
Zápis 
ze 139. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 23. května 2007 

 
Přítomni: I. Barvík, O. Bílek, J. Dolejší, P. Kaplický, P. Knobloch, R. Kryl, J. Mlček, J. Pešička, 

M. Pospíšil, M. Rotter, K. Zvára, M. Děcký, V. Flaška, D. Kolovratník, J. Lipovský, 
J. Trnka, K. Tůma, J. Verfl, O.Zajíček 

Omluveni: P. Kolman, L. Krump, Z. Prášková, P. Valtr 
Nepřítomni: M. Zahradník 
Hosté: J. Anděl, A. Havlíčková, P. Karas, A. Kučera, V. Sechovský, L. Skála, J. Štěpán, M. Tichý, 

P. Tůma 
 
Program zasedání: 
 
1.    Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze 138. zasedání. 
2.    Informace vedení fakulty. 
3.    Představení informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. 
4.    Pravidla hospodaření fakulty (druhé čtení). 
5.    Rigorózní řád fakulty (druhé čtení). 
6.    Výroční zpráva fakulty. 
7.    Předběžná diskuse o přijímacím řízení na akademický rok 2008/09. 
8.    Různé. 
 
Zasedání řídil jednatel AS O. Bílek. 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 138. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS i zápis 
z dubnového zasedání. 
 

2.  Informace vedení fakulty. 

V zastoupení děkana podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 18. 4. 2007 proděkan 
L. Skála: 
 

Ekonomické záležitosti 

a) Na RKR v dubnu t.r. byl kladně projednán návrh na vydání univerzitního předpisu, který uvádí širší 
možnosti čerpání ze sociálního fondu. Kolegium doporučilo loni vydané fakultní Zásady č. 2/2006, 
Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, fondu účelových prostředků a stipendijního fondu pro 
rok 2007, pouze doplnit o možnost doplácení úroků z úvěrů a nenávratné finanční výpomoci a dále 
o termín pro podávání žádostí. Připravuje hospodářské oddělení.  

b) Kolegium uvažuje o zvýšení stipendia doktorandů, nikoli plošné, například o částku 1000,- Kč za 
úspěšně vykonanou zkoušku z angličtiny, a to s účinností od nového akademického roku. Věc ještě 
neuzavřelo, studijní a personální oddělení připravuje podklady pro bližší finanční odhad.  

c) Kolegium děkana schválilo zvýšení příspěvku fakulty na stravenky zaměstnancům. Od června t.r. bude 
nominální hodnota jedné stravenky představovat 80,- Kč.  

Studijní agenda 

a) Proděkan L. Skála připravuje Pravidla pro organizaci studia na MFF.  
b) Kolegium přijalo ochotnou nabídku doc. M. Rokyty na zorganizování kursu matematiky pro studenty 

nastupujícího prvního ročníku (po Albeři). Kurs je dobrovolný a užitečný.  
c) Dne 30. dubna t.r. vypršel termín pro podávání přihlášek do doktorského studia na MFF. Oproti 

loňským 185 přihláškám jich bylo letos podáno pouze 154 (F: loni 95, letos 82; M: loni 51, letos 30, 
I: loni 39, letos 42).  
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d) Akreditace doktorského studia: kompletní podklady budou předány na RUK pro kolegium rektora, poté 
do VR UK.  

e) Studijní plány: proděkan L. Skála jednal s prorektorem J. Bednářem, který doporučil provést ve 
studijních plánech několik změn kvůli sladění s obecným předpisy UK. Co se týče centralizace 
studijních plánů fakult na UK, MFF přejde do univerzitního systému v posledním čtvrtletí t.r., po 
technické stránce věc zajistí dr. P. Zakouřil a dr. J. Kuchař.  

f) Započaly práce na anglické verzi studijních předpisů (podílejí se na ní pracovníci KJP, dr. V. Kapsa, 
prod. L. Skála).   

g) Kolegium debatovalo o případném zrušení přijímacích zkoušek na MFF. Shodlo se v mínění, že alespoň 
jeden rok by se zkoušky mohly pokusně zrušit (tzn. pro přijetí ke studiu v akademickém roce 
2008/2009). Tato otázka je zvláštním bodem programu květnového zasedání AS. 

h) Přípravy letošního přijímacího řízení jsou v plném proudu.  

