
Zápis z 227. Zasedání AS MFF UK dne 24. května 2017 

 

Přítomni: Z. Drozd (mimo 20:20 – 21:40), C. Brom (mimo 20:20 – 22:30), J. Svoboda, M. 

Feistauer, J. Fiala (odchod 22:00), R. Grill, B. Hladká, J. Stráský, J. Hric, P. Korcsok, M. 

Krtička (příchod 16:50), M. Maciak, T. Masařík (příchod 16:20), J. Musílek, O. Pangrác 

(příchod 16:20), M. Pešta, M. Pšenička, M. Žák (odchod 22:10), V. Kučera, J. Novotná 

(příchod 17:00), S. Hencl (příchod 17:55) 

 

Omluveni: J. Pavlů, J. Pikora, V. Musil 

 

Hosté: J. Kratochvíl, J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík, M. Rokyta, M. Polický, D. Lanková, 

A. Líska, L. Veverka, P. Kaplický, T. Zima (od 19:00 do 20:20) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 16:05 v zasedací místnosti. Zasedání řídil Z. Drozd.  

 

1. Schválení programu 

 

Program zasedání byl upraven na základě diskuse do této podoby:  

 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z 226. zasedání 

3. Informace vedení fakulty 

4. Návrhy vnitřních předpisů MFF UK 

5. Diskuse s rektorem UK 

6. Návrh výroční zprávy fakulty za rok 2016 

7. Různé 

 

Po diskusi byl program schválen ve výše uvedené podobě.  

 

Přítomno 14 členů senátu.  

Hlasování 14-0-0 

 

2. Schválení zápisu z 226. Zasedání  

 

Zápis byl schválen v předloženém upraveném znění tichým souhlasem.  

 

3. Informace vedení fakulty 

 

Pavilon M+I - Troja 

J. Kratochvíl: 

Výběrová komise shledala všechny nabídky na stavbu pavilonu M+I jako způsobilé a 

doporučila nabídku s nejnižší cenou. Ta je ale cca o 75 milionů vyšší než původně 

předpokládaná cena a schválené finance. Dvě nezávislá expertní posouzení rozhodla, že 

nabídky nejsou nadhodnocené a ceny jsou reálné. Nelze ovšem podepsat smlouvu, dokud 

nebude jasné financování. Z vlastních zdrojů lze přispět nejvýše 25 milionů.  

Stavbu je nutné realizovat do konce prázdnin 2019, aby proběhla kolaudace a vyúčtování do 

prosince 2019, což je tvrdý termín dotace MŠMT.  

 

L. Skrbek 



Z dotace bylo již něco vyčerpáno – přípravné práce (strojovna, kofinancovaná OP VaVpI). 

K dispozici je cca 200 milionů (s DPH), nejnižší nabídka je 275 milionů (s DPH). Snížením 

rozpočtu Správy budov lze přispět cca 10 milionů ročně ve dvou letech.  

 

M. Polický 

Projekt byl nedostatečně kvalitně zpracovaný a cenově podhodnocený.  

 

J. Kratochvíl 

MŠMT je ochotno přesunout dotaci v rámci UK, ale ne ji navýšit. Nicméně UK bude jednat.  

Je nutné začít stavět nejpozději na jaře 2018. 420 dní je termín zhotovení dle smlouvy + cca 

90 dní kolaudace.  

 

Projednávání problematiky pavilonu bylo přerušeno pro formulaci usnesení.   

 

J. Kratochvíl 

Od 1. ledna budou reorganizována propagační oddělení. Vznikne jedno oddělení na bázi 

OMK. Předpokládá se vznik malého oddělení „transfer technologií – smluvní výzkum“.  

 

Usnesení k Pavilonu M+I – Troja (schváleno v 17:40): 

AS MFF podporuje myšlenku pokračovat v přípravě výstavby pavilonu Troja a plně 

podporuje vedení MFF UK ve snaze získat chybějící finanční prostředky na výstavbu 

pavilonu Troja. AS MFF předběžně souhlasí s tím, že v případě nutnosti bude investována 

do výstavby významná část z Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM). 

