
Zápis ze 150. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 15. října 2008

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kaplický, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl,
M. Kulich, Z. Prášková, J. Pešička, J. Spurný, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr, A. Kazda,
D. Kolovratník, Z. Kvíčalová, M. Radecki, L. Surá, O. Zajíček

Omluveni: P. Kolman, P. Lapin, J. Lipovský

Hosté: J. Anděl, A. Havlíčková, A. Líska, Z. Němeček, M. Rotter, M. Vyšinka

Program zasedání:

0. Nová studentská komora.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 149. zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
3. Volba předsedy a jednatele AS.
4. Volba předsedy legislativní komise.
5. Schválení odvolání a jmenování členů disciplinární komise fakulty.
6. Návrh zástupce fakulty v Radě vysokých škol.
7. Delegování zástupců AS v komisích pro konkursní řízení.
8. Různé.

Zasedání řídil první místopředseda AS R. Kryl.

0. Nová studentská komora.

Předseda senátu přivítal nově zvolenou studentskou komoru a předal jejím členům osvědčení
o platnosti volby.

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 149. zasedání.

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Zápis z minulého zasedání byl s výjimkou
příloh k bodu 5 schválen tichým souhlasem.

2. Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 18. června.

Ekonomické záležitosti

a) Tajemník vydal, po projednání v kolegiu děkana, Směrnici tajemníka č. 1/2008, kterou se
upravuje organizační a provozní zajištění prostor využívaných pro ubytování hostů fakulty.
Důvodem vydání nové směrnice jsou jak změny prostor, které fakulta pro ubytování využívá,
tak změny personální.

b) Děkan vydal, rovněž po projednání v kolegiu děkana, novelizované Zásady pro tvorbu a čer-
pání dílčích fondů UK. Změna je v podmínce pro využívání prostředků na hrazení penzijního
připojištění a příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby: prostředky fondu jsou vyu-
žívány k hrazení penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo soukromého životního
pojištění v maximální měsíční výši 1 000 Kč pro zaměstnance fakulty, kterým již uplynula
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zkušební doba, mají plný pracovní úvazek a pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Prostředky
jsou poskytovány i zaměstnancům MFF, souhrn jejichž odpracovaných let na plný úvazek činí
nepřetržitě více než 4 roky (lze zahrnout i pracovní smlouvy na dobu určitou).

Studijní agenda

a) Prod. J. Anděl poskytl podrobné informace o počtu studentů zapsaných do studia k 1. 10. 2008
a k průběhu úvodního kurzu na Albeři.

b) Stipendium ve výši 1 000 Kč měsíčně za složení zkoušky z anglického jazyka bude doktoran-
dům vypláceno i nadále, zatím do konce zimního semestru 2008/2009.

c) Děkan podal návrh na složení disciplinární komise.

Věda a zahraniční styky

Čestný doktorát Univerzity Karlovy prof. W. F. Vinenovi bude předán ve čtvrtek 16. října
t.r. Návrh na udělení doktorátu podala MFF.

Personální a mzdová agenda

a) Senát je žádán o delegování svých zástupců do komisí pro konkursy na obsazení pracovních
míst na fakultě.

b) Rektor předal 25. 9. t.r. pamětní medaile Univerzity Karlovy čtyřem jubilantům z Matematicko-
fyzikální fakulty UK, konkrétně: zlatou pamětní medaili udělil prof. RNDr. Pavlu Höschlovi,
DrSc., (70 let) a prof. RNDr. Jiřímu Čížkovi, DrSc., F.R.S.C. (70 let). Stříbrnou pamětní me-
daili dostali prof. Bedřich Velický, CSc., (70 let) a prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. (65 let).

Provoz a rozvoj

a) V aule malostranské budovy probíhají bakalářské promoce, první promoce se uskutečnila
10. října 2008.

b) Městská část Praha 2 požádala vedení MFF o souhlas s tím, aby mohla na pozemku MFF
na Albertově vybudovat cestu do zahrady Ztracenky. Pro fakultu by ale bylo nevýhodné, že
by s touto cestou nemohla volně nakládat. Vedení fakulty proto pravděpodobně navrhne, že
pokud Praha 2 zrekonstruuje zahradu Ztracenka, MFF na vlastní náklady cestu zbuduje a
dovolí veřejnosti průchod přes své pozemky.

Různé

a) Během letních měsíců se uskutečnily tyto propagační akce: Letní škola matematiky a fyziky
v Lužických horách, Letní soustředění mladých matematiků a fyziků v Plasnici, Letní matfyz
soustředění v Křinicích, Soustředění – tábor korespondenčního semináře PIKOMAT MFF
v Mentaurově. V zásilkách hromadné korespondence (přelom srpna a září) obdrželo informace
o akcích MFF na 5000 adresátů.

b) Oslavy 100 let výuky fyziky na Karlově zahrnovaly akci Jeden den s fyzikou pro SŠ a širokou
veřejnost (29.9.) a 30.9. Slavnostní seminář k výročí FÚ a zahájení pravidelné výuky, Inaugu-
raci posluchárny Viktora Trkala (M2) určené zejména pro akademickou veřejnost, studenty
a pracovníky UK i slavnostní shromáždění zaměstnanců a přátel fakulty.

