
Zápis z 232. zasedání AS MFF UK dne 17. ledna 2018

Přítomni: Z. Drozd, M. Krtička, R. Grill, M. Žák, M. Pešta, M. Maciak, S. Hencl, M. Feistauer, V. Kučera,
O. Pangrác J. Fiala, E. Skříšovský, P. Korcsok, P. Schmidtová, V. Musil, P. Obdržálek, J. Pikora, C. Brom,
J. Pavlů, J. Hric

Omluveni: B. Vidová Hladká, J. Stráský, J. Novotná, T. Masařík, K. Križanová

Hosté: J. Kratochvíl, M. Rokyta, M. Vlach, F. Chmelík

Zasedání bylo zahájeno v 18:00. Zasedání řídil Z. Drozd.

1 Schválení programu zasedání.

Program zasedání

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS MFF UK

3. Informace vedení fakulty

4. Rozdělení zisku za rok 2016

5. Jmenování nového člena disciplinární komise

6. Zástupce AS do komise pro výběrové řízení na místo profesora na matematické sekci

7. Institucionální akreditace

8. Různé

Program dnešního zasedání byl schválen v této předložené podobě.

Při hlasování přítomno 17 senátorů
Hlasování 17 – 0 – 0

2 Schválení zápisu z minulého zasedání.

Zápis z minulého zasedání konaného dne 29. listopadu 2017 byl schválen tichým souhlasem.

3 Informace vedení fakulty

Slova se ujímá děkan fakulty Jan Kratochvíl.

• Pan děkan popřál senátorům vše nejlepší do nového roku.

• Došlo k pokroku, co se týče stavby nového pavilonu v Troji – MŠMT schválilo podepsání smlouvy o dílo,
tato zbývá schválit AS UK. Na plénu AS UK bude tento bod mimořádně projednáván 2. února a následně
bude smlouva předána ke schválení Správní radě UK a k podpisu rektorovi UK, aby stavba mohla být
zahájena co nejdříve.

• V rámci projektu Mobility budou uzavřeny bilaterální smlouvy, a bude přijato 13 vědeckých pracovníků na
místa postdoktorandů na MFF UK, výběrová řízení se připravují.

• Ke konci minulého roku předložil rektorát UK návrh nového mzdového předpisu, v němž se redukuje
stávajících 15 tarifních tříd pro hospodářsko–správní, technické a další neakademické a nevědecké pracovníky
na 8, a současně dochází k úpravě tarifních rozmezí pro akademické a vědecké pracovníky. Bude nutno se
této změně přizpůsobit.
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• Probíhají poslední přípravy k institucionální akreditaci bakalářských studijních programů. Předběžné
materiály byly zaslány hodnotícím komisím Národního akreditačního úřadu. Současně tyto komise začínají
navštěvovat jednotlivé sekce a hodnotí tyto přípravy akreditací. Již tato hodnocení proběhla na fyzikální a
informatické sekci a s pozitivním výsledkem.

Proděkan pro PRopagaci Martin Vlach.

• MFF UK podepsalo dvě nové partnerské smlouvy – se společnostmi Komix a Profi Credit Czech.

• Proběhlo setkání s organizátory korespondenčních seminářů, kde se diskutovala budoucí spolupráce.
Současně připomíná, že od nového roku nově vzniklo Oddělení propagace a mediální komunikace a Oddělení
firemní spolupráce a kariérního poradenství (které se bude orientovat na spolupráci s absolventy a firmami).

• Rektorát UK bude pořádat výstavu „100 let Československa na UK“ k výročí 100 let vzniku Českosloven-
ského státu – budou vystaveny např. i repliky dlaždic z malostranské rotundy sv. Václava.

• Bylo dokončeno restaurování hrobu S. Vydry.

• Proběhne Jeden den s informatikou a matematikou a Jeden den s fyzikou. Na této akci budou přednášet
i někteří naši absolventi, např. ze společnosti Avast.