 

 

Při hlasování přítomno 20 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 1 

 

4. Návrhy vnitřních předpisů MFF UK  

 

Návrhy vnitřních předpisů se podrobně zabývala legislativní komise na svém jednání dne 

19.5.2017. Návrhy vnitřních předpisů týkajících se studia se dále podrobně zabývala studijní 

komise na svém jednání téhož dne.  

 

Dle jednacího řádu předkládá pozměňovací návrhy zástupce legislativní komise. Projednávání 

bodu řídil předseda legislativní komise P. Korcsok.  

 

 

a) Statut Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

 

P. Korcsok seznámil členy senátu a vedení fakulty s legislativně technickými modifikacemi 

statutu a jeho příloh přijatými legislativní komisí. K některým modifikacím proběhla krátká 

diskuse. Předkladatel (děkan fakulty) akceptoval modifikace statutu.  

 

Senát souhlasí s modifikacemi statutu přednesenými předsedou legislativní komise. 

 

Při hlasování přítomno 20 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 1 

 

Pozměňovací návrhy: 



Proběhla diskuse k pozměňovacímu návrhu PK-00-02, který umožňuje členství v komisích 

senátu i mimofakultním akademickým pracovníkům a také zaměstnancům fakulty. V diskusi 

byly diskutovány varianty rozšíření a omezení možných členů komise.  

 

Senát schválil pozměňovací návrh PK-00-02 v původním předloženém znění. 

 

Při hlasování přítomno 20 členů senátu.  

Hlasování 17 - 1 - 2 

 

b) Příloha č. I Statutu Matematicko-fyzikální fakulty: Organizační řád  

 

Legislativně technické modifikace schválené legislativní komisí byly akceptovány 

předkladatelem (děkanem fakulty) a schváleny senátem tichým souhlasem.  

 

c) Příloha č. II Statutu Matematicko-fyzikální fakulty: Řád přijímacího řízení  

 

Předkladatel návrhu (děkan fakulty) po detailní inspekci předpisu uvedl, že část závěrečných 

opatření se v dokumentu vyskytla omylem a do přílohy nepatří. Senát tuto technickou úpravu 

schválil tichým souhlasem.  

 

d) Příloha č. III Statutu Matematicko-fyzikální fakulty: Imatrikulační slib a 

promoční sliby 

 

Legislativně technické modifikace schválené legislativní komisí byly akceptovány 

předkladatelem (děkanem fakulty) a schváleny senátem tichým souhlasem.  

 

 

Senát schválil Statut Matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy.  

 

Při hlasování přítomno 20 členů senátu.  

Hlasování 20 - 0 - 0 

 

Projednávání bodu bylo přerušeno od 17:35 do 17:40.  

 

e) Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě  

 

P. Korcsok seznámil členy senátu a vedení fakulty s legislativně technickými modifikacemi 

předpisu přijatými legislativní komisí na jednání dne 19.5.2017. K některým modifikacím 

proběhla krátká diskuse.  

 

Legislativně technické modifikace schválené legislativní komisí byly akceptovány 

předkladatelem (děkanem fakulty) a schváleny senátem tichým souhlasem.  

 

 

Pozměňovací návrhy: 

POS-JM-1 Pro absolvování s vyznamenáním lze mít jednu trojku, ale tu je nutné opravit. 

Předmětem pozměňovacího návrhu je zrušení povinnosti trojku opravit.  

 

Pozměňovací návrh nebyl schválen.  

Při hlasování přítomno 21 členů senátu.  



Hlasování 7 - 10 - 4 

POS-JM-2 Index bude veden pouze elektronickou formou.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 18 - 2 - 1 

POS-JM-3 Je nehlasovatelný.  

