
    
Zápis 

ze 137. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 28. března 2007 
 
Přítomni: O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Knobloch, P. Kolman, L. Krump, R. Kryl,  J.Mlček, 

J. Pešička,  Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, M. Děcký, V. Flaška, 
D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma, O.Zajíček 

Omluveni: I. Barvík, M. Pospíšil, J. Verfl 
Hosté: J. Hála, P. Karas,  Z. Němeček, L. Přech, L. Skála 
 
 
 
Program zasedání: 
 
1.    Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 136. zasedání. 
2.    Reakreditace doktorského studia. 
3.    Informace vedení fakulty. 
4.    Projednání návrhů smluv. 
5.    Diskuse o fakultním internetu. 
6.    Vyhlášení voleb do SKAS. 
7.    Různé. 
 
 
Zasedání řídil předseda AS K. Zvára. 

1.  Schválení programu zasedání a schválení zápisu ze 136. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS až na přehození 
bodů 2 a 3. Po nepatrných stylistických úpravách byl tichým souhlasem schválen i zápis z únorového 
zasedání. 

2.  Reakreditace doktorského studia. 

Proděkan L. Skála odůvodnil návrh na reakreditaci doktorského studia na MFF. Dosavadní akreditace 
skončí v roce 2010, poslední přijímání uchazečů podle ní je přípustné v roce 2009, je tedy žádoucí požádat 
o novou akreditaci již nyní. Celkově se struktura doktorského studia na MFF zachovává, proděkan proto 
upozornil jen na změny. Novým oborem studijního programu Fyzika bude Fyzika nanostruktur. Standardní 
doba studia se prodlouží ze 3 na 4 roky. Dojde rovněž k přejmenování oboru Obecné otázky fyziky na  
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Oborová rada doktorského studia bude sjednocením jednotlivých 
RDSO. V návrhu se též předpokládá obvykle půlroční pobyt doktoranda na spolupracujícím, zpravidla 
zahraničním, pracovišti. 
Celý rozsáhlý podkladový materiál k reakreditaci, který byl pro členy AS k dispozici na webových 
stránkách, byl již projednán a schválen vědeckou radou MFF a nyní po vyjádření senátu bude postupně 
předán studijnímu oddělení RUK a poté kolegiu rektora. Své vystoupení proděkan uzavřel prezentací 
vybraných statistických dat o průběhu doktorského studia. 
V diskusi proděkan Skála reagoval na některé dotazy týkající se nepřípustnosti vzájemného přesahu 
přednášek pro magisterské a doktorské studium (je to dáno požadavkem akreditační komise, v zájmu 
vyrovnaného rozdělení úvazků a vytíženosti pedagogů je třeba nalézt rozumné řešení), finančních zdrojů 
pro úhradu zahraničních pobytů doktorandů a problematiky zahraničních pobytů pro kombinované Dr. 
studium. S odkazem na statistická data kladně odpověděl na otázku J. Trnky, zda i při poklesu počtu 
studentů Mgr. studia bude zachován dosavadní počet doktorandů (alespoň zatím ano). K dotazu P. Valtra, 
proč se nevypisují přijímací zkoušky do doktorského studia dvakrát ročně, uvedl K. Zvára, že termín 
přijímacího řízení jednou ročně vypisuje rektor. Pan děkan upozornil, že na přijaté studenty by fakulta 
nedostala prvního půl roku peníze.  
 
Usnesení:  Senát bere se souhlasem na vědomí předložený návrh na reakreditaci doktorského studia. 

Hlasování:  20 – 0 – 0 
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Proděkan L. Skála též senát stručně informoval o současném stavu přípravy Rigorózního řádu. Postupně 
bylo připraveno několik verzí návrhu jeho textu. V zájmu přehlednosti textu se vychází z Rigorózního řádu 
UK, který je rozšiřován o specifická ustanovení odpovídající podmínkám a zkušenostem fakulty. Je shoda 
o tom, že v zájmu srozumitelnosti pro uchazeče o rigorózní řízení by měly postačit, bude-li to možné, pouze 
dva dokumenty – fakultní řád a opatření děkana. 
 
 

3.  Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 28. 2. 2007: 

Ekonomické záležitosti 

a) Kolegium prodiskutovalo přípravu rozpočtu. Protože rozpočet fakulty vychází z různých finančních 
zdrojů, shodlo se KD na tom, že akademickému senátu bude ke schválení předložen rozpis dotace. 
Tento rozpis byl kolegiem schválen 27. 3. 2007.  

