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Zápis 
ze 141. zasedání Akademického senátu MFF konaného dne 17. října 2007 

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

M. Pospíšil, Z. Prášková, M. Rotter, P. Valtr, M. Zahradník, K. Zvára, J. Fischer, 
D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Trnka, O.Zajíček 

Omluveni: L. Krump, I. Barvík 
Nepřítomni: J. Verfl 
Hosté: J. Hála, A. Havlíčková, P. Karas, Z. Němeček, L. Přech, L. Skála  
 
 
 
Program zasedání: 
 
0.    Nová studentská komora. 
1.    Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 140. zasedání. 
2.    Informace vedení fakulty. 
3.    Volba předsedy a jednatele AS. 
4.    Volba předsedy legislativní komise. 
5.    Volba členů volebních komisí. 
6.    Různé. 
 
 
Zasedání řídil 1. místopředseda AS J. Dolejší. 
 
0.  Nová studentská komora. 
 
Před zahájením připraveného programu zasedání předsedající konstatoval, že senát zahajuje toto jednání 
s novou studentskou komorou. Nově zvolené členy SKAS uvítal předseda AS K. Zvára a předal jim 
předepsané osvědčení o platnosti jejich volby. Poté se členové obou komor senátu tradičně vzájemně 
představili. Závěrem K. Zvára konstatoval, že studentská komora zvolila svým předsedou Davida 
Kolovratníka, který se tím zároveň stal 2. místopředsedou senátu a členem jeho předsednictva. 
 

1.  Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 140. zasedání AS. 

Tichým souhlasem byl schválen program zasedání v podobě navržené předsednictvem AS s tím, že před 
vlastní program byl předřazen bod Nová studentská komora. Po řadě drobných úprav textu byl tichým 
souhlasem schválen i zápis z červnového zasedání. 
 

2.  Informace vedení fakulty. 

Děkan Z. Němeček podal přehlednou informaci o činnosti vedení fakulty od 20. června 2007: 

Ekonomické záležitosti 
a) V těchto dnech se účetně uzavírá hospodaření ke 30. 9. t.r. a připravuje se třičtvrtěletní závěrka.  

Studijní agenda 
a) V létě se konalo přezkumné řízení na RUK – celkem přišlo 7 žádostí, z toho 5 bylo zamítnuto přímo 

(byly nedůvodné), ostatní 2 byly vyřešeny.  
b) Proběhlo úvodní soustředění studentů nového prvního ročníku (1. – 9. září 2007) na Albeři. Výsledky 

každoročně prováděných testů studijních předpokladů z matematiky ukazují na závislost na počtu 
účastníků, kdežto výsledky Rokytových testů z matematiky byly tentokrát výrazně horší než 
v předchozích letech. Za daných okolností (snadnější přijímací testy, počet přijetí bez přijímací 
zkoušky) to nepřekvapuje.   
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c) Výsledky letošního přijímacího řízení – potěšitelné jsou vyšší počty zapsaných studentů oproti loňsku.  
d) Žádost o akreditaci doktorského studia byla odevzdána na RUK.  
e) Kolegium schválilo, aby doktorand, který úspěšně složí zkoušku z anglického jazyka, dostal 

mimořádné měsíční stipendium ve výši 1000,- Kč. Platí od 1. října 2007 do 30. září 2008. Nejedná se 
o nárokové stipendium. Vyplacení tohoto stipendia studentům 4. ročníku doktorského studia závisí na 
vůli pracoviště. Podle informací prod. J. Anděla opatření již přineslo výsledek: na KJP se obrací řada 
studentů s žádostí o vyzkoušení.  

f) Dnem 30. 9. skončilo podávání návrhů na nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Prod. J. Anděl 
svolal komisi (jejími členy byli oba studijní proděkani a garanti studijních programů), výsledek je  
následující: komise doporučila děkanovi, aby jako nejlepší bakalářské práce ocenil práce posluchačů 
Jakuba Višňáka (zcela mimořádná práce), Márii Šoltésové, Libora Kukačky a Josefa Janáka. Jako 
nejlepší diplomové práce komise doporučila ocenit práce posluchačů Miroslava Šulce, Dity 
Wagnerové, Jany Šnupárkové a Ondřeje Chocholy. Práce diplomové a práce kol. Višňáka budou 
rozhodnutím kolegia děkana oceněny částkou po 10 tis. Kč, práce bakalářské částkou po 5 tis. Kč. 
Slavnostní předání se uskuteční na listopadovém zasedání vědecké rady MFF.  