 

POS-JM-4 Odevzdávání dizertačních prací pouze elektronickou formou.  

Po obsáhlé diskusi byl pozměňovací návrh modifikován předkladatelem. Disertační práce 

bude odevzdávána v elektronické formě a oborová rada bude moci stanovit počet povinných 

výtisků.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 16 - 5 - 0 

 

POS-JM-5 Svěření rozhodnutí o počtu výtisků bakalářských a diplomových prací opatření 

děkana po souhlasu senátu.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 21 - 0 - 0 

 

 

POS-JM-8 Změna výchozího stavu, že získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky na 

výchozí stav, že zápočet není podmínkou pro konání zkoušky, nestanoví-li garant jinak.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 13 - 7 - 1 

 

Projednávání bodu bylo přerušeno v 18:50 z důvodu návštěvy rektora UK. 

Projednávání bodu pokračovalo od 20:40. 

 

POS-JM-10 Specifikace podmínek pro zrušení zápisu předmětu.  

 

V krátké diskusi se pro podporu návrhu vyjádřil mj. studijní proděkan F. Chmelík.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 15 - 2 - 1 

 

POS-JM-9 Specifikace podmínek pro opravné termíny zápočtu.  

 

Vzhledem k různorodosti podmínek zápočtů proběhla dlouhá a podrobná diskuse. Jedním 

z jejích výsledků je, že garanti předmětů musejí včas v SISu specifikovat podmínky zápočtu.  

 



Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 2 

 

POS-JM-6 a POS-JM-7 jsou nehlasovatelné.  

 

Projednávání bodu bylo přerušeno ve 21:20. 

Projednávání bodu pokračovalo ve 21:40, a to projednáváním Jednacího řádu AS MFF UK, 

po jehož projednání bylo hlasováno o  Pravidlech pro organizaci studia.  

 

Senát schválil Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.  

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 - 0 

 

f) Jednací řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy 

 

Senát schvaluje tichým souhlasem legislativně technické změny předkladatele (P. Korcsok, 

předseda legislativní komise).  

 

Pozměňovací návrhy:  

Z. Drozd: Pozměňovací návrh č. 1  

Předseda senátu je volen z řad Zaměstnanecké komory.  

 

Proběhla dlouhá a podrobná diskuse, zda předpisy mají či nemají omezovat volbu předsedy AS 

MFF UK, zda předsedou má či nemá být student a zda studentská komora může efektivně 

vetovat návrhy na předsedu AS MFF UK.  

 

Pozměňovací návrh nebyl schválen.  

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 7 - 7 – 5 

 

Z. Drozd: Pozměňovací návrh č. 2  

Kandidát na děkana má být navržen z řad habilitovaných zaměstnanců fakulty.  

 

Legislativní komise označila tento návrh za nehlasovatelný, neboť množinu kandidátů na 

děkana nelze paušálně omezovat. Proběhla dlouhá a podrobná diskuse, v níž bylo zvažováno 

doplnění formulace, že kandidát na děkana je zpravidla navržen z řad habilitovaných 

zaměstnanců fakulty. Po diskusi předkladatel svůj návrh stáhl.   

 

J. Novotná: Nezveřejňování hlasujících per rollam jmenovitě v zápisu ze zasedání senátu.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

 Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 18 - 1 - 0 

 

 

PK-19-05 Snížení kvora pro rozhodnutí o způsobu projednávání vnitřního předpisu.  



 

Pozměňovací návrh nebyl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 1 - 18 - 0 

 

Ostatní pozměňovací návrhy byly buď zapracovány předkladatelem, anebo staženy.  

 

Senát schválil Jednací řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 - 0 

 

g) Pravidla pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě 

 

Senát schválil tichým souhlasem legislativně technické modifikace přijaté legislativní komisí.  