Studijní agenda 

a) Prod. J. Anděl vypracoval tabulku s podrobnou informací o stavu přihlášek ke 13. 3. 2007, podle 
studijních programů. Klesající počet uchazečů je markantní u Informatiky. Prod. A. Kučera k tomu 
sdělil, že FEL ČVUT otevřela nové atraktivní obory spojené s informatikou, v tom může být příčina. 
Kolegium zvažuje vhodné propagační akce na získání studentů (má si fakulta pronajmout vlastní 
stánek na výstavě Gaudeamus v Brně?). Prod. J. Štěpán doporučil zvětšit přitažlivost studia 
informatiky, pozměnit jeho obsah. K poznámce prod. L. Skály, že nezanedbatelný vliv může 
na současnou situaci mít demografický vývoj, konstatoval prod. J. Anděl, že bez ohledu na 
demografické křivky počet uchazečů o studium na Univerzitě Karlově stoupá, přičemž MFF je jednou 
z mála fakult UK, kde je zaznamenán trend právě opačný. Přijímací zkoušky do navazujícího 
magisterského studia: uchazeči o studium informatiky budou ke zkoušce pozváni přibližně tři, 
matematická sekce schválila přijímací zkoušku prominout. 

b) VR MFF dne 7. 3. t.r. kladně projednala podklady pro žádost o reakreditaci doktorských studijních 
programů. Materiál je předložen dnešnímu jednání AS.  

c) KD schválilo Opatření děkana upravující podrobnosti konání státních rigorózních zkoušek na MFF 
UK v Praze. 

d) Prod. L. Skála se ujme místo nemocného kol. V. Kapsy práce na projektu na poangličtění studijních 
materiálů MFF, příznivě se to odrazí na webu (finanční objem pro MFF z tohoto projektu znamená asi 
0,5 mil. Kč).  

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) Připravuje se nová fakultní Směrnice pro zahraniční styky. 
b) Byla vyhlášena soutěž Fondu rozvoje vysokých škol (FR VŠ). Interní termín pro odevzdání projektů 

na OVZS je stanovený na 16. 4. t.r. do 10:00 hod.  
c) Letošní Jarníkovskou přednášku pronese prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Přednáška a zasedání VR 

MFF se uskuteční ve středu 10. října 2007 na MS.  
d) Descartesova cena za vědu a výzkum byla udělena mezinárodnímu projektu HESS, na němž se 

podstatnou měrou podílel prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. z MFF. Děkan zaslal prof. L. Robovi 
písemné blahopřání. Prod. V. Sechovský chce požádat profesora Roba o pronesení Strouhalovské 
přednášky v lednu 2008.  

e) Mimořádného vyznamenání se dostalo prof. RNDr. Oldřichu Kowalskimu, DrSc. z MÚ UK: na jeho 
počest se rozhodla Univerzita v Lecce (Itálie) uspořádat v červnu t.r. vědeckou konferenci Recent 
Advances in Differential Geometry.  

Personální a mzdová agenda 

a) Připravuje se jarní kolo konkursů. 
b) V kolegiu děkana proběhly úvahy o neplošném zvýšení platů k 1. 5. 2007.  



Zápis ze 137. zasedání AS MFF 28. 3. 2007 
3 

Provoz a rozvoj 

a) Uskutečnila se schůzka proděkanů čtyř fakult UK (PřF, MFF, 1. LF a FHS) na RUK ohledně 
Albertova. Závěry: 

i. ve hře zůstávají jen tři fakulty, neboť FHS se rozhodla upravit pro své potřeby budovu bývalé 
menzy v Troji; 

ii. kvestor UK preferuje zařadit projekt dostavby Albertova do plánu MTZ na další období; 
iii. MFF se bude finančně podílet na vypracování tzv. zátěžové studie pro dokumentaci programu na 

dostavbu Albertova (jde o sumu asi 200 tis. Kč, kterou je třeba zakomponovat do rozpočtu 
stavebních akcí MFF na r. 2007);  

iv. MFF bude nárokovat větší prostory v  Centru globálních změn (globcentru), protože o to projevily 
zájem Katedra geofyziky a Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF; 

v. Na dalších schůzkách k této problematice bude fakultu opět zastupovat prod. M. Tichý.  
 

