František Chmelík, Jan Kratochvíl, Antonín Líska, 

Mirko Rokyta, Ladislav Skrbek, Jiří Šejnoha, Jan Trlifaj, Luboš Veverka, Martin Vlach 

Omluveni: Marek Omelka, Petr Vágner, Michal Žák 

Program 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z 216. zasedání 

3. Informace vedení fakulty 

4. Jmenování delegátů do konkurzních komisí 

5. Zřízení pracoviště počítačová síť Troja 

6. Vyhlášení volby do Studentské komory AS MFF UK 

7. Volba kandidáta na děkana MFF UK 

8. Různé 

 

1. Schválení programu 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 
 

2. Schválení zápisu z 213. zasedání 
 
Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 
 

3. Informace vedení fakulty 
 
Začíná J. Kratochvíl: 

1) Nejdříve informuje senát o projektech OP VVV, pro jejichž přípravu a administrativu byly 
najati dva pracovníci, celkem na 1,7 úvazku. Kromě projektů o kterých děkan mluvil již 
dříve, se nyní rýsuje ještě jeden, a to ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.  

2) Dále konstatuje, že Studentské fakultní granty se již budou udělovat podle nových 
pravidel, která po návrhu MFF UK schválil AS UK. 



3) Následně se věnuje studentské anketě. Komise pro anketu na schůzce 19. dubna 
doporučila, aby anketa v letním semestru opět proběhla elektronickou formou, podobně 
jako v zimním semestru, s tím, že hodnocení skončí 20. září. Novinkou v aktuálním 
hodnocení je to, že SIS již umožňuje personalizaci otázek ke slovnímu hodnocení. 

4) Ke stavbě pavilonu v Troji říká, že byl podepsán dodatek ke smlouvě s firmou zhotovující 
projektovou dokumentaci, který prodlužuje lhůtu pro přípravu dokumentace. 

5) Poté prezentuje situaci kolem bufetu v budově na Karlově, který je nyní uzavřen, 
protože pronajímatel do konce března nesplatil fakultě své závazky a nesložil zálohu na 
následující měsíce, tudíž mu nebyla prodloužena nájemní smlouva. Díky úsilí tajemníka 
se nyní dluh provozovatele pohybuje na únosné úrovni, vedení ale před podpisem nové 
smlouvy, vzhledem k dosavadním zkušenostem, požaduje jisté záruky. Zvažují se také 
stavební úpravy v prostoru bufetu. 

6) Také informuje o tom, že na Oddělení vědy a zahraničních styků byla přijata nová 
pracovnice, jejímž úkolem je evidence a příprava smluvního výzkumu. OVZS byla 
následně přidělena místnost, kterou dříve využívala studentská komora AS - ta se nyní 
dělí o místnost s proděkany.  

7) Následně komentuje fakt, že Vědecká rada MFF UK si v poslední době vybudovala 
renomé velmi přísného orgánu v hodnocení profesorských řízení. Přesto oba kandidáti – 
Ondřej Kalenda a Jan Karlický – projednávaní na posledním zasedání VR, byli úspěšní. 
Vědecká rada také nedávno vyslovila přání, aby se mohla účastnit rozhodovacího 
procesu při najímání odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků. 
Vědecká rada již posuzovala pracovníky matematické sekce, kterým končí smlouva před 
1. říjnem 2016, a ve dvou případech upozornila na jejich dosavadní ne zcela přesvedčivý 
odborný vývoj. 

8) Na konec informuje o podpisu smlouvy s firmou DERS o nákupu a implementaci 
nástroje, který umožní online přístup k hospodářské agendě vedoucím pracovišť a 
řešitelům grantových projektů. Nový systém má oproti Webmaileru řadu výhod. Na 
smlouvě se podle děkana pracovalo velmi dlouho a doufá, že samotná implementace 
bude přímočařejší a nový systém bude od září v provozu.  

 
F. Chmelík poté informuje senát o zveřejnění seznamu studentů prvního ročníku s nárokem na 
prospěchové stipendium za zimní semestr. Na nejvyšší stipendium má nárok 29 studentů, 
dalších 18 je pak v nižší kategorii a letos tak bude vyplaceno o 96 500 Kč více, než před rokem. 
 
Pokračuje M. Vlach: 

1) Začíná tím, že bylo pokřtěno fakultní víno πnot noir od Znovínu Znojmo a 10% výroby se 
již prodalo. Také se již prodalo 200 lahví, které obdržel MatfyzPress, proto M. Vlach celý 
projekt považuje za úspěšný počin.  

2) Nakladatelství MatfyzPress dále chystá první popularizační knihu a překlad dalších dvou 
knih do češtiny. 