g) Kolegium rozhodlo o udělení Ceny děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii za rok 2006 
(uzávěrka skončila 30. 6. t.r.), po sekcích takto: 
sekce fyziky:  
- monografie autora Š. Višňovského Optics in Magnetic Multilayers and Nanostructures, Tailor and 

Francis, 2006 
- učebnice autorky J. Brokešové Asymptotic Ray Metod in Seismology, Matfyzpress, 2006 
sekce informatiky: nepřišel žádný návrh 
sekce matematiky: 
- monografie autorů R. Göbela a J. Trlifaje Approximations and Endomorphism Algebra of Modules 
- monografie autorů L. Klebanova, T. J. Kozubowskiho a S. T. Racheva Ill-Posed Probleme in 

Probability and Stability of Random Sums 
- učebnice autorů I. Hájkové, O. Johna, O. Kalendy a M. Zeleného Matematika, Matfyzpress, 2006. 
Na udělení ceny hned dvěma matematickým monografiím se kolegium usneslo s ohledem na vysokou 
kvalitu obou děl, jedná se o rozhodnutí výjimečné. Učebnice jsou oceněny každá částkou 20 tis. Kč, 
monografie každá částkou 30 tis. Kč. Ceny obdrží autor z MFF, uvedený jako první. Slavnostní 
předání šeků na uvedené částky se uskuteční na listopadovém zasedání VR MFF. 

h) Připravuje se účast fakulty na výstavě Gaudeamus (Brno, přelom října a listopadu; je zajištěna 
reprezentativní účast představitelů MFF) a na Informačním dnu UK (24. 11. t.r. na PřF UK, zajišťuje 
studijní oddělení). Den otevřených dveří na MFF se koná 27. 11. t.r., kolegium dnes schválilo Příkaz 
děkana k jeho organizačnímu zajištění.  

i) Univerzitní studijní systém – v týdnu od 5. 11. t.r. má do tohoto systému přijít i MFF. Pracoviště 
fakulty budou s týdenním předstihem písemně informována o možných problémech, které mohou 
vzniknout.  

j) Matematická sekce zřídila matematické praktikum pro studenty 1. ročníku. Běží tři paralelky po 30 – 
40 lidech včetně studentů z jiných škol (např. FSV), v pátek dopoledne v Troji. Poděkování patří 
vedoucímu KDM doc. J. Bečvářovi za zorganizování.  

Věda a zahraniční styky, knihovna 
a) Byly odeslány návrhy rozvojových projektů (koordinoval prod. M. Tichý).  
b) Dne 6. 9. t.r. proběhlo průběžné hodnocení dvou výzkumných záměrů, řešených v sekci fyziky, 

a jednoho ze sekce matematiky. Přítomní hodnotitelé nesignalizovali žádné vážné výhrady nebo 
problémy. Ve středu 10. 10. t.r. proběhlo obdobné hodnocení výzkumného záměru, řešeného v sekci 
informatické.  

c) Fakulta získala rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace habilitačních oborů a oborů pro jmenování 
profesorem. Akreditace platí do roku 2015, přestože se - v souladu s novelou zákona - očekávala 
platnost desetiletá; odpovědí na dotaz z MFF bylo sdělení, že Akreditační komise udělovala akreditaci 
osmiletou. Zjištěné odchylky v terminologii jsou malinké a naštěstí pro MFF nevýznamné, protože 
rektorát UK zaslal ministerské rozhodnutí na MFF až po uplynutí lhůty stanovené na event. odvolání.  
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d) Vědecká rada Univerzity Karlovy schválila dne 28. 6. 2007 doporučená hlediska pro habilitace a pro 
řízení ke jmenování profesorem. Jsou vystavena na univerzitním webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-2669.html 

e) Evidence služebních cest – v elektronickém formuláři bude nutné zachovat rubriku na zprávu 
o výsledku cesty (kontroly!). 

f) Kolegium dnes schválilo zvýšení denní diety pro zahraniční hosty MFF ze 400,- na 450,- Kč; dále 
zvýšení honoráře za posudek na habilitační práci z 800,- na 1000,- Kč. Platí od 1. 11. t.r.  

g) Bodování vědeckých výsledků: sekční proděkani vypracují seznamy sborníků, jejichž úroveň je na 
MFF vnímána jako odpovídající recenzovaným časopisům. Seznam bude projednán na KD a pak bude 
odeslán pror. B. Gašovi.  

h) Ve středu 10. 10. t.r. se konala tzv. Jarníkovská přednáška (přednesla ji prof. M. Hušková).  
i) Autorem příští tzv. Strouhalovské přednášky v lednu 2008 bude prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc., 

držitel Descartesovy ceny.  
j) Počátkem října byla v Terstu podepsána smlouva o spolupráci mezi UK, FZÚ AV ČR a Sincrotrone 

Trieste S.C.p.A. Univerzitu v Itálii reprezentovali p. rektor, děkan Z. Němeček a prof. V. Matolín.  
Personální a mzdová agenda 

a) Ve čtvrtek 18. 10. t.r. budou v deníku Mladá Fronta Dnes zveřejněny inzeráty, kterými děkan MFF 
vypisuje konkursy. AS bude požádán o delegování svých zástupců do konkursních komisí.   

