
---- neschválená verze ze dne 14. června 2017 ---- 

 

Zápis z 228. zasedání AS MFF UK dne 14. června 2017 

 

Přítomni: Z. Drozd, J. Svoboda, V. Musil, J. Pikora, R. Grill, B. Hladká, J. Stráský, P. 

Korcsok, C. Brom, M. Maciak, M. Pšenička, J. Pavlů, V. Kučera, S. Hencl, J. Fiala, J. Hric 

(od 18:30).  

 

Omluveni: M. Žák, M. Pešta, M. Feistauer, J. Musílek, O. Pangrác, T. Masařík, M. Krtička, J. 

Novotná 

 

Hosté: J. Kratochvíl, J. Trlifaj, M. Rokyta, D. Lanková, M. Vlach, V. Kuboň, J. Šejnoha 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:08 v zasedací místnosti. Zasedání řídil Z. Drozd.  

 

1. Schválení programu 

 

Předložený program zasedání:  

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z 227. zasedání 

3. Informace vedení fakulty 

4. Návrh podmínek pro přijímací řízení do bakalářského a do navazujícího magisterského 

studia na MFF UK v akad. roce 2018/2019 

5. Návrhy vnitřních předpisů MFF UK 

6. Různé 

 

Program byl schválen v navržené výše uvedené podobě tichým souhlasem. 

 

2. Schválení zápisu z 227. zasedání  

 

Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.  

 

3. Informace vedení fakulty 

 

J. Kratochvíl 

Informoval o své účasti na sedmihodinovém zasedání Legislativní komise AS MFF UK. Dále 

obecně informoval o řadě legislativně technických úprav vnitřních předpisů.  

 

J. Kratochvíl 

Rektorát přislíbil navýšení prostředků na pavilon M+I – Troja. Přesun prostředků vyžaduje 

určité administrativní úkony. Existuje mírný optimismus, že přípravné stavební práce začnou 

před příchodem zimy koncem roku 2017.  

 

V. Kuboň 

Členové akademické obce byli vyzvání k vyplňování personálního dotazníku k institucionální 

akreditaci. Řeší se určité technické problémy, které se ale vyřeší. Následně budou odpovědi 

na tzv. otevřené otázky, což musí být vyplněno do konce června.  

 

 

 



J. Trlifaj 

Vyvíjí se systém CHRES pro tajné hlasování komise v případě habilitačních řízení. Systém 

zatím nefunguje plně, ale lze věřit, že do 1. října fungovat bude. Jakmile tedy nabydou 

účinnost fakultní vnitřní předpisy, které umožňují tajné elektronické hlasování, tak by systém 

měl fungovat.  

Proběhlo hodnocení končících projektů UNCE. Jsou tam určité nejasnosti, ale budou snad 

vyřešeny.  

 

M. Vlach 

- Na Malé Straně proběhla Muzejní noc. Všech 800 vstupenek do rotundy bylo rychle 

rozebráno, fakultu navštívilo celkem několik tisíc lidí.  

- Problematika smlouvy s ČT o tvorbě nového seriálu. Jedná se o animovaný seriál o životě 

v počítači („byl jednou jeden počítač“). Smlouva byla pro fakultu nevýhodná, probíhají 

jednaní o smlouvě nové.  

- Tým projektu Záchrany rotundy sv. Václava připravuje přihlášku do soutěže Europa Nostra. 

- V souladu s jednotným propagačním vizuálním stylem byla vytvořena nová loga: seminář 

M&M (liška), knihovna MFF UK (motiv písmena K).  

- Kolegium schválilo směrnici o edičním řádu a ediční činnosti. Účinnost ale musí počkat na 

účinnost nových vnitřních předpisů. 

- Přibyla partnerská smlouva s firmou Memsource (ÚFAL). 

- Doc. Šámal získal cenu Neuron pro mladé vědce do 40 let.   

- Proběhlo Vědohraní. Účastnilo se 900 nadšených dětí. M. Vlach poděkoval KDF za 

organizaci. 

- V Kongresovém centru proběhne Robotický den. Očekává se hojná účast.  