3) V oblasti smluvního výzkumu vyzdvihuje dokončení první části partnerství s ČSOB, po 
jehož mediálním pokrytí dokonce fakultu kontaktovala Česká spořitelna a Allianz se 
zájmem o spolupráci. 

4) Poté hovoří o Zlatých promocích, které proběhly během uplynulého víkendu. Absolventi 



z roku 1966 při nich po padesáti letech obdrželi speciální certifikáty a MFF UK zde 
reprezentovalo 66 bývalých absolventů, kteří byli s akcí velmi spokojení.  

5) Dále komentuje situaci kolem rekonstrukce rotundy Sv. Václava, kde bohužel nastaly 
jisté komplikace stavebního rázu. Stále však věří, že 28. září se rotunda otevře dárcům a 
12. října poté proběhne slavnostní otevření. 

6) Informuje také o otevření mentoringového programu ve fakultním 
karierněporadenském centru, což je bezplatná služba absolventů MFF UK ve firmách, na 
které se mohou studenti obracet pro rady. 

7) Na závěr přináší informaci o tom, že fakulta byla požádána, aby se podílela na vzniku 
portálu pracovních příležitostí vědy a výzkumu.  

 
L. Skrbek poté přidává novinky z rozvoje. Největší iniciativou je nyní výměna plášťů na objektu 
laboratoří a vývojových dílen v Troji. Momentálně firma Metroprojekt již nabídla prováděcí 
projekt a vedení bude s realizací čekat na vhodnou dotační akci. Již během letošního roku se 
bude podle L. Skrbka realizovat množství projektů, posledním chystaným jsou výtahy v Troji, na 
které by měla být vysoutěžena firma již 25. dubna. Říká, že připravené jsou projekty opravy 
kanalizace a dokončení klimatizace v Karlíně, lávky na Malé Straně a vodovodu v Troji. Oddělení 
rozvoje tak vzalo do úvahy všechny požadavky jednotlivých pracovišť a v ideálním případě 
budou letos všechny uspokojeny. 
 
Děkan ještě přidává informaci k právě dokončované smlouvě se společností Vodafone o 
zaměstnaneckých telefonech. V tuto chvíli má fakulta zapůjčeno několik SIM-karet v rámci 
testovacího provozu. 
 
Předseda nyní dává prostor dotazům na vedení. 
 
C. Brom se ptá, jaké je odhadované zpoždění stavby pavilonu v Troji. L. Skrbek vysvětluje, že 
zpoždění se odvíjí od potřeby precizní zadávací dokumentace, a nyní je reálné započetí prací 
koncem léta. Zpoždění by podle něj mělo dosáhnout nanejvýš několika měsíců. 
 
P. Krtouše zajímá, zda se budou výtahy v Troji instalovat během letních prázdnin. L. Skrbek 
přitakává, cílem je co nejméně narušit výuku. 
 
V. Musil se ptá, zda má vedení k dispozici statistiku ohledně využívání záznamů přednášek. 
Děkan jej ujišťuje, že záznamy jsou vedeny a nabízí jejich zaslání SKAS. 
 
C. Brom poté vyjasňuje situaci kolem výše ukazatele K, o které se hovořilo na minulém zasedání. 
Z dotazování na jeho katedře vyplynulo, že záznamy o zahraničních výjezdech se nevedou, 
protože studenti a odpovědní pracovníci si špatně vyložili původní oběžník. Podle C. Broma je 
potřeba tuto povinnost znovu zdůraznit, neboť jde o nemalé peníze. 
 
F. Chmelík po dotazu K. Koláře informuje, že dlouhodobý přehled o vyplácení prospěchových 
stipendií bude připraven během následujícího týdne. 
 



V. Musil se ptá, zda je vedení spokojeno s prací komise pro anketu a zda se nechystají změny 
v jejím složení. Děkan odpovídá, že změny nemá vedení v plánu.  
 
 

4. Jmenování delegátů do konkurzních komisí 
 
Termíny zasedání konkurzních komisí pro matematickou a fyzikální sekci jsou dohodnuty na 
druhý, případně třetí květnový týden, u informatické sekce se zasedání budou muset konat 
později. 
 
Do konkurzních komisí jsou postupně navrženi následující senátoři: 
 

- Matematická sekce: V. Musil, náhradníkem je J. Svoboda 
- Fyzikální sekce: R. Grill, náhradníkem je M. Pšenička 
- Informatická sekce: J. Hric, náhradníkem je T. Masařík 
- Katedra jazykové přípravy: J. Musílek, náhradníkem je J. Svoboda 
- Vedoucí Katedry matematické analýzy: M. Omelka 
- Ředitel Matematického ústavu: V. Musil 

 
Usnesení: AS MFF UK schvaluje navržené delegáty do konkurzních komisí. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

5. Zřízení pracoviště Počítačová síť Troja 
 
V. Baumruk se ujímá slova a vysvětluje, že správa sítě v Troji již nějakou dobu nebyla optimální, 
což by mělo vyřešit zřízení samostatného pracoviště o dvou lidech, s vlastním provozním 
rozpočtem.   
 