Provoz a rozvoj 
a) Parkování na Karlově a tzv. revitalizace ploch v oblasti Albertova a Karlova (jednání s MČ Praha 2). 

Vedení se vyjádřilo ostře proti záměru Univerzity Karlovy předat Městské části Praha 2 pozemky na 
Karlově, obrátí se se žádostí o podporu též na AS. 

b) Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci fasády Ke Karlovu 5, dopadlo ve prospěch firmy Stavitelství 
Kladno. 

c) Přepracovaný investiční záměr na rekonstrukci fasády katedrového objektu v Troji zatím nebyl 
rektorátem UK postoupen na MŠMT. Po neoficiálních urgencích dostal tajemník dopis p. kvestora.  

d) Jsou v plánu úpravy dvorů na Karlově a v Karlíně. Při práci na fasádě KK5 se využije staveniště 
k likvidaci nepotřebných přístavků, zděných i dřevěných, a tzv. domečku.  

e) Varhany v bývalém refektáři na MS jsou postavené, připravuje se akustická zkouška (tajemník žádá 
o pomoc ze strany SKAS – asi 150členný kompars). Připravuje se varhanní koncert.  

f) Fakultní prodejna v Troji svůj provoz ve stávajícím režimu, tzn. jako součást reprostřediska, ukončí 
k 1. listopadu t.r. Kolegium doporučilo hledat vhodného nájemce, například cestou inzerátu. Stánek by 
měl sloužit jako prodejna knih a kancelářských potřeb. Pronájem bude třeba projednat s AS MFF.    

Různé 
a) Probíhá diskuse o webových stránkách fakulty a potřebě zlepšit je.  

Informace děkana doplnil proděkan L. Skála podrobnějšími údaji o výsledcích přijímacího řízení a počtech 
zapsaných studentů (kromě doktorských programů všeobecně růst – o 151 více zapsaných než loni). Dále 
v souvislosti s udělováním Bolzanovy ceny uvedl, že z MFF se přihlásili pouze 4 uchazeči a že dostatečně 
nevyužíváme možností oceňovat výborné studenty. 

3. Volba předsedy a jednatele AS. 

Vzhledem k zahájení činnosti AS s novou studentskou komorou přistoupil senát k nové volbě předsedy a 
jednatele. Předsedající požádal kolegy P. Knoblocha, J. Lipovského a J. Trnku, aby se ujali funkce 
skrutátorů. Volby byly tajné, přítomno bylo 21 členů senátu a před oběma volebními akty bylo vždy vydáno 
21 hlasovacích lístků. 
J. Dolejší navrhl jako kandidáta na funkci předsedy K. Zváru a na funkci jednatele O. Bílka. Další návrhy 
nebyly podány. 

Výsledky hlasování: 
Předsedou AS byl zvolen Karel Zvára 20 kladnými hlasy z  21 hlasujících. 
Jednatelem AS byl zvolen Oldřich Bílek 20 kladnými hlasy z 21 hlasujících. 

http://www.cuni.cz/UK-2669.html
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4.  Volba předsedy legislativní komise. 

Vzhledem k vypršení fukčního období provedl senát volbu předsedy své legislativní komise. Volba byla 
tajná, zúčastnilo se jí 21 členů senátu. Skrutátory byli opět P. Knobloch, J. Lipovský a J. Trnka, vydáno 
bylo 21 hlasovacích lístků. K. Zvára navrhl jako kandidáta P. Kolmana, jiný návrh nebyl podán. 

Výsledek hlasování: 
Předsedou legislativní komise byl zvolen Petr Kolman 20 kladnými hlasy z  20 hlasujících. 

AS dále schválil tyto změny ve složení komisí: 
Novým členem legislativní komise se stane J. Fischer, zatím co J. Zlomek požádal o ukončení činnosi v této 
komisi. V ekonomické komisi bude pracovat M. Radecki, ve studijní komisi J. Fischer, P. Valtr a  P. Knobloch. 