• Hra Attentat 1942 byla navržena na ocenění na Independent Games Festival, jež je přirovnáváno k „herním
Oscarům“. Cyril Brom dodává, že za vývojem této výukové hry stojí Jakub Gemrot, a že hra byla
nominována na ocenění v kategorii nejlepší příběh.

• Na portálu matfyz.cz byl spuštěn seriál Katedry jazykové přípravy, který představuje výuku jazyků na
MFF UK.

• Opět proběhne veletrh vzdělávání Gaudeamus.

4 Rozdělení zisku za rok 2016

Rozšířené kolegium rektora UK schválilo rozdělení zisku za rok 2016. MFF UK byl přiznán limit přídělů do
fondů ve výši 15 996 056 Kč. Pan děkan navrhuje přidělit do dílčího fondu FRIM 11 996 056 Kč a do dílčího
fondu provozních prostředků 4 000 000 Kč.

AS MFF UK schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 v předložené podobě.

Při hlasování přítomno 18 senátorů
Hlasování 17 – 0 – 1

5 Jmenování nového člena disciplinární komise

Proděkan František Chmelík žádá o doplnění člena disciplinární komise, jejímž je předsedou, jelikož dosavadní
člen této komise Jan Musílek ukončil studium na fakultě, a tudíž nemůže tuto funkci dále zastávat.
SKAS MFF UK navrhla studenta doktorandského studia na Katedře aplikované matematiky Jakuba Pekárka,
ten s navržením souhlasí. Pan děkan tedy předkládá tento návrh Senátu.
Vít Musil se dotazuje jaké je postavení náhradníků v disciplinární komisi – zdali by neměl postoupit na pozici
řádného člena jeden z nich. Proděkan Mirko Rokyta dovysvětluje, že automaticky nikoliv – musel by být navržen
jako nový člen. Jinak je náhradník povolán do komise v případě, že se některý z členů nemůže zasedání komise
zúčastnit.
Peter Korcsok se táže, na jaké období je J. Pekárek dojmenován – zdali na řádné období dvou let, nebo do
konce mandátu J. Musílka. Pan děkan navrhuje jmenovat výše navrženého Jakuba Pekárka jako řádného člena a
standardně na dobu dvou let.

AS MFF UK schvaluje jmenování J. Pekárka jakožto nového člena disciplinární komise.

Při hlasování přítomno 18 senátorů
Hlasování 17 – 0 – 1
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6 Zástupce AS do komise pro výběrové řízení na místo profesora na
matematické sekci

V rámci realizace ESF projektu „Hostující profesoři na UK“ byly po dohodě sekčních proděkanů inzerovány
pozice hostujících profesorů na matematické sekci (1 pozice) a informatické sekci (1 pozice). Hostující profesor
ze zahraničí bude vyučovat na MFF UK po dobu jednoho semestru a bude přednášet 2 magisterské kurzy
v anglickém jazyce. Na tyto pozice se přihlásili 3 uchazeči na informatické sekci, resp. 31 uchazečů na matematické
sekci, do užšího výběrového řízení na matematické sekci, které proběhne, jich postoupilo 5.
Mirko Rokyta dovysvětluje, že z výše zmíněných 3 přihlášek na informatice, 2 nesplňovaly ani nutné požadavky
ohledně titulu uchazeče, zbývající uchazeč nesplnil z osobních důvodů podmínku nepřetržité výuky na fakultě po
dobu celého semestru. Proto proběhne pouze užší výběrové řízení na matematické sekci, do jejíž komise je třeba
jmenovat zástupce AS MFF UK.
AS MFF UK navrhuje jmenovat jako zástupce AS do této komise Michala Peštu, jako náhradník je navržen Vít
Musil, oba s nominací souhlasí.