Věda a zahraniční styky, knihovna 

a) VR UK dne 26. 4. t.r. bez připomínek projednala žádost MFF o akreditaci oborů pro habilitační řízení a 
řízení ke jmenování profesorem.   

b) Kolegium schválilo novelu směrnice pro ediční činnost MFF. Připravuje se k vydání.  
c) 14. 5. t.r  proběhlo v Karolinu XIII. valné shromáždění Učené společnosti České republiky, v rámci 

jehož slavnostní části byly předány ceny Učené společnosti pro rok 2007. Mezi vyznamenanými je 
pracovník MFF Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.  

Personální a mzdová agenda 

Univerzita Karlova připravila nový mzdový předpis.  

Provoz a rozvoj 

a) Rekonstrukce fasády KO v Troji: je hotový projekt, probíhají jednání o finančním krytí (zatím nebyl 
uvolněn rezervní fond).  

b) Výtah pro budovu Ke Karlovu 3 bude postavený v rámci stavebních akcí roku 2008; projekt je 
navržený, stavební úpravy nebudou velké, cena se odhaduje na 3 až 4 mil. Kč, bude kryta z rozpočtu 
MFF.  

Různé 

a) Výroční zpráva MFF za rok 2006 je připravena, děkan ji předkládá senátu fakulty ke schválení.   
b) Úvahy o uspořádání happeningu MFF – z kapacitních i finančních důvodů by se akce týkala jen 

zaměstnanců fakulty; jako předběžný termín a místo konání je vytipován čtvrtek 28. června 2007 
odpoledne. Podle předběžného průzkumu by o účast mělo zájem zhruba 300 zaměstnanců. Zkoumá se 
možnost místa konání: Botanická zahrada v Troji by pronajala prostor max. pro 100 lidí, v refektáři na 
MS je dlouho předem rezervovaná a už zaplacená akce; v Troji na MFF ještě nejsou hotové úpravy 
venkovních prostor, které by akci dovolily. Pokud se letos vhodné prostory nenajdou, připraví se taková 
akce na rok 2008.  

 
Následná diskuse se týkala několika témat: 

• Nedostatečná informovanost o způsobu přihlašování k doktorskému studiu, neexistující veřejně 
dostupné informace na internetu (J. Verfl). Proděkan J. Anděl prověří. Proděkan L. Skála požádal 
o doporučení, co na internetu doplnit. Řada RDSO poskytuje na internetu kvalitní informace. Je 
mnoho společných věcí pro různé RDSO, které by v informačním systému měly být (J. Dolejší). 

• Zvěsti o zrušení zimního termínu státnic (J. Verfl). Proděkan J. Anděl uvedl, že se o takové 
možnosti diskutovalo, ale návrh neprošel. 

• Mohou přijímací zkoušky na navazující magisterské studium nahradit nemožnost stanovit 
povinnost studentům NMgr. studia absolvování přednášky v Bc. studiu (P. Kaplický)?  

• V souvislosti s obavami spojenými s centralizací SIS informoval proděkan M. Tichý o očekávané 
návštěvě prorektora Štecha a kancléře Jelínka na fakultě. 
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3. Představení informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Z podnětu M. Děckého byl na zasedání pozván doc. P. Tůma z katedry softwarového inženýrství, aby 
informoval o informačním systému Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém vystoupení popsal řadu 
možností, jak systém usnadňuje práci při výuce a komunikaci se studenty, tak při administrativě. 
V následné diskusi zodpověděl řadu dotazů. Diskutovalo se také o osudu podobného systému už dlouho 
připravovaného na UK. Diskuse spěla k závěru, že brněnský systém je pro nás inspirativní, že bychom měli 
přemýšlet, co užitečného bychom měli zavést aspoň na fakultě také. Předsedající pak doc. P. Tůmovi 
poděkoval za zajímavou a podnětnou informaci. 
 