Hlasování:  21 – 0  –  0   

 

5.  Volba členů volebních komisí. 

AS přistoupil k volbě volebních komisí pro volby do AS UK a do zaměstnanecké komory AS MFF, které 
se uskuteční 13. a 14. 11. 2007. Bylo rozhodnuto z praktických důvodů vytvořit obě komise v identickém 
složení, tj. sestavit jednu komisi v početnějším složení a pověřit ji provedením obojích voleb. Na základě 
celé řady návrhů předložených předsednictvu AS členy senátu z jednotlivých budov fakulty a studentskou 
komorou AS byla schválena komise ve složení: 
 
Předsedkyně komise:  Doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. 
Místopředseda komise:  Josef Fischer 

Členové komise: 
Karlov: Mgr. Hana Císařová, RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D., RNDr. Petr 
Němec, Ph.D., RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D., Mgr. Jana Preclíková 

Troja:  doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., doc. Ing. Josef Žáček, DrSc. 

Karlín:  RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., Dr. rer. nat. Jan Kalina, RND. Jana Hromadová, Ph.D., RND. 
Václav Kubát, CSc. 

Malostranské náměstí:  doc. RNDr. Martin Klazar, Dr., RNDr. Alena Koubková, CSc., RNDr. Ondřej 
Matouš,  Mgr. Jan Dědek, Mgr. Pavel Surynek, Mgr. David Hoksza,  Mgr. Lukáš Chrpa,  Mgr. Ondřej Šerý 

Studenti:  Mgr. David Kolovratník, Marie Kolovratníková, Zuzana Kvíčalová, Katarína Mižáková, Bc. 
Karel Tůma, Eva Viktorinová, Vít Zajac  

Hlasování:  21 – 0 – 0 

Před ukončením tohoto bodu vyzval předseda senátu K. Zvára všechny členy AS, aby se v zájmu úspěšného 
uskutečnění voleb aktivně podíleli na vyhledávání vhodných kandidátů. 
 

 

6.  Různé. 

• Prof. J. Hála stručně informoval o aktualitách z AS UK. Připravovaná koncepce terciárního vzdělávání 
v ČR obsažená v tezích tzv. bílé knihy (V. Matějů z MŠMT) a v záměru připravit další novelu zákona o VŠ 
zahrnuje návrhy rozumné i problematické (omezení role senátů, oslabení vlivu studentů na chod VŠ, 
zavedení školného, změny ve financování VŠ aj.). Vedení UK je vůči řadě záměrů rezervované. Je třeba 
velmi pozorně sledovat probíhající diskuse. AS UK přijal dlouhodobá pravidla hospodaření na UK. V AS 
UK byla bez připomínek schválena smlouva MFF s paní Starostovou. Studenti nedostatečně využívají 
možností podávat grantové přihlášky v rámci GAUK. 

• K. Zvára doplnil informaci, že v AS UK  byl schválen Rigorózní řád MFF, ale nebyla zatím projednána 
pravidla hospodaření MFF. Přišla zpět s korekcemi požadovanými legislativní komisí AS UK a budou 
předložena k novému projednání na příštím zasedání. 
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• Proděkan L. Skála požádal senát o upřesnění výkladu dvou ustanovení vnitřních předpisů týkajících se 
přiznávání stipendií. Přesný a jednoznačný výklad pravidel vyžaduje RUK v zájmu úspěšného přechodu 
fakult UK na jednotný studijní informační systém univerzity, který zahrnuje i implementaci výpočtu 
stipendií. V této souvislosti proděkan položil dvě otázky:  Otázka č.1 – Jak se do studijního průměru 
rozhodujícího o přiznání prospěchového stipendia započítávají předměty, které si student zapsal, ale nedělal 
z nich zkoušku ani zápočet (Pravidla pro přiznáváni stipendií na MFF to explicitně neupravují).  Otázka č. 2 
–  Počítají se do 60 kreditů, které jsou podmínkou udělení stipendia, i kredity za uznané předměty? Protože 
se o tom v  našich předpisech výslovně nepíše, vedení fakulty se domnívá, že i kredity za uznané předměty 
se do limitu 60 kreditů mají počítat. 
Návrh stanoviska AS k položeným otázkám předem připravil K. Zvára. Odvolal se přitom na citace dvou 
výňatků z předpisů: 
Čl. 2 odst. 2 písm. f  Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF:  Studentovi se vypočte prospěchový vážený 
průměr známek ze všech dílčích zkoušek, všech opravných termínů a všech klasifikovaných zápočtů 
z předchozího úseku studia (nezapočítávají se uznané předměty). Váhou každé známky je počet kreditů, 
které lze získat úspěšným absolvováním předmětu nebo úspěšným složením zkoušky. 
Čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu UK:  Děkan může na základě písemné žádosti studenta uznat 
splnění kontroly studia předmětu v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní 
povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí; v případě uznání 
též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího počtu kreditů. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové 
zkoušky nebo zkoušek ve stanoveném termínu. 
AS vyjádřil svá stanoviska hlasováním o navržených textech odpovědí na obě položené otázky:  
Odpověď na otázku č. 1:  Při rozhodování o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky se nehledí 
na případnou skutečnost, kdy si student zapsal předmět a nedělal z něho ani jednu zkoušku resp. nezískal 
zápočet resp. klasifikovaný zápočet.            Hlasování: 19 – 0 – 2 
Odpověď na otázku č. 2:  V čl. 2 odst. 2 písm. e se píše o kreditech bez dalšího omezení. Proto záleží 
pouze na rozhodnutí děkana, zda splnění povinnosti uznal s kredity či bez kreditů.   Hlasování: 20 – 0 – 1 
 
