
Zápis ze 152. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 19. listopadu 2008

Přítomni: J. Dolejší, J. Hric, P. Kaplický, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, Z. Prášková, J. Pešička,
J. Spurný, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr, A. Kazda, D. Kolovratník, P. Lapin, J. Lipovský,
M. Radecki, L. Surá, O. Zajíček

Omluveni: Z. Drozd, R. Grill, S. Krýsl, M. Kulich

Nepřítomni: Z. Kvíčalová

Hosté: A. Havlíčková, J. Krahulík, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, M. Rotter, L. Skála

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisů ze 150. a 151. zasedání.
2. Prezentace organizace AIESEC.
3. Informace vedení fakulty.
4. Závěrka hospodaření MFF k 30. září 2008.
5. Informace o průběhu výjezdního zasedání na Patejdlově boudě.
6. Různé.

Zasedání řídil druhý místopředseda AS D. Kolovratník.

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisů ze 150. a 151.
zasedání.

Zápis ze 150. zasedání byl po úpravách schválen tichým souhlasem; schválení zápisu z 151.
(výjezdního) zasedání bylo odloženo, aby všichni členové senátu měli dostatečnou možnost se s ním
seznámit.

2. Prezentace organizace AIESEC.

J. Krahulík představil mezinárodní organizaci AIESEC, která se zabývá zprostředkováváním
odborných praxí v cizině. Zajišťuje zahraniční stáže studentů, přípravu na ně a kontakt s hostitel-
skou pobočkou. Zaměřuje se hlavně na oblast managementu, marketingu, IT a neziskový sektor;
podmínkou pro účast v projektu je minimálně bakalářské vzdělání. Stáže probíhají většinou buď
ve firmách, nebo základních a středních školách (např. výuka angličtiny). Nábory studentů se ko-
nají dvakrát ročně. Studenti procházejí přijímacím řízením (např. jazykové testy), předběžně se lze
zapsat na stránkách http://aiesec.vse.cz.
Na dotaz M. Radeckého J. Krahulík podrobněji popsal financování stáže. Student pobírá v za-

hraniční firmě plat, z něhož si hradí pobyt. Poplatek za zařazení do databáze AIESEC je 6000Kč,
při odjezdu do ciziny student zaplatí 2500Kč, přičemž 500Kč dostává zpět za napsání zprávy
o stáži.

3. Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 15. října.
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Ekonomické záležitosti

a) Senátu byla předložena třičtvrtěletní závěrka hospodaření 2008.
b) Vývoj hospodaření ukazuje na možnost výplaty části 13. platu.
c) Tajemník zjistil, že smlouva MFF s Komerční pojišťovnou o cestovním pojištění pracovníků
MFF na služební cesty do zahraničí, uzavřená v roce 1999 a dosud platná i přes pokus
pojišťovny v roce 2003 ji zrušit, je evidovaná u pobočky v Jihlavě. Rozsah pojištění je poplatný
době, kdy byla smlouva uzavřena, tzn. roku 1999. Vedení fakulty schválilo mj. tyto závěry:

• Po důkladné analýze uzavřít novou pojišťovací smlouvu, nebo dodatek ke smlouvě stá-
vající (pokud MFF setrvá u služeb Komerční pojišťovny).

• Sjednat v nové smlouvě vyšší platby – pro evropské státy 1,5 mil. Kč a pro ostatní země
3 mil. Kč.

• Zachovat praxi, kdy agentem pojišťovny bude pracovník fakulty (momentálně vedoucí
mzdové účtárny) – pro zaměstnance fakulty to znamená pohodlný servis.

• Každý pracovník MFF, vyslaný na služební cestu do zahraničí, se bude muset povinně
pojistit u pojišťovny, se kterou fakulta uzavře smlouvu. Nic nebude bránit tomu, aby se
ještě navíc připojistil soukromě.

