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Zápis 

ze 135. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 10. ledna 2007 
 
Přítomni: O. Bílek, J. Dolejší, L. Krump, R. Kryl, J.Mlček, J. Pešička, M. Pospíšil, Z. Prášková, 

D. Stanovský, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, V. Flaška, D. Kolovratník, J. Lipovský, 
J. Trnka, K. Tůma, J. Verfl, O.Zajíček 

Omluveni: I. Barvík, M. Děcký, P. Kaplický, P. Kolman, M. Rotter,  
Nepřítomni:  
Hosté: A. Havlíčková, V. Kapsa, P. Karas,  Z. Němeček, L. Skála 
 
 
 

Program zasedání: 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 134. zasedání AS. 
2.  Informace vedení fakulty. 
3.  Projednání aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty. 
4.  Druhé čtení návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF. 
5.  Termíny zasedání senátu v letním semestru. 
6.  Různé. 
 
 
 
Zasedání řídil jednatel AS O. Bílek  
 

1.  Schválení programu zasedání a schválení zápisu ze 134. zasedání AS. 

Navržený program byl tichým souhlasem schválen v podobě navržené předsednictvem AS. Tichým 
souhlasem byl schválen i zápis z minulého zasedání AS po provedení drobných korekcí textu. 

 

2.  Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 6. 12. 2006: 

Ekonomické záležitosti 

a) Kolegium děkana 29. 12. loňského roku schválilo děkanův příkaz o rozpočtovém provizoriu na 
počátku r. 2007 a vydání pokynu děkana ohledně výhradně elektronické evidence služebních cest.  

b) Byla vydána směrnice děkana pro ekonomickou a doplňkovou činnost.  

c) Kolegium (a zejména tajemník) se stále intenzivně zabývá otázkou provozu Profesního domu.  

Studijní agenda 

a) Připravuje se nová akreditace doktorských studijních programů pro čtyřleté studium. Prod. L. Skála 
rozeslal na pracoviště instrukce a odpovědi na častější dotazy k žádaným podkladům. Značná část dat 
byla ve formulářích předem vyplněna pracovnicemi studijního oddělení.  

b) Dne 24. 12. 2006 předal rektor UK Bolzanovy ceny (Bolzanova cena je prestižní ocenění UK, které 
každoročně získávají soutěžící odborných a vědeckých prací vypracovaných studenty UK - ať už 
bakalářského, magisterského nebo doktorského programu). Mezi 18 oceněnými letos bylo pět laureátů 
z MFF UK:  Mgr. Jan Kynčl, Mgr. Ondřej Šerý – za magisterskou práci; Mgr. Josef Kapitan, Ph.D., 
Mgr. Robert Šámal, Ph.D. za doktorskou práci; Mgr. Hana Vaisocherová v kategorii E.  

c) Námět na zřízení odloučeného pracoviště fakulty v Litomyšli je ve stádiu nezávazných jednání. Děkan, 
tajemník a prod. L. Skála využijí pozvání starosty města Litomyšle a město ve druhé polovině ledna 
navštíví.  
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Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Kolegium schválilo nominace kandidátů do Rad dalších ústavů Akademie věd: 
i. Ústav jaderné fyziky: prof. RNDr. V. Sechovský, DrSc. 

ii. Astronomický ústav: prof. RNDr. J. Horáček, DrSc., doc. RNDr. M. Wolf, CSc. 
iii. Matematický ústav: prof. RNDr. I. Netuka, DrSc. 
iv. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: prof. RNDr. J. Horáček, DrSc. 

b) Prod. V. Beneš řešil problémy s evidencí údajů v CEP.  

c) Připravuje se žádost o akreditaci oborů pro řízení ke jmenování profesorem a pro habilitační řízení. 
Bude předložena vědecké radě v únoru t.r. 

d) Kolegium akceptovalo náměty na změny v ediční činnosti fakulty, navržené předsedou fakultní ediční 
komise doc. M. Zeleným. Změny se promítnou do novely směrnice o ediční činnost MFF, kterou 
připravuje prod. V. Beneš.  

e) Podle dostupných informací nezískala UK projekt, zaměřený na talentovanou mládež (řešitel doc. P. 
Svoboda).  

Personální a mzdová agenda 

a) Kolegium uzavřelo podzimní kolo konkursů. Nové smlouvy byly uzavřeny od 1. ledna 2007. Bylo 
přijato celkem 8 mladých odborných asistentů: 2 do sekce fyziky (KFKL a KMF), 6 do sekce 
matematiky (KA, 2 do MÚ UK, KDM, KPMS, KNM). 

b) Kvestor UK zaslal kopii dohody uzavřené mezi rektorem UK a výbory ZO Vysokoškolského 
odborového svazu na UK v Praze (Dohoda podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. c) zákona č. 65/1965 

Sb., zákoníku práce). Úmluva mj. obsahuje ustanovení, že smlouvy s pracovníky VP1 a VP2 se 
uzavírají na dobu nejméně 3 let. Děkani MFF, PřF, 1. LF a FHS na to reagovali dopisem rektorovi, ve 
kterém žádají přehodnocení dohody. V reakci na tento dopis si rektor UK zve zainteresované děkany 
na jednání ve druhé polovině příštího týden.  