- MFF UK participuje na sbírce na rekonstrukci hrobu bývalého rektora UK Stanislava Vydry. 

Drobnou částkou lze přispět v kampani na hithit.com individuálně: 

https://www.hithit.com/cs/project/3669 

- Vyšel příkaz děkana ohledně organizační změny OVVP a OMK.  

 

D. Lanková 

Vedení rozhodlo o nákupu nového WebMaileru. Je nutné apelovat na řešitele, aby během 

prázdnin testovali nový WebMailer. Starý WebMailer končí a bude vypnut.  

 

Diskuse:  

V CISu přibude  modul pro oběh faktur.  

V SISu byl vyřešen problém s nahráváním studentských prací a vystřídal jej problém 

s nahráváním posudků. P. Korcsok: dle informací rektora se problém intenzivně řeší.  

 

4. Návrh podmínek pro přijímací řízení do bakalářského a do navazujícího 

magisterského studia na MFF UK v akad. roce 2018/2019 

 

Proděkan V. Kuboň stručně představil nový návrh podmínek pro přijímací řízení a zejména 

změny oproti předchozímu roku.  

 

Akademický senát MFF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do bakalářského a 

do navazujícího magisterského studia na MFF UK pro akademický rok 2018/2019. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

https://www.hithit.com/cs/project/3669


 

5. Návrhy vnitřních předpisů MFF UK  

 

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

 

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 a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami statutu na 

základě připomínek legislativní komise UK. Jedná se zejména o změnu formulace ohledně 

základních součástí fakulty a pracovišť fakulty (příp. fakultních pracovišť).   

 

Senát schválil Statut Matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy včetně všech příloh.  

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

b) Pravidla hospodaření Matematicko-fyzikální fakulty 

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

Senát schválil Pravidla hospodaření Matematicko-fyzikální fakulty. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

c) Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě  

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

Proběhla krátká diskuse ohledně skutečnosti, že vnitřní předpisy nesmí paušálně zakázat 

členství školitele v komisi pro obhajobu dizertační práce. Fakulta ale chce uplatňovat praxi, že 

školitel nebude navrhován do komise. Vnitřní předpisy pak plně vylučují členství konzultanta 

práce v komisi pro obhajobu dizertace.  

 

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

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

d) Disciplinární řád pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty 

 



P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

Jedná se zejména o vypuštění opatření, která jsou součástí nadřazeného univerzitního 

předpisu.  

 

 

Senát schválil Disciplinární řád pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

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

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

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

fakultě. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

 

f) Pravidla pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě 

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

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

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

g) Volební řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy. 

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

Senát schválil Volební řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 



 

 

h) Jednací řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy 

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

Senát schválil Jednací řád akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

 

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

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

Senát schválil Jednací řád vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

 

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

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 

 

P. Korcsok a J. Kratochvíl seznámili členy senátu a vedení fakulty s úpravami předpisu na 

základě připomínek legislativní komise UK. 

 

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

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 

 

Při hlasování přítomno 16 členů senátu.  

Hlasování 16 - 0 - 0 

 

6. Různé 

 

J. Svoboda vyhlásil výsledky voleb do SKAS. Volební protokol je k dispozici ve veřejné části 

webových stránek AS MFF UK.  

J. Stráský informoval o jednání sněmu a komisí Rady VŠ. Hlavními projednávanými 

problematikami jsou návrh rozpočtu na rok 2018 a metodika hodnocení vědy. Proběhla krátká 

diskuse o předběžných návrzích nové metodiky hodnocení vědeckých výsledků.  

 



J. Stráský se informoval ohledně zacházení s financemi z projektů UNCE. J. Trlifaj: Pravidla 

UNCE jsou striktní, fakulta do rozhodování sekcí nezasahuje. Fakulta má jen jednu sedminu 

univerzitních UNCí. Mohlo by se usilovat o více. C. Brom: UNCE se budou reálně hodnotit a 

je nezbytné připravit jasně tematizované projekty.  

P. Korcsok – bylo by vhodné zřídit jednu e-mailovou konferenci (as@mff.cuni.cz) pro ZKAS 

a SKAS.  

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:10. 

 

Zapsal: J. Stráský 