M. Krtička se ptá, zda budou mít noví pracovníci v něčem větší pravomoce. V. Baumruk říká, že 
se opatřením hlavně zjednoduší komunikace s trojskými pracovišti, a že pracovníci se budou 
moci se svými problémy obracet přímo na sekčního proděkana.  
 
Děkan dodává, že nové pracoviště bude také odpovídat za provoz chystaného pavilonu. 
 
J. Musílek se ptá, zda bude do kompetencí nového pracoviště zahrnuta i síť na koleji 17. 
listopadu. V. Baumruk odpovídá, že prozatím nikoli. 
 
Usnesení: AS MFF UK schvaluje zřízení nového pracoviště Počítačová síť Troja jako součásti 
fyzikální sekce. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 
Usnesení bylo přijato. 



 
 

6. Vyhlášení volby do Studentské komory AS MFF UK 
 
T. Masařík do volební komise navrhuje jako předsedu Ondřeje Bouchalu, na pozici 
místopředsedy Jana Musílka, dále pak Milana Pšeničku a Tomáše Roskovce. Další zástupce do 
volební komise vyjmenuje SKAS. Jako termín volby navrhuje T. Masařík středu 18. května.  
 
Usnesení: AS MFF UK vyhlašuje volby do SKAS na 18. 5. 2016, jmenuje předsedou Ondřeje 
Bouchalu, místopředsedou Jana Musílka a dva členy volební komise Milana Pšeničku a 
Tomáše Roskovce. Dále pověřuje SKAS jmenováním dalších členů volební komise. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

7. Volba kandidáta na děkana MFF UK 
 
Z. Drozd shrnuje, že do řádného termínu dorazil senátu pouze jeden návrh na kandidaturu, a to 
návrh Jiřího Dolejšího na kandidaturu Jana Kratochvíla. Následně pověřuje funkcí skrutátorů R. 
Grilla a J. Musílka a vyhlašuje rozpravu k tomuto bodu. 
 
T. Masařík se ptá, zda děkan plánuje obměnu týmu proděkanů. Děkan by současnou sestavu 
neměnil, neboť je s ní spokojen, avšak proděkani Čepek a Kolman se vyjádřili ve smyslu, že 
nechtějí setrvat ve svých funkcích po celé další volební období. 
 
K. Kolář žádá, aby děkan uvedl tři věci, které by chtěl dělat lépe, než v minulosti. Děkan říká, že 
v přípravě na volbu zpytoval svědomí a pátral po takových případech, a přiznává, že drobnosti 
se vždycky dají vylepšit, ale velká rozhodnutí z minulosti by neměnil. Zároveň jej překvapilo, jak 
dlouho trvá naplnění některých cílů, což je jeden z důvodů, proč se rozhodl kandidovat na další 
období. K. Kolář se dále ptá na děkanovy záměry se studiem v anglickém jazyce. Děkan by rád 
studium v AJ viděl na bakalářském stupni jak u matematiky, tak u fyziky, přestože u celé nabídky 
oborů to zřejmě není v možnostech fakulty. Také nechce studium v AJ zastavit na informatice, 
neboť zde už si na sebe tento program sám vydělává. Vedení bude i nadále tuto formu studia 
podporovat.  
 
Závěrem děkan říká, že důležitá je pro něj hlavně dobrá atmosféra, která na fakultě panuje již 
dlouhá léta. Zdůrazňuje onu třetí funkci vysoké školy, kterou je právě tvůrčí atmosféra a 
působení v mimofakultní rovině.   
 
Z. Drozd ukončuje rozpravu a zahajuje samotnou volbu. 
 
Hlasování: 20 – 0 – 0 (1 lístek byl neplatný) 
 



Usnesení: AS MFF UK předkládá návrh na jmenování prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc. 
děkanem MFF UK rektorovi UK. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
 

8. Různé 
 
J. Fiala přináší stanovisko Studijní komise k otázce pozdního vyhlašování výsledků zkoušek na 
informatické sekci, které je následující: Legislativní komise AS MFF UK s ohledem na bod 3 
článku 14 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK navrhuje, aby byl výsledek každé části 
zkoušky studentovi oznámen nejpozději do tří pracovních dnů od data konání této části.  
 
Děkan podotýká, že tento výklad Studijního a zkušebního řádu je potřeba zveřejnit na webu 
fakulty, což si následně bere na starost V. Musil. 
 
 

Zasedání končí v 19:45. Zapsal Alan Lexa. 
 
 