• Smlouvy o pojištění se nově uzavírají vždy na jeden rok, takže do fakultní směrnice
o zahraničních stycích se nedá pasáž o pojištění jako dlouhodobě platná informace uvést.
Smluvené pojistné podmínky proto budou zveřejněny na fakultním webu, odkaz na ně
povede z textu směrnice.

d) Na základě doporučení kontroly NKÚ se změní účtování nákladů na reprezentaci a specific-
kého výzkumu.

Studijní agenda

a) Ze tří návrhů na cenu ministra školství podaných MFF byly akceptovány dva; cenu získali
Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., a RNDr. Jana Poltierová Vejpravová, Ph.D. Je to úspěch, tím
spíše, že ministr školství udělil celkem pouze pět cen.

b) Fakulta byla vyzvána, aby podala do 5. 11. t.r. návrh na mimořádnou cenu rektora UK za
vynikající sportovní výkony studentů. Děkan navrhl, aby pan rektor ocenil Bc. Jindřicha Pil-
mana (karatista, nominovaný na letošní mistrovství světa v Tokiu) a Daniela Štance (plavec,
člen reprezentačního družstva ČR dospělých, v r. 2008 dvakrát obsadil 2. místo na Mistrovství
ČR).

c) Byly zveřejněny výsledky studentské ankety za letní semestr 2007/2008. Žádná mimořádně
vážná kritika ze strany studentů nebyla zaznamenána. Prohřešky proti kázni ze strany něko-
lika málo vyučujících se napraví.

d) Vedoucí KMA doc. RNDr. M. Rokyta, CSc. poslal děkanovi vzorně vypracovanou závěrečnou
zprávu o úvodním kurzu středoškolské matematiky pro nastupující 1. ročníky akad. roku
2008/09. Uchazeči hodnotí kurz pozitivně. Podle informace prod. J. Štěpána je mezi studenty
obrovský zájem o Proseminář matematický, který zajišťuje KDM, kurz má 11 paralelek.

e) Na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/ucitelstvi/ jsou informace o uči-
telském studiu, připravené Katedrou didaktiky fyziky.

f) V sobotu 22. 11. 2008 pořádá Univerzita Karlova svůj Informační den. Za MFF se akce zú-
častní prod. L. Skála a pracovnice studijního oddělení dr. D. Macharová a L. Špitová.

g) Veletrh Gaudeamus bude mít začátkem příštího kalendářního roku svůj pražský běh. Ko-
legium děkana doporučilo, aby se MFF zúčastnila i tehdy, kdyby to neučinila UK, což by
znamenalo za stánek zaplatit asi 20 tis. Kč z prostředků fakulty. Termín konání v době blízké
termínu pro podávání přihlášek na vysokou školu je příznivý. Stánek bude mít na starosti dr.
A. Havlíčková, vedení fakulty bude reprezentovat prod. L. Skála.
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h) Knihovna je rozhodně proti požadavku studentů, aby u diplomových prací byla povolena
termovazba, jako tomu je u prací bakalářských. Termovazba totiž není podle knihovny do-
statečně pevná a trvanlivá, za pár let se rozpadne. Vedení fakulty se přiklonilo k názoru
knihovny, a proto rozhodlo, že jak diplomové, tak i bakalářské práce musejí být svázány
pevně.

i) Připravuje se aktuální vydání doktorské karolinky, které zajišťuje prod. L. Skála. Stávající
vydání pochází z r. 2003.

j) Zájem vyslat čínské studenty ke studiu na české vysoké školy neutuchá: žádné z jednání
MFF ale zatím nedospělo ke konkrétnímu závěru (studenti by si platili sami školné, volili by
obor dle individuálního zájmu; výuka v angličtině je z hlediska MFF možná jen pro skupiny
o nejméně 10 posluchačů).

k) Prod. L. Skála zjišťoval, zda může MFF zavést výuku v angličtině i pro české studenty. Pror.
J. Bednář odpověděl, že výuka smí být prováděna v angličtině, jestliže s tím souhlasí všichni
studenti. Pokud by některý posluchač vyžadoval přednášku v češtině, je fakulta povinna mu
ji poskytnout.

