
Zápis z 233. zasedání AS MFF UK dne 28. února 2018 
 
Přítomni: Z. Drozd, V. Musil, E. Skříšovský, O. Pangrác, R. Grill, B. Hladká, M. Pešta, 
J. Stráský, P. Korcsok, M. Maciak, V. Kučera, S. Hencl, P. Schmidtová, P. Obdržálek,  
C. Brom 
 
 
Hosté: J. Kratochvíl, J. Trlifaj, V. Kuboň, F. Chmelík, V. Baumruk, M. Rokyta, M. Vlach,  
J. Sgall, P. Kaplický, H. Valentová 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 v zasedací místnosti. Zasedání řídil Z. Drozd.  
 

1. Schválení programu 233. zasedání 
 
Program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z 232. zasedání 
3. Informace vedení fakulty 
4. Návrh Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK na rok 2018 
5. Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK na rok 

2017 
6. Návrh žádosti o udělení oprávnění fakultě uskutečňovat studijní programy v rámci 

institucionální akreditace Radou pro vnitřní hodnocení UK. 
7. Jmenování delegátů AS do komisí pro výběrová řízení na pozice akademických 

pracovníků a vedoucí pracovišť 
8. Různé 

 
 
Program byl schválen tichým souhlasem v navržené podobě.  
 

 
2. Schválení zápisu z 232. zasedání  

 
Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.  
 

3. Informace vedení fakulty  (bod projednáván od 19:50) 
 
J. Kratochvíl:  

● Běží projekt ‚nábyteček‘. V létě se budou rekonstruovat některé posluchárny, zejména          
K1. Příprava stavby pavilonu běží dle očekávání. Čeká se na schválení správní radou.             
V dubnu se bude předávat staveniště. 

● Doktorská stipendia – podle informací pana rektora budou navýšena zpětně od 1.            
ledna 2018. O navýšení musí rozhodnout nejdříve AS UK, pak bude rozhodovat            
fakulta.  

● V Tróji probíhá bourání. Bude umístěn automat na jídla ohřívatelná v mikrovlnné          
troubě a mikrovlnná trouba.  

● Z UK přišly peníze na projekty Progres (zatím bez tzv. bonusů) a jejich rozdělení bude              
provedeno podle předem odsouhlaseného vzorce jako posledních letech - tedy podle           



nejnovějšího hodnocení výstupů, což je hodnocení za rok 2016. Nárůst je asi 20             
milionů, což je pozitivní. Očekáváme ale pokles v příjmech za počet studentů.  

 
M. Vlach 

● Mezinárodní lingvistická olympiáda – organizační potíže, na České zemědělské         
univerzitě se v rámci projektu OP3V ‚Nábyteček‘ budou rekonstruovat posluchárny a          
je ohrožen domluvený pronájem místností. 

● Fakultní školy – pilotně bude na 5 z nich umístěna nástěnka/reklamní plocha, kde se             
budou prezentovat novinky z fakulty ve formátu (plakátu) A1.  

● Spolupráce s portálem researchjobs.cz (M. Víta), kam fakulta aktuálně umisťuje         
otevřené akademické pozice, bude pravděpodobně rozšířena o nabídku vybraných         
témat Ph.D. prací a projektů. 

● 3. dubna proběhne setkání s firmami v partnerském programu. Do programu se zaapojí           
i druhá zahraniční firma – rakouská firma Dynatrace Austria (garant prof. P. Tůma). 

● V žebříčku VŠ v časopise Týden jsme v kategorii Přírodní vědy „převálcovali“ jiné          
školy (např. přírodovědecké fakulty). Více např. na: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-02-tyden/. 
● Zlatá promoce pro absolventy po 50 letech bude v Karolinu, předpokládaná účast je            

80–100 lidí. 
● V MatfyzPressu byla vydána brožurka o Stanislavu Vydrovi, jehož busta je na           

Karlově, mj. jako závazek k dárcům, kteří přispěli na záchranu hrobového místa na            
Olšanech.  