4.  Pravidla hospodaření fakulty (druhé čtení). 

Za omluveného předsedu legislativní komise informoval K. Zvára, že existuje jediný pozměňovací návrh, 
který však řeší pouze technické záležitosti. Krátká diskuse byla věnována formulaci v čl. 2 odst. 4. Jménem 
předkladatele souhlasil tajemník fakulty s formulací celé první věty v množném čísle.  

Usnesení:  AS MFF UK schvaluje nové znění přílohy II Statutu fakulty „Pravidla hospodaření a 
správy majetku“ .             Hlasování:  19 – 0 – 0 
 
5.  Rigorózní řád fakulty (druhé čtení). 

Také u tohoto předpisu se objevil pouze návrh na opravu gramatiky. 

Usnesení:  AS MFF schvaluje nové znění Rigorózního řádu MFF. 
Hlasování:  19 – 0 – 0 

6.  Výroční zpráva fakulty. 

Předsedající O. Bílek připomněl, že všichni senátoři měli přístup k navrhovanému znění výroční zprávy, 
takže ihned vyzval k diskusi. I Barvík upozornil na záměnu zkratek u dvou přejmenovaných kateder 
fyzikální sekce na str. 34. Zaznělo upozornění na nepřesné odkazy na čísla stránek. K. Zvára upozornil na 
nesmyslné hodnoty v posledním sloupci tabulky s výkony pracovišť na str. 84. Doporučil, aby tabulka byla 
upravena podobně jako ve zprávě za rok 2005. Krátce se diskutovalo o uvádění center sdružujících vždy 
několik pracovišť fyzikální sekce v situaci, kdy centra sice nebyla formálně zrušena, ale zmínky o jejich 
existenci byly z fakultních předpisů vypuštěny.  

Usnesení:  AS schvaluje výroční zprávu MFF za rok 2006 a doporučuje napříště ve zprávě centra 
neuvádět.              Hlasování:  19 – 0 – 0 
 

7.  Předběžná diskuse o přijímacím řízení na akad. rok 2008/09. 

Úvodem proděkan J. Anděl informoval o záměru vedení fakulty alespoň na nějakou dobu zrušit přijímací 
zkoušky k bakalářskému studiu a přijmout všechny uchazeče. Zmínil se o dobré zkušenosti FJFI se 
zrušením přijímacích zkoušek. Na číslech ukázal, jak klesá počet uchazečů o studium na fakultě. Podle jeho 
názoru je třeba nejen přijmout dostatek studentů, ale také zajistit, aby neutrpěla kvalita absolventů. 
Konstatoval, že nedávná opatření upravující podmínky studia v prvním ročníku mají větší účinnost, než 
očekával. Následovala podrobná diskuse, které se aktivně účastnili téměř všichni přítomní. Diskutovalo se 
z různých pohledů (prestiž fakulty, kvalita absolventů, možnosti jejich uplatnění, riziko existence studentů, 
kteří vůbec nestudují, změny v řízení vysokých škol, o nichž hovoří prof. Matějů z MŠMT, způsob 
financování vysokých škol, odpovědnost za budoucnost fakulty, nutnost i dalších změn). Zazněly hlasy, že 
zrušení přijímací zkoušky je pouze první krok, na který musí navazovat další kroky, které usnadní přechod 
k vysokoškolskému studiu i méně připraveným studentům. Se souhlasem se setkal názor R. Kryla, že 
zrušení přijímacích zkoušek by neměl být experiment na jediný rok. Nakonec senát provedl orientační 
hlasování o tom, zda má vedení pokračovat v přípravě pravidel přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. 
 
Usnesení: Senát souhlasí, aby vedení fakulty pokračovalo v přípravě přijímacího řízení bez přijímací 
zkoušky.             Hlasování: 17 – 1 – 1 
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8.  Různé. 
 
• M. Děcký seznámil přítomné s výsledkem voleb do SKAS na příští funkční období. 
•  I. Barvík navrhl pozvat na příští zasedání prorektora prof. J. Bednáře, aby senát seznámil s posledním 

vývojem v problematice postavení vysokých škol. 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.01  hod. 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 20. června 2007 v 18:00 hod. 

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