Věda a zahraniční styky

Agenda se odvíjí obvyklým způsobem, např. lze konstatovat, že MFF podala přihlášky pro-
jektů do GA UK přibližně ve stejném počtu jako loni – 120 za 21 mil. Kč (loni to bylo 124,
výsledkem byly projekty v úhrnné sumě asi 4,7 mil. Kč).

Personální a mzdová agenda

a) U pracovníků, kteří prošli řádným výběrovým řízením na místo profesora, může děkan na
návrh vedoucího pracoviště a sekčního proděkana hranici pro přechod na zkrácený pracovní
úvazek posunout na 66 let. U ostatních kategorií pracovníků zůstává hranice 65 let.

b) Na návrh matematické sekce odeslal děkan p. rektorovi návrh na udělení pamětní medaile
UK prof. RNDr. Petru Mandlovi, DrSc., k jeho nedávným 75. narozeninám.

Provoz a rozvoj

a) Podařilo se s úspěchem dokončit úpravu dvorku u budovy Ke Karlovu 3, dále tzv. respirium
v Karlíně i rekultivaci cípu pozemku v areálu Troja.

b) Připravuje se výběrové řízení na dodavatele chlazení budovy KO v Troji (bude navazovat na
rekonstrukci fasády).

c) Bakalářské promoce v refektáři malostranské budovy probíhají od 10. října t.r. Rovněž pro-
bíhají jednání s RUK o uzavření smlouvy o zajišťování promocí a finanční náhradě pro MFF
za tyto služby.

d) Prod. M. Tichý připravuje plán stavebních akcí na rok 2009 (termín pro shromáždění poža-
davků uplynul 14. 11. t.r.).

e) Tajemník jedná s náčelnicí spolku Matfyzák Janou Brotánkovou o uzavření smlouvy mezi
MFF a spolkem (užívání místnosti v Troji).

D. Kolovratník upozornil na problém, který se vyskytl při přidělování prospěchových stipendií
a uplatňování pravidel při dosažení hranice 50 kreditů za předměty zakončené zkouškou. Prod.
L. Skála upozornil, že stipendijní výsledky jsou vypočítány podle současných pravidel a při každé
změně postupu přidělování stipendií se jí bude někdo cítit poškozen.
Prod. L. Skála informoval o průběhu akreditací. Akreditace oboru Aplikovaná fyzika bude

pravděpodobně projednána na prosincovém zasedání kolegia rektora, není jisté, jestli se celý pro-
ces akreditace stihne do začátku příštího akad. roku. Fakulta zamýšlí v příštím roce akreditovat
doktorský studijní obor Počítačová grafika.
Tajemník A. Líska krátce shrnul ekonomické a provozní záležitosti. Předložena byla závěrka

k 30. 9. 2008. Byl zahájen zkušební provoz nového projektu, který vznikl za spolupráce studijního
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oddělení a SKASu. Ve vrátnicích jednotlivých budov fakulty jsou speciální desky, pomocí nichž
mohou studenti zasílat neurgentní materiály na studijní oddělení.
Na dotaz J. Spurného prod. L. Skála podrobněji popsal problémy s nostrifikací titulů studentů

hlásících se na doktorské studium. Pror. Bednář si nechal vypracovat stanovisko právníků: student
přijímaný na PhD studium musí mít nostrifikovaný diplom. Nostrifikace je bezplatná, diplom je
potom ekvivaletní diplomu z MFF. Podklady pro nostrifikaci vypracovávají garanti jednotlivých
programů. Vedení fakulty garantům doporučilo, aby požadovali co nejvíce potřebných informací,
v případě potřeby si mohou vyžádat ústní pohovor s uchazečem, případaně doporučit rozdílové
zkoušky.
D. Kolovratník se vrátil k vazbám bakalářských a diplomových prací, navrhl požadavek pevné