AS MFF UK schvaluje jako delegáta AS do komise pro výběrové řízení na místo profesora na
matematické sekci M. Peštu a jako náhradníka V. Musila

Při hlasování přítomno 18 senátorů
Hlasování 18 – 0 – 0

7 Institucionální akreditace

Emil Skříšovský krátce shrnul Senátu dosavadní průběh ohledně připravovaných akreditacích, jež bude AS MFF
UK projednávat na příštím zasedání dne 28. února. Na všech sekcích proběhly schůzky s garanty příslušných
připravovaných akreditací, na nichž byli přítomni někteří členové studijní komise AS. Na matematické sekci se
připravované akreditace probírají na pedagogické radě, která se schází přibližně dvakrát do měsíce, na které sám
dochází, a navíc jejím členem je i člen AS M. Maciak. Na informatické sekci byla několika setkáním přítomna
J. Novotná a část připomínek, jež k navrhovaným studijním plánům měla, byla zapracována. Na fyzikální sekci
tato schůzka proběhla pouze jednou, za AS byly na ni přítomny K. Križanová a P. Schmidtová.
V návaznosti bylo dále zmíněno, že ve studijní komisi AS UK se aktuálně řeší problém, jak řešit studenty, které
dostihne konec stávající akreditace v průběhu jejich studia, a jak bude jejich přechod ze stávajících akreditovaných
programů na nové realizován.
Cyril Brom dovysvětluje, jaké jsou varianty řešení tohoto problému – např. je možné vypsat pro tyto studenty
formální přijímací řízená a odpustit jim přijímací zkoušku nebo tento přechod realizovat pomocí opatření rektora,
jež je převede do nového studia.
Mirko Rokyta dodává, že by tento přechod mohl činit i problémy i s překryvem povinných předmětů (například
u nově akreditovaného programu Obecná matematika na přelomu 2. a 3. ročníku). Myslí si, že by mělo být možné
jako součást nové akreditace doakreditovat i staré studijní plány na dostudování pro tyto studenty. Současně
dodává, že na matematické sekci je již akreditace téměř hotova, měla by být projednávána na příštím zasedání
kolegia sekce na počátku února.
Dále Jan Kratochvíl taktéž informuje o záměru rektora UK, jež by rád provedl do budoucna zevrubnou kontrolu
studentů doktorandského studia. Pan rektor bude žádat zodpovědné hodnocení doktorandů od jejich školitelů,
což je dle J. Kratochvíla na MFF alespoň částečně realizováno pomocí sebehodnotících zpráv.
Pavel Obdržálek dále předává informace od Jany Novotné ohledně připravovaných akreditací na informatice,
která se účastní schůzek s garanty připravovaných specializací. Pochvaluje si komunikaci a ochotu jednat, většina
jejich připomínek k navrhovaným akreditacím byla vzata v potaz, příp. i byly zapracovány. Patrícia Schmidtová
dodává, že oproti matematice a informatice, neprobíhá komunikace s fyzikální sekcí optimálně, je jí doporučeno
obrátit se na proděkana sekce V. Baumruka.