● Bestsellerem nakladatelství MatfyzPress je kniha Starwars a věda, které se prodalo od            
listopadu 2017 už 500 kusů. 

● Bude restrukturalizována pracovní skupina pro firmy. 
 
J. Trlifaj 

● Informace o hodnocení vědy podle nové metodiky. Probíhá pilotní model – část            
scientometrická (články se hodnotí podle article influence score - AIS -, rozlišuje se             
první decil, první kvartil a první polovina v každém oboru podle Web of Science –              
musí být seřazeno dle AIS, což aktuálně nejde).  

● Bude požádán Mgr. Kuča, aby zajistil přístup k pořadí dle AIS, anebo vypracoval            
seznam časopisů s uvedením jejich pořadí.  

● Druhou částí bude panelové hodnocení. Panely budou čtyři – nás bude hodnotit panel             
přírodních věd. Budou se navrhovat zahraniční odborníci do panelu o velikosti 10 –             
20. Výsledkem hodnocení bude A, B, C nebo D. Kromě dobrých publikačních výstupů             
se bude hodnotit existence ERC grantů a počet zahraničních studentů.  

● Cílem pana rektora je, aby se odpouštěli poplatky zahraničním studentům          
v anglických doktorských programech.  

 
V. Kuboň 

● Snaha zavést jarní termín přijetí do doktorského studia. Rektorát to bude podporovat.            
Termín přihlášek bude k 31.12. a poprvé to nastane 31.12.2019. Student by nastupoval            
vždy k 1. březnu.  

 
4. Návrh Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 2018 

 
AS MFF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro           
rok 2018.  



Při hlasování přítomno 15 členů senátu.  
Hlasování 15 - 0 - 0 

 
 

5. Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro          
rok 2017 

 
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí Zprávu o plnění Aktualizace Dlouhodobého             
strategického záměru MFF UK pro rok 2017.  
 

Při hlasování přítomno 15 členů senátu.  
Hlasování 14 - 0 - 1 

 
6. Návrh žádosti o udělení oprávnění fakultě uskutečňovat studijní programy v 

rámci institucionální akreditace Radou pro vnitřní hodnocení UK.  
 
 
Nejprve byla podrobně diskutována usnesení studijní komise ze dne 27.2.2018. 
 
Nevyvážené prerekvizity bakalářského semináře v programu obecná matematika. V 
předložených návrzích akreditace jsou u jednotlivých zaměření nevyvážené požadavky na 
studenta, a to ve formě prerekvizit bakalářského semináře. Takto jsou na studenty různých 
zaměření kladeny rozdílné nároky v tom, co je jim předepsáno, a které předměty musí nutně 
splnit. 
 
Problematika byla vysvětlena proděkanem M. Rokytou a garantem nového programu obecná 
matematika doc. P. Kaplickým. Tyto nevyvážené požadavky jsou již ve stávajících studijních 
plánech a jsou dány historickým vývojem jednotlivých zaměření. Tato problematika byla 
diskutována i na kolegiu matematické sekce a pedagogických radách, ovšem žádný společný 
konsensus z těchto debat v tomto ohledu nevzešel. 
 
Podrobné informace „Další požadavky na studenta“. V předložených materiálech jsou 
zbytečně podrobné informace v této kolonce u předmětů na fyzice a informatice, a to např. 
jména cvičících, počet bodů za zápočet atd. Členové studijní komise si nemyslí, že by toto 
mělo být součástí návrhu akreditace. 
 
Problematika byla vysvětlena doc. Valentovou. Důvodem podrobné specifikace je její 
automatický přenos z programu Tajemník, kde je přítomna v souladu s požadavky nových 
studijních předpisů. 
 