Provoz a rozvoj 

a) Dne 22. prosince t.r. byla podepsána nová, nájemní smlouva mezi MFF a firmou VAKUUM.  Stávající 
smlouva o sdružení mezi MFF a Vakuum Praha, s.r.o., byla nahrazena smlouvou o vědecko-technické 
spolupráci. Tím fakticky definitivně skončila existence někdejších vývojových dílen fakulty. Od 
1. ledna 2007 přechází Optická a sklářská dílna pod fyzikální sekci, konkrétně pod FÚ UK. 

b) Připravuje se stavba výtahu Ke Karlovu 3. 

Různé 

a) Návrh aktualizace Dlouhodobého záměru MFF na rok 2007 projednalo kolegium děkana 29. 12. 2006, 
byl předložen VR a AS.  

b) Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2006.  

Vystoupení děkana Z. Němečka doplnil proděkan L. Skála informací o probíhající přípravě rozšíření 
akreditace tříletého doktorského studia na studium čtyřleté. Z vystoupení byl patrný nepružný postoj vedení 
Univerzity, který pro fakultu znamená velké administrativní zatížení. 

V následné diskusi na dotaz Z. Práškové o důsledcích toho, že Univerzita nezískala grant na podporu 
propagačních akcí zaměřených na mladé lidi, ujistil děkan fakulty přítomné, že se takto chybějící finanční 
prostředky musí najít ve fakultním rozpočtu. J. Trnka se zeptal na vztah fakulty k dopravní situaci v Troji 
v souvislosti se stavbou vnitřního dopravního okruhu. Děkan požádá proděkana M. Tichého, aby připravil 
podrobnější informaci. K. Zvára si postěžoval na nevhodný termín – začátek zkouškového období, kdy byl 
upravován, a tedy nějakou dobu i mimo provoz, systém SIS. V následující diskusi se upřesnila odpovědnost 
za tento systém a za koncepční problémy jeho fungování včetně způsobu předkládání námětů pro jeho 
modifikace. Na dotaz z pléna děkan vysvětlil, proč je elektronický systém cestovních příkazů umístěn právě 
v SIS. 
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3.  Projednání aktualizace dlouhodobého záměru fakulty. 

Senát přistoupil k projednání aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty na rok 2007, kterou předložil  
děkan fakulty na sklonku loňského roku. Při projednávání dokumentu ve vědecké radě došlo ke třem 
drobným úpravám: zmínka o ceně děkana za nejlepší studentskou práci byla přenesena do části Studijní 
záležitosti; byla doplněna zmínka o připravované akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem; byla zjednodušena formulace o přijímání mladých odborných asistentů. Vědecká rada 
k dokumentu s uvedenými úpravami vyjádřila kladné stanovisko 10. 1. 2007. Po diskusi v senátu byla dále 
změněna zmínka o koncepci www stránek na novou koncepci www stránek a upravena formulace 
o impaktním faktoru.  

Usnesení:  AS po provedených úpravách schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru MFF pro rok 
2007.              Hlasování:  19 – 0 – 0 

 

 

4.  Druhé čtení návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF. 

Úvodem byl proděkan L. Skála požádán, aby se jménem vedení fakulty vyjádřil k předloženým 
pozměňovacím návrhům, jejichž shrnutí včetně hlasováním vyjádřeného stanoviska legislativní komise 
bylo k dispozici v elektronické podobě. Proděkan přitom upozornil na rostoucí složitost navrhovaného 
předpisu a na skutečnost, že obsahuje řadu ad hoc zvolených parametrů. Svoje návrhy podrobně vysvětlil a 
zdůvodnil také J. Verfl. 

V následné všeobecné diskusi se hovořilo zejména o odpočtech, o složitosti navrhovaného systému, 
o možných důsledcích menšího počtu studentů v blízké budoucnosti. Vzhledem k pestrosti prezentovaných 
názorů J. Pešička navrhl, aby se projednávání předpisu ve druhém kole odložilo na příští zasedání, což by 
umožnilo dávat další pozměňovací návrhy. Bylo doporučeno sjednocení názorů především ve SKAS a 
iniciace případné diskuse za účasti SKAS, legislativní komise, studijních proděkanů a případných dalších 
zájemců. 
 
Usnesení: Senát se rozhodl odložit projednávání Pravidel pro přiznávání stipendií ve druhém kole na 
zasedání 28. února s tím, že běží nová lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů do 13. února 2007. 

Hlasování:  13 – 3 – 3 

5.  Termíny zasedání senátu v letním semestru. 

K. Zvára seznámil přítomné s předpokládanými termíny zasedání senátu v letním semestru: 

28. února (druhé čtení Pravidel pro přiznávání stipendií, závěrka hospodaření MFF v roce 2006), 
28. března (rozpočet MFF na rok 2007), 
18. dubna (vyhlášení voleb do SKAS), 
23. května (výroční zpráva MFF za rok 2006),  
20. června (volba 1. místopředsedy AS, vyhlášení voleb do ZKAS). 
 

6.  Různé. 

V tomto bodu programu nikdo z členů AS nevystoupil. 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod. 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 28. února 2007 v 18:00 hod. 

 
Zapsal:  K. Zvára 
Ověřil:  O. Bílek 