8 Různé

• Vít Musil připomíná diskusi z minulého zasedání dne 29. 11. 2017, jež se týkala neúspěšného studia
doktorandů, a s ní související usnesení, které AS MFF UK na tomto zasedání přijal.
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Zmiňuje slova děkana fakulty J. Kratochvíla z minulého zasedání, který v reakci na upuštění od přijímací
zkoušky do doktorského studia konstatoval, že bude nutné důsledně dbát na kontrolu plnění studijních
plánů, a to zejména v prvním roce studia (a částečně přijímací zkoušku takto nahradit). Proto se jej
dotazuje, zda již o případné podobě těchto podmínek přemýšlí, či na nich pracuje.
Jan Kratochvíl odpovídá, že nikoliv, a že si navíc zatím ani takováto kritéria nedokáže představit. Zmiňuje
např. sebehodnotící zprávy doktorandů, které přesto chápe jen pouze jako část kontrolního mechanismu,
který má odhalit neaktivní doktorandy.
Dále J. Kratochvíl sděluje, že úspěšnost dostudování řádně ve 4 letech je sice nižší, nicméně většina
doktorandů do 6–7 let dostuduje. V. Musil se ptá, zda jde o konkrétní statistiku nebo o jeho názor na
základě vlastních studentů, a zda by případně mohly být tyto konkrétní statistiky poskytnuty Senátu. Jan
Kratochvíl odpovídá, že konkrétní statistiky nemá, ale nabízí, že vypracované statistiky úspěšnosti studia
doktorandů může prezentovat proděkan V. Kuboň na příštím zasedání. Miloslav Feistauer dodává, že nelze
takto studenty jednoznačně klasifikovat, a že dle vlastních zkušeností i student v 7. ročníku PhD. studia
může odevzdat excelentní disertační práci.
Cyril Brom se domnívá, že by se mělo počkat, s jakou legislativou přijde proti neaktivně studujícím
doktorandům rektorát UK – jelikož se budou navyšovat finance na doktorandy, bude jistě snaha RUK tyto
finance využívat efektivně.
Jiří Pavlů se ptá, jaké jsou tedy možnosti postupu v případech, kdy doktorand nestuduje ani se neukazuje
na pracovišti. Proděkan F. Chmelík odpovídá, že by se školitel takového studenta měl pokusit ve spolupráci
s oborovou radou o zajištění okamžité nápravy a v případě neúspěchu podat studijnímu proděkanovi návrh
na ukončení studia z důvodu neplnění studijního plánu. Nicméně přiznává, že proces ukončování studia je
v takovém případě zdlouhavý z důvodu možného odvolacího řízení, je tedy jednodušší pokud student po
dohodě oznámí ukončení studia sám.

• Proděkan pro matematickou sekci Mirko Rokyta informuje, že na kolegiu sekce bylo rozhodnuto, že na sekci
budou nakonec akreditovány 4 bakalářské studijní programy, nikoliv 3, jak bylo dříve avizováno. Navíc
přibude program Matematické modelování.

• Cyril Brom informuje Senát o tom, že se budou měnit Principy rozpisu na UK na rok 2019 – harmonogram
bude upřesněn.
Dále se ptá, zda jdou vložit relevantní výstupy do RUV (Registr uměleckých výstupů). Na informatice
bude totiž pravděpodobně i umělecký předmět (vyučován ve spolupráci s FAMU), což by mohlo MFF
kvalifikovat pro vkládání výstupů uměleckého charakteru do RUV.

• Roman Grill se táže na nově instalovaný terminál u vchodu do budovy Ke Karlovu 5. Martin Vlach
odpovídá, že se jedná o infokiosek pro veřejnost, jenž je součástí nového projektu infotabulí.

• Jiří Pavlů informuje o stavu nové společné mailové konference – již je hotova, bude propojena s Amoebou
a lze ji spustit.
Vít Musil se ptá, zda bude možné přidat do konference i členy mimo Amoebu (např. bývalé senátory)
a nastavit moderátora konference. J. Pavlů o této funkčnosti neuvažoval, neboť dříve tento požadavek
vznesen nebyl – ale snad by to mělo být technicky proveditelné. Přesto navrhuje spustit nový systém nyní
a dořešit tyto otázky později.

• Pavel Obdržálek informuje o problému s některými předměty na informatice, kdy nebyl vypsán dostatečný
počet zkouškových termínů během zkouškového období, ani dostatečná kapacita míst. Proděkan F. Chmelík
žádá o zaslání konkrétních informací a slibuje, že situaci vyřeší.

• Příští zasedání proběhne 28. února. Předseda AS MFF UK Z. Drozd navrhuje další termíny, a to 21. března
(pohotovostní, v případě, že bude třeba), 18. dubna a další 23. května z důvodu akreditace PhD. programů.
Výjezdní zasedání bylo předběžně umluveno na 18. – 20. května.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30.
Zapsal E. Skříšovský.
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