•  Stanovisko k převodu pozemků v oblasti Karlova a Albertova. Děkan Z. Němeček se podrobněji vrátil ke 
své informaci ze začátku zasedání týkající se pozemků na Karlově. Vedení UK překvapivě jedná 
o převedení pozemků ve stráni pod oběma budovami MFF na Karlově na městskou část Praha 2. Děkan 
v této souvislosti upozornil, že pozemky již jednou UK zakoupila a zaplatila, zatím co zvažovaný převod by 
nyní byl patrně bezúplatný. Navíc připomněl, že plánovaná výstavba nových objektů univerzity na 
Albertově dosud počítala nejen se všemi stávajícími pozemky univerzity, ale naopak i se snahou získat další 
(zrušené zahradnictví). Děkan požádal senát o podporu vedení fakulty v kritice záměru vedení UK. 
V diskusi byly vyjádřeny obavy o osud zamýšlené dostavby Albertova, o komplikace při opravách budov 
MFF na Karlově a redukci parkovacích možností. Bylo rozhodnuto zaujmout stanovisko neprodleně. Text 
prohlášení senátu pohotově připravil K. Zvára. 
 
TEXT PROHLÁŠENÍ AS MFF: 
Akademický senát fakulty byl požádán o stanovisko k návrhu Dohody o spolupráci při zabezpečení 
revitalizace ploch zeleně v oblasti Albertova a Karlova. Senát nesouhlasí s tou částí návrhu dohody mezi 
Univerzitou Karlovou v Praze a Městskou částí Praha 2, která předpokládá převod pozemků parc. č. 
1434/4, 1434/5 a 1524/1 na zmíněnou městskou část.  
Akademický senát fakulty vyzývá Akademický senát Univerzity Karlovy, aby zaujal podobné stanovisko 
tím spíš, že v současné době probíhají jednání o rozšíření univerzitního kampusu na Albertově, o němž se 
hovoří také v 5. bodu Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007/2008.  
Akademický senát s překvapením konstatuje, že tak závažné jednání, které nutně musí ovlivnit chod 
fakulty, není od počátku vedeno za účasti jejích představitelů a důrazně požaduje, aby ke všem podobným 
jednáním byli od samého počátku zváni představitelé fakult, kterých se dané jednání týká. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 

• P. Kaplický upozornil, že v případě předložení Pravidel studia na MFF k druhému čtení již na 
listopadovém zasedání AS by nejzazším termínem pro podávání pozměňovacích návrhů bylo datum 29.10.  
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• Doc. L. Přech oznámil, že odborová organizace na MFF se v zájmu zjednodušení organizace voleb 
rozhodla uskutečnit volby svého výboru současně s volbami senátními a požádal o technickou pomoc ze 
strany senátní volební komise. 

Usnesení: AS souhlasí, aby se na organizačním zajištění voleb do výboru ZO VOS podílela volební 
komise zřízená senátem pro volby do ZKAS MFF a do AS UK. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 
 

• Děkan fakulty odpověděl na dotaz Z. Práškové k uzavření prodejny skript v Troji. Hledá se soukromý 
nájemce pro další fungování prodejny. 

• J. Dolejší stručně informoval o práci komise pro zlepšení fakultního webu. Komise připravila řadu 
podnětů, některé z nich se setkaly s nepříznivou reakcí správců, rozpory se řeší. 
  

Zasedání bylo ukončeno ve 21,03  hod. 

 

Příští zasedání AS MFF se uskuteční dne 14. listopadu 2007 v 18,00 hod. 

 
 
Zapsal:  O. Bílek 
Ověřil:  K. Zvára 
 