Tajemník A. Líska doplnil, že v průběhu let 2009 – 2010 bude probíhat oplášťování katedrového
objektu v Troji. Požádal pracovníky a studenty fakulty o shovívavost s omezeními, která si stavba
vyžádá. Na dotaz A. Kazdy pan děkan doplnil, že hlavní motivací opravy pláště je jeho havarijní
stav, byla překročena doba životnosti pláště 25 let.
J. Dolejší poděkoval A. Havlíčkové za koordinaci propagačních aktivit a studijnímu oddělení za

zvládnutí administrativy spojené se zvýšeným počtem studentů.
Na dotaz R. Grilla doplnil pan děkan podrobnosti o projektu parkovacích stání u budovy Ke

Karlovu 5. P. Krtouš ze zeptal na využití bývalého knihkupectví. Podle pana tajemníka zatím
nikdo neprojevil o pronájem prostoru zájem.
R. Kryl upozornil, že někteří studenti kombinovaného studia mají problémy s pochopením

pojmů v karolinkách. Vyzval k vytvoření vysvětlujícího textu, případně k úpravě karolinek.
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3. Volba předsedy a jednatele AS.

Vzhledem zahájení činnosti nové studentské komory přistoupil AS k volbě svého předsedy a jed-
natele. Předsedající požádal J. Hrice a M. Radeckého, aby se ujali funkce skrutátorů. Na funkci
předsedy AS navrhl předsedající J. Dolejšího a funkci jednatele J. Lipovského. Volby probíhaly
tajně, v obou případech bylo vydáno 21 hlasovacích lísků.

Výsledky hlasování:
Předsedou AS byl zvolen 19 platnými hlasy zvolen J. Dolejší, 2 lístky byly neplatné.
Jednatelem AS byl 21 platnými hlasy zvolen J. Lipovský.

4. Volba předsedy legislativní komise.

Vzhledem k vypršení funkčního období proběhla volba předsedy legislativní komise. Volba probíhala
tajně, skrutátory byli určeni opět J. Hric a M. Radecki. Předsedající navrhl současného předsedu
LK P. Kolmana, který dříve s kandidaturou souhlasil. Bylo vydáno 21 hlasovacích lístků.

Výsledek hlasování:
Předsedou legislativní komise byl 21 platnými hlasy zvolen P. Kolman.

5. Schválení odvolání a jmenování členů disciplinární komise fa-
kulty.

Podle Disciplinárního řádu MFF UK se senát vyjádřil k návrhu děkana na odvolání současných
členů disciplinární komise fakulty a návrhu na její nové složení. Funkční období disciplinární komise
je dvouleté, komise se skládá ze tří pedagogů a tří studentů.

Usnesení:
AS souhlasí s odvoláním členů disciplinární komise.

Hlasování: 21 – 0 – 0

Usnesení:
AS souhlasí se jmenováním disciplinární komise ve složení: J. Anděl, A. Kučera,
L. Skála, D. Kolovratník, L. Surá, O. Zajíček; náhradníci: J. Podolský, P. Töpfer,
A. Kazda, Z. Kvíčalová.

Hlasování: 21 – 0 – 0

6. Návrh zástupce fakulty v Radě vysokých škol.

AS MFF byl požádán o navržení zástupce fakulty v Radě vysokých škol. J. Dolejší navrhl součas-
ného zástupce prof. I. Barvíka, který je ochotný v této funkci pokračovat.

Usnesení:
AS MFF navrhuje jako zástupce fakulty v RVŠ I. Barvíka.

Hlasování: 21 – 0 – 0
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7. Delegování zástupců AS v komisích pro konkursní řízení.

Senát byl požádán o jmenování svých zástupců do komisí pro konkursní řízení. Do komise pro
obsazení míst ve fyzikální sekci byl delegován P. Krtouš, pro obsazení míst v matematické sekci
M. Kulich, v informatické sekci R. Kryl a do komise pro obsazení míst mladých odborných asistentů
byl jmenován J. Dolejší.

Hlasování: 19 – 0 – 2

8. Různé.

J. Dolejší požádal senát, aby se vyjádřil k možnému uspořádání výjezdního zasedání na Patejdlově
boudě v termínu 7. – 9. 11. V dřívější emailové diskuzi přibližně 15 členů AS vyjádřilo ochotu se
výjezdního zasedání zúčastnit. S. Stehno navrhl odsunout termín výjezdního zasedání posunout na
jaro. Proběhlo hlasování, zda se má toto zasedání uskutečnit v listopadovém termínu.

Hlasování: 13 – 0 – 8

Vzhledem k tomu, že se zasedání nebude moci zúčastnit velká část AS, nepůjde o nahrazení řádného
zasedání, výjezdní zasedání bude věnováno hlavně diskuzi. Děkan a tajemník předběžně přislíbili
účast na části zasedání.
P. Valtr se zeptal, jak se stanovuje začátek semestru. Vyjádřil názor, že v letošním ZS nebylo

toto stanoveno vhodně a důledkem je nevyvážený počet dní výuky v jednotlivých dnech týdne.
Prod. J. Anděl odpověděl, že jde o rozhodnutí kolegia rektora, je ochoten tlumočit výhrady pro-
rektorovi Bednářovi.
Z podnětu S. Krýsla se debatovalo o možnosti zveřejnit text bakalářské nebo diplomové práce

v SISu. Na MU v Brně ke zveřejňování diplomové práce v informačním systému dochází. Podle
J. Anděla nejde o technický problém, ale legislativní; podle rektorátu je spor mezi vysokoškolským
a autorským zákonem. V následné diskuzi zazněl návrh, aby si student mohl zvolit, zda chce práci
v SISu zveřejnit.
J. Dolejší pozval přítomné na seminář o přípravě české účasti v CERNu, který proběhne

21. října. A. Havlíčková informovala o konání Dne otevřených dveří 2. prosince a Dne firem pro
matematiky a informatiky, který se uskuteční na MS 20. listopadu.

Zasedání skončilo v 20.06.

Výjezdní zasedání AS se uskuteční 7. – 9. listopadu na Patejdlově boudě. Příští řádné zasedání
senátu se uskuteční 19. listopadu 2008 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