b) PROFDUM: požadavky některých malostranských zaměstnanců, aby v restauraci Profesní dům pro ně 
byly rezervovány po dobu oběda dva stoly a dále aby akce pracovišť fakulty měly v refektáři přednost 
a byly finančně zvýhodněny, kolegium děkana odmítlo. Restaurace bude od 1. dubna t.r. fungovat jako 
jiné běžné podniky tohoto druhu, záleží na její vedoucí, jak bude vycházet hostům, tedy i hostům 
z fakulty, vstříc. MFF přispívá svým zaměstnancům na stravenky, je na volbě pracovníků, kde je 
uplatní; na Malé Straně je dost možností se naobědvat. Co se týče akcí v refektáři, je v zájmu obou 
stran, aby refektář byl využíván, stačí včas sdělit požadavky na rezervaci (za MFF bude v kontaktu 
s firmou Guarant pí Kršková). Předem podvazovat formou různých úmluv a povinností nájemkyni 
nebo zprostředkovatelské firmě jejich podnikání není účelné. Smlouvy byly podepsány, mají 
výpovědní lhůtu 3 měsíce. Všechny kroky vedení fakulty mají jediný cíl: vyřešit nebo alespoň 
minimalizovat problémy se střediskem PROFDUM. Teprve praxe ukáže, nakolik byly tyto kroky 
účinné. 

Různé 

a) Ve středu 16. května t.r. bude Rektorský den. 
 
V diskusi reagovali děkan Z. Němeček a tajemník P. Karas na některé dotazy z pléna. Týkaly se součinnosti 
ekonomické komise senátu s vedením fakulty při přípravě rozpočtu, zvýšení prostorových nároků fakulty 
v rámci dostavby areálu Albertov po odstoupení nároků FHS a harmonogramu prací na obnově pláště 
katedrálního objektu v Troji (zatím probíhají práce na projektu, potom začne příprava výběrového řízení na 
dodavatele, realizace bude zahájena nejdříve v příštím roce). 
 

4.  Projednání návrhů smluv. 

Vedení fakulty předložilo senátu k vyjádření návrhy čtyř smluv. Jedna krátkodobá smlouva je o pronájmu 
skladových prostor v malostranské budově, dvě smlouvy se týkají pronájmu nebytových prostor 
v malostranské budově (restaurace) a v Troji (jídelna a bufet) s paní Starostovou a poslední smlouva je 
s firmou Guarant International o obchodním zastoupení při zprostředkování pronajímání prostor v refektáři 
v malostranské budově. K motivům pro uzavření smluv se v úvodu vyjádřili děkan i tajemník fakulty. 
Druhá a třetí smlouva by měla vyřešit problém ztrátového provozu Profesního domu, který znepokojoval 
vedení fakulty a byl opakovaně diskutován i v senátu. Cílem je dosáhnout od dubna 2007 stavu, který bude 
ekonomicky bezztrátový. Smlouva s firmou Guarant by měla za provizi zajišťovat využívání atraktivních 
prostor refektáře na MS v době, kdy neuplatní svůj nárok fakulta. 
Předseda ekonomické komise (EK) J. Pešička shrnul názory členů komise na předložené smlouvy. EK 
smlouvy prostudovala a na položené otázky dostala od vedení fakulty uspokojivé odpovědi. Jednou 
z otázek byla obava, zda se dosavadní ztrátový provoz Profesního domu neprojeví v budoucnu nesplácením 
nájemného soukromou firmou paní Starostové. Tajemník P. Karas upozornil, že neplacení nájemného je 
výpovědním důvodem, ale že výše nájemného je považována za přiměřenou. Podle názoru děkana 
Z. Němečka fakultu nebudou zajímat vnitřní problémy soukromé firmy, rozhodující bude placení nájmu. Je 
také možné, že ne všichni dosavadní pracovníci do soukromé firmy přejdou.  
J. Pešička závěrem konstatoval, že EK přijala smlouvy příznivě, zejména smlouvu umožňující řešit 
dosavadní ztrátovost Profesního domu a doporučila vzít smlouvy se souhlasem na vědomí.  
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Delší diskuse se soustředila převážně na smlouvu o zprostředkování pronájmu prostor refektáře 
v malostranské budově, zejména na praktické otázky sladění zájmu fakulty na ekonomickém přínosu 
z pronájmu atraktivních prostor refektáře s jeho garantovaným využitím pro potřeby MFF. J. Pešička 
apeloval na vedení fakulty, aby po nabytí účinnosti smlouvy s firmou Guarant byla fakultní veřejnost 
důkladně obeznámena se způsobem zadávání fakultních akci v refektáři. Krátce byla diskutována i otázka, 
zda přechod restauračního zařízení pod soukromou firmu přinese změny v přístupu do restaurace z budovy 
nebo v poskytování výhod zaměstnancům MFF.  
 
Usnesení: 

•  Senát bere se souhlasem na vědomí smlouvu fakulty s firmou VaT97, s.r.o., o pronájmu 15 metrů 
čtverečních skladové plochy v budově fakulty na Malostranském náměstí do konce září tohoto roku.    

Hlasování:  20 – 0 – 1 

• Senát bere se souhlasem na vědomí připravované smlouvy s paní Starostovou o pronájmu 
nebytových prostor (jídelna a prostory navazující) v areálu Troja a o pronájmu nebytových prostor 
(restaurace a prostory navazující) v budově fakulty na Malostranském náměstí. 