 

Pozměňovací návrhy:  

Tomáš Masařík, pozměňovací návrh 

Zrušení limitu zapisování (a nesplnění) předmětů pro přiznávání prospěchového stipendia.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 0 

 

JM-2 Započtení čtyřek do výpočtu průměru pro prospěchové stipendium.  

 

V diskusi bylo uvedeno, že by bylo vhodné oběžníkem informovat akademické pracovníky 

fakulty, že nedostaví-li se student na zkoušku, pak se jedná o propadlý termín (a do SIS se 

nezapisuje čtyřka). 

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 - 0 

 

JM-3 Výjimečné schválení stipendia za prospěch i při nesplnění podmínek: děkan rozhoduje 

na základě žádosti studenta, ke které se vyjadřuje SKAS (kodifikace současné praxe). 

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 15 - 0 - 4 

 

JM-4 Vícenásobné vyplácení prospěchových stipendií (z různých studijních programů) musí 

být umožněno, protože to nelze zakázat z důvodu vyšších předpisů.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  



Hlasování 19 - 0 - 0 

 

JM-6 Prospěchové průměry pro vyplácení prospěchových stipendií se stanoví opatřením 

děkana.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 – 0 

 

JM-7 SFG – zrušení nezbytnosti vyjádření pracoviště. 

 

Po dlouhé a podrobné diskusi, v níž se vyjevila značná heterogenita přístupu k SFG mezi 

sekcemi, byl návrh stažen.  

 

JM-8 SFG – úprava složení rady SFG. V radě mají být zastoupeny všechny oblasti vzdělávání, 

ale nikoli všechny studijní programy (jako doposud). Důvodem je očekávaná inflace množství 

studijních programů vzhledem k implementaci novely vysokoškolského zákona (zrušení 

studijních oborů).  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 – 0 

 

Návrh předkladatele (děkan fakulty): prospěchovým stipendiem se má dle vyššího předpisu 

odměňovat alespoň 10% všech studentů. Tam se počítají i studenti, kteří studují o rok či dva 

déle, než je standardní doba studia. V současném fakultním návrhu je ale uvedeno jen 10% ve 

standardní době studia. Tento rozpor je nutné formálně vyřešit.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 – 0 

 

 

Senát schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě. 

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 - 0 

 

 

h) Volební řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty 

 

Senát schválill tichým souhlasem legislativně technické modifikace přijaté legislativní komisí.  

 

Pozměňovací návrhy: 

VRAS-JM-1 Není-li mezi Bc. a Mgr. programem student studentem, tak není členem 

akademické obce a nemůže být členem senátu, nýbrž jen náhradníkem. Úprava vynucena 

legislativní komisí UK.  

 



Pozměňovací návrh byl schválen.  

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 17 - 1 – 1 

 

 

PK-18-02 Úprava o rozpuštění senátu děkanem v souladu s VŠ zákonem.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 – 0 

 

PK-18-08 Technická úprava o mimořádných volbách v případě rozpuštěného senátu. 

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 – 0 

 

PK-18-01 Úprava délky funkčního období v případě řádných, mimořádných voleb. Pevná data 

funkčních období.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 – 0 

 

PK-18-03 Uvolnění lhůty pro uzavření kandidátních listin.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 – 1 

 

PK-18-04 Uvolnění délky konání voleb (možné zkrácení na jeden den).  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 14 - 4 – 1 

 

PK-18-05 Úprava podmínek pro elektronické volby v souladu s předpisy PřF UK, které již 

prošly legislativním procesem.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen.  

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 – 0 

 



Projednávání předpisu bylo přerušeno ve 23:35. 

Projednávání předpisu pokračovalo ve 23:45. 

 

PK-18-06, PK-18-07 Staženo.  

 

PK-18-08 Technické úpravy přechodných ustanovení.  

 

Pozměňovací návrh byl schválen. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 – 0 

 

PK-18-09 Navázání účinnosti Volebního řádu na účinnost Statutu (jinak by došlo k přímému 

rozporu).  