Stoprocentní zapojení garanta do výuky. Studijní komisi není jasné, jestli to, že se garant 
předmětu podílí na výuce ze 100%, znamená, že tento předmět nebude po celou dobu 
vyučovat nikdo jiný. Obzvláště toto působí podivně u těch předmětů, kde jsou vyjmenováni i 
další vyučující. 
 
Podklady pro akreditaci budou upraveny tak, aby zapojení garantů do výuky více odpovídalo 
skutečnosti. Správný výpočet zapojení garanta není zřejmý a informace jsou rozporné.  
 
 



 
 
Proděkan V. Kuboň uvedl členy senátu do problematiky akreditací.  

- Není zřejmé, zda se studijní plány na dostudování mají do návrhu akreditace uvést. 
- Není zřejmé, zda na základě akreditace budeme moct učit předmět/y v angličtině, aniž 

by si na to studenti mohli stěžovat. V tomto ohledu panují nejasné instrukce.  
 
Na základě vystoupení proděkana Kuboně a v souladu s návrhy SKAS byla zformulována 
následující usnesení.  
 
AS MFF UK podporuje zanesení studijních plánů na dostudování do návrhu žádosti o 
udělení oprávnění fakultě uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální 
akreditace.  
 
AS MFF UK podporuje myšlenku doplnit do návrhu žádosti o udělení oprávnění fakultě 
uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace v části profil 
absolventa větu: „Vzhledem k tomu, že studenty připravujeme na globální konkurenci, 
část výuky probíhá v anglickém jazyce.“ 
 

Při hlasování přítomno 15 členů senátu.  
Hlasování 15 - 0 - 0 

 
 
AS MFF UK schvaluje návrh žádosti o udělení oprávnění fakultě uskutečňovat studijní 
programy v rámci institucionální akreditace Radou pro vnitřní hodnocení.  
 

Při hlasování přítomno 15 členů senátu.  
Hlasování 15 - 0 - 0 

 
 

7. Jmenování delegátů AS do komisí pro výběrová řízení na pozice akademických 
pracovníků a vedoucí pracovišť.  

Komise pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků a vedoucí pracovišť v sekci 
fyzika: R. Grill, náhradník: P. Schmidtová 

Komise pro výběrová řízení v sekci informatika na pozice vedoucích pracovišť:  
B. Vidová-Hladká, náhradník: P. Obdržálek 

Komise pro výběrové řízení IUK:  nový náhradník: P. Schmidtová 

Komise pro výběrové řízení na KDSS: O. Pangrác, náhradník: P. Obdržálek 

Komise pro výběrová řízení v sekci matematika:  
S. Hencl, náhradník: E. Skřišovský 

Komise pro výběrová řízení na KTV a KJP: 
V. Kučera, náhradník: P. Schmidtová 

 



Při hlasování přítomno 15 členů senátu.  
Hlasování 15 - 0 - 0 

 

8. Různé 

R. Grill navrhuje zveřejnit bezprostředně po zasedání seznam usnesení a výsledky hlasování. 
Bude zajištěno zapisovatelem příslušného zasedání a jednatelem senátu. 

M. Pešta uvedl, že fakultní úhradu tzv. školkovného nelze ve skutečnosti získat z důvodu 
nevhodné fakultní administrativní praxe. Bude vyřešeno tajemníkem fakulty.  

R. Grill navrhl, zda by se nemohl změnit systém zápisu výsledků do RIV.  

C. Brom uvedl zapsání prvního výsledku za MFF UK do RUV (společně s FAMU). Jedná se 
o počítačovou hru s toustovačem.  

J. Kratochvíl stručně komentoval fakultní podporu ERC grantů a novou výzvu GAČR Expro. 
Nelze očekávat, že úspěšný řešitel GAČR Expro snadno získá ERC grant.  

 

Další zasedání AS MFF UK se bude konat 28. března 2018.  

Jednání bylo ukončeno ve 20:35. 

Zapsal: J. Stráský 