Hlasování:  17 – 0 – 4 

• Senát bere se souhlasem na vědomí smlouvu o obchodním zastoupení s firmou GUARANT 
International, s r.o. týkající se zprostředkování pronájmu prostor v bývalém refektáři v budově 
fakulty na Malostranském náměstí.           Hlasování:  18 – 0 – 3 
 
 

5.  Diskuse o fakultním internetu. 

Na několika zasedáních senátu v poslední době byla opakovaně (zejména při upřesňování dlouhodobého 
záměru fakulty, případně při debatách o příčinách klesajícího zájmu o studium na MFF) otevírána otázka 
zvýšení úrovně fakultních webovských stránek. Předsednictvo senátu se rozhodlo otevřít diskusi k tomuto 
problému v rámci řádného bodu programu. M. Děcký jednání zahájil úvodním slovem, v němž stručně 
shrnul hlavní body podrobnějšího podkladového materiálu, který předem připravil a který je celý 
k dispozici  na senátní stránce. Podle jeho názoru není současný web špatný, ale je statický a není snadné 
ho vylepšovat. Z kritických poznámek k současným stránkám odvodil náměty na jeho transformaci a navrhl 
též harmonogram možných kroků k jejímu uskutečnění. Nový systém by měl umožnit bezproblémový 
převod dosavadních dat (po jejich případné novelizaci) i přístup většího počtu osob, které by na základě 
svého oprávnění a odpovědnosti mohly aktivně přispívat k udržování aktuálního obsahu celého systému. Je 
žádoucí svěřit tvorbu nového systému i jeho pozdější udržování profesionální firmě. Vystoupení 
M. Děckého doplnil K. Zvára upozorněním, že poslední dva body aktualizace dlouhodobého záměru MFF 
zahrnují úkoly: Navrhnout novou koncepci www stránek fakulty s přihlédnutím k potřebám různých skupin 
uživatelů. Navrhnout novou koncepci anglických www stránek. 
Velmi obsáhlá diskuse se dotkla celé řady otázek: Svěřit celý problém pouze vnější firmě nebo vlastnímu 
oddělení s účastí firmy? Nepřehlížet případné souvislosti s analogickými aktivitami vedení UK. Začít 
atraktivnějšími vstupními stránkami nebo aktualizací databází? Evidentně pokulhává obsah anglických 
stránek za českými. Je zapotřebí důkladně promyslet koncepci celého záměru.  
Po uzavření diskuse došlo ke shodě navrhnout vedení fakulty vytvoření pracovní skupiny, která by na 
základě přednesených připomínek i námětů připravila hlubší rozbor současného stavu fakultního internetu a 
navrhla možné postupy k jeho kvalitnější a atraktivnější podobě. Senát nabídl pro práci v této pracovní 
skupině ze svých řad jako dobrovolníky R. Kryla, J. Dolejšího, M. Děckého, O. Zajíčka a J. Lipovského. 
Předpokládá se doplnění skupiny z podnětu děkana fakulty a její volná spolupráce s případnými dalšími 
zájemci. AS vzal na vědomí, že pracovní skupinu svolá M. Děcký. 
   

6.  Vyhlášení voleb do SKAS. 

Usnesení:  AS vyhlašuje volby do SKAS pro funkční období od 1. října 2007 do 30. září 2008 na den 
17. května 2007, předsedou volební komise jmenuje K. Tůmu a pověřuje SKAS jmenováním dalších 
členů komise.           Hlasování: 21 –  0 – 0 
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7.  Různé. 

•  K. Zvára informoval, že do textu návrhu Pravidel o přiznávání stipendií na MFF schváleného na 
minulém zasedání doplnil před jeho předáním AS UK nezbytné ustanovení o zrušení dřívějšího 
Stipendijního řádu MFF. 

•  M. Děcký oznámil, že byl přítomen předjednání návrhu Pravidel o přiznávání stipendií na MFF 
v legislativní komisi AS. Komise návrh bez připomínek doporučila AS UK ke schválení. 

•  O. Zajíček vyjádřil kritický názor na výši poplatků za výpisy výsledků studia. 
•  D. Kolovratník položil otázku, zda by fakulta neměla soustavněji reagovat na uveřejňované články 

o perspektivách vysokoškolského vzdělávání. 
•  M. Zahradník vyjádřil nespokojenost s výběrem termínu pro rektorský den opakovaně vždy na některou 

středu v květnu, což přináší komplikace ve výuce. 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.40 hod. 

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

Zapsal:  O. Bílek 
Ověřili:  K. Zvára, M. Děcký 