 

Pozměňovací návrh byl schválen. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 – 0 

 

 

Senát schválil Volební řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty ve 

23:50.  

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

i) Pravidla hospodaření Matematicko-fyzikální fakulty 

 

Předkladatel akceptoval a senát schválil tichým souhlasem legislativně technické modifikace.  

 

Senát schválil Pravidla hospodaření Matematicko-fyzikální fakulty. 

 

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 - 0 

 

 

j) Disciplinární řád pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty 

 

Předkladatel akceptoval a senát schválil tichým souhlasem legislativně technické modifikace.  

 

 

Senát schválil Disciplinární řád pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty. 

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 0 

 

 

k) Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Matematicko-fyzikální fakultě 

 



Předkladatel akceptoval a senát schválil tichým souhlasem legislativně technické modifikace.  

 

Senát schválil Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Matematicko-fyzikální 

fakultě. 

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 0 

 

 

l) Jednací řád vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

 

Předkladatel akceptoval a senát schválil tichým souhlasem legislativně technické modifikace.  

 

Senát schválil Jednací řád vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 0 

 

 

m) Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 

 

Předkladatel akceptoval a senát schválil tichým souhlasem legislativně technické modifikace.  

 

Senát schválil Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 19 členů senátu.  

Hlasování 19 - 0 - 0 

 

5. Diskuse s rektorem UK 

 

Rektor UK shrnul činnost UK v letech 2014-2017 a představil své vize o směřování UK 

v budoucnosti. Kompletní volební program prof. Zimy je k nalezení zde:  
http://www.tomaszima.cz/wp-content/uploads/volebniprogram_prof_zima_2017.pdf. 

 

Vybrané body z prezentace rektora: 

- Zvýšit institucionální financování vědy tak, aby institucionální financování tvořilo 

70% podpory.  

- Zamyslet se nad studijními programy, které budeme na univerzitě vnitřně akreditovat. 

Chceme robustní studijní programy. Připravujeme totiž studenty, kteří budou na 

vrcholu kariéry za 20 let.  

- Zvýšit počet studijních programů reálně uskutečňovaných v cizích jazycích.  

- Vnitřní hodnocení – chceme jednotné hodnocení, které využijeme pro stát 

(financování), NAÚ (akreditace) i dovnitř univerzity.  

- Studenti by měli více cestovat – program Erasmus není naplněný.  

- Chceme rozvoj strategických partnerství a vytvářet podmínky pro žadatele 

mezinárodních projektů.  

http://www.tomaszima.cz/wp-content/uploads/volebniprogram_prof_zima_2017.pdf


- Univerzita má významnou společenskou roli, zejména v turbulentních dobách (třetí 

role univerzity).  

- Vedení univerzity musí efektivně komunikovat s fakultami.  

- Byl schválen Dlouhodobý strategický záměr Univerzity Karlovy 2016-2020.  

- Probíhá martyrium schvalování vnitřních předpisů fakult  

- Univerzita je ekonomicky úspěšná.  

- Kampus Albertov je první priorita v rámci velkých investičních akcí.  

- Aktualizace mzdového předpisu bude spočívat zejména v jeho rozvolnění, aby fakulty 

měly volné ruce.  

- Příští rok uplyne 670 let od založení Univerzity a sto let od založení Československa. 

 

Diskuse s rektorem: 

 

Musílek: Proč horizontální prostupnost mezi fakultami ani po čtyřech letech nefunguje 

hladce?  

Zima: Částečně je to rigidita fakult – sjednotili jsme termíny.  

 

Brom: Jste také předseda ČKR, jaké jsou vyhlídky financování VŠ a financování vědy? 

 Zima:  

- Metodiku17+ má nyní z rozhodnutí vlády na zodpovědnosti Bělobrádek, Valachová a 

Zima. Vznikla pracovní skupina a připravuje metodiku jednotlivých pilířů hodnocení. 

Některé pilíře budou schváleny v řádu měsíců. Jiné méně objemově významné pilíře 

později.  

- Rozpočet VŠ: Návrh MF ČR je šílený, nedochází k navýšení - vysoké školy mají 

kladnou nulu.  

- Vnitřní rozpočtová pravidla – prostor pro zjednodušení pravidel a zafixování 

některých částek.  

 

Grill: Jak posunout UK nahoru v různých světových žebříčcích univerzit?  

Zima: Jedna věc jsou vlastní „administrativní“ chyby. Nemáme jednotný „label“/afiliaci na 

publikacích. Musí se fakultám velmi tvrdě nařídit. V žebříčcích rostou asijské univerzity, bez 

nich bychom stoupali. V Asii (a ve Finsku a ve Švýcarsku) státy do vysokého školství 

masivně investují, bez toho to nejde.  

 

Musílek: Problém validace souborů pdf v SIS.  

Zima: Je nutné opravit, navrhněte jak.  

 

Masařík: Práva fakult. 

Zima: Naučil jsem se žít s tím, že fakulty mají značná práva. Měli bychom více využívat 

synergický efekt univerzity.  

 

Dolejší: Máme šikovné mladé vědecké pracovníky, jsou v zahraničí na post-docu. Sledují ale, 

že univerzita stagnuje, platy nerostou. Jak je nalákat? Domnívám se, že se dále zvyšuje tlak, 

aby se přidávaly peníze jen na aplikovaný výzkum. 

Zima: Platy jsou sice autonomie fakult, ale platové podmínky ve vysokém školství jsou 

průšvih. (A to Matfyz je výrazný nadprůměr.) Všem rostou platy, i učitelům ZŠ a SŠ, ale na 

VŠ nerostou. Necítím aktuálně výrazný boj proti základnímu výzkumu.  

 

Rokyta: Pravidla rozdělování rozpočtu UK na fakulty – jaké lze čekat změny?  

Zima: Snaha o zjednodušení, vedou se diskuse. Chceme stále podporovat: věda, profesoři,  



mezinárodní spolupráce. Možná zavedeme parametr úspěšnosti studií.  

 

Rokyta: Univerzitní bonifikace programů Progress nekoresponduje s jejich velikostí.  

Zima: Možná se jednalo o chybu, lze zkorigovat v příštím roce. Je nutné dát včas vědět 

prorektoru Konvalinkovi.  

 

Trlifaj: Avizoval jste změny v GAUKu, jaké to budou?  

Zima: Úspěšnost je 30%. Zpravodaj ví, že má udělit třetinu GAUKů, jenže některý zpravodaj 

má projekty lepší a některý zpravodaj má projekty horší. Zpravodaj nebude rozhodovat o 

financování, bude korigovat posudky a pak postoupí GAUKy oborové radě. Ta rozhodne.  

 

Masařík: Double-degree není vždy administrativně tak snadný. 

Zima: Není.  

 

 

6. Návrh výroční zprávy fakulty za rok 2016 

 

Návrh výroční zprávy předložil jménem vedení fakulty L. Veverka.  

Na návrh R. Grilla doplněna zmínka o pobytových táborech pořádaných MFF UK. Proběhla 

krátká diskuse o podstatě, smyslu a obsahu výroční zprávy.  

 

Senát schvaluje výroční zprávu za rok 2016 ve znění navržených změn.  

Při hlasování přítomno 18 členů senátu.  

Hlasování 18 - 0 – 0 

 

7. Různé 

 

Akademický senát odvolává náhradníka Josefa Svobodu a jmenuje jako náhradníka 

Víta Musila jako zástupce AS pro konkurzy konané na matematické sekci.  

 

Při hlasování ve 23:51 přítomno 13 členů senátu.  

Hlasování 13 - 0 – 0 

 

Jednání senátu bylo ukončeno ve 23:52. 

Zapsal: J. Stráský 