vazby klást pouze na výtisk určený knihovně. Vedení fakulty s tímto postupem nesouhlasilo.
A. Kazda položil dotaz, zda se plánuje rozšíření nabízených přednášek v angličtině. Nedostatek

přednášek v angličtině je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč počet studentů, kteří na fakultu
přijíždějí na výměnný pobyt, je proti počtu studentů vyjíždějících do zahraničí přibližně čtvrtinový.
Oproti běžné praxi na světových univeritách zahraniční studenti u nás nemají jistotu, že daná
přednáška proběhne v angličtině. Děkan Z. Němeček upozornil na to, že podle stanoviska univerzity
musí přednáška proběhnout v češtině, pokud o to požádá byť jen jediný student. J. Dolejší navrhl,
aby takovémuto studentovi byla nabídnuta možnost konzultací v češtině. Další možností je návrh
Z. Práškové, aby výuka předmětu probíhala v jednotlivých letech střídavě v češtině a angličtině.

4. Závěrka hospodaření MFF k 30. září 2008.

Předseda ekonomické komise J. Pešička stručně popsal její jednání o tříčtvrtěletní závěrce hospo-
daření. Vyjádřil přání, aby se přehledová tabulka „Rekapitulace finančních nákladů správy budovÿ
stala trvalou součástí závěrky. Podle J. Pešičky je hospodaření fakulty téměř ve všech položkách
bezproblémové a úspěšné. Vyskytl se pouze nárůst spotřeby energie (nárůst jednotek), čeká se
překročení o 1,2 mil Kč. Vedení fakulty se snaží najít důvody zvýšení spotřeby energie; nárůst je
způsoben mj. změnou zvyků zaměstnanců (nevypínají se počítače), rozšířením klimatizací, apod.
P. Valtr upozornil, že na MS lze světla rozsvítit naplno nebo vůbec.
J. Pešička navrhl znění dvou následujících usnesení.

Usnesení:
AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 30. 9. 2008 tak, jak je předkládá vedení fakulty.

Hlasování: 19 – 0 – 0

Usnesení:
AS MFF bere se souhlasem na vědomí závěrku hospodaření k 30. 9. 2008.

Hlasování: 19 – 0 – 0

5. Informace o průběhu výjezdního zasedání na Patejdlově boudě.

J. Dolejší stručně informoval o průběhu výjezdního zasedání na Patejdlově boudě, pro detailnější
informace o jeho průběhu odkázal na zápis z výjezdního zasedání. Vysvětlil, že na zasedání padaly
různé nápady, často se ale nediskutovalo jejich technické řešení. Zápis ze zasedání je proto nutné
chápat spíše jako pracovní materiál.
K možnosti dávat stipendia studetům, kteří budou propagovat fakultu na svých středních ško-

lách A. Havlíčková doplnila, že tato propagace probíhá, zapojují se do ní kromě studentů i vyučující;
studenti za tuto práci dostávají stipendia v rámci korespondenčních seminářů. J. Dolejší vysvět-
lil, že zmíněný nápad nebyl kritikou práce propagačního oddělení, jeho cílem bylo motivovat více
studentů, aby se podíleli na propagaci na svých středních školách.
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Z. Prášková navrhla k zápisu z výjezdního zasedání doplnit prolog, že se jedná spíše o pracovní
materiál senátu, ne o jeho konečné stanovisko.

6. Různé.

Přítomní členové AS UK M. Radecki a M. Rotter popsali průběh jednání o transformaci Ko-
lejí a menz. KaM se transformuje na zájmové sdružení právnických osob, je proto nutná změna
univerzitních předpisů. Vymezení pravomocí při kontrole KaM bude plnit zakládací listina ZSPO,
správní rada ZSPO převezme některé pravomoci, které dříve příslušely AS. M. Radecki zdůraznil,
že z pěti členů správní rady ZSPO budou dva až tři studenti, svého zástupce navrhne mj. i nově
založená Studentská unie. Navrhované změny mají zefektivnit a zprůhlednit fungování KaM, plat
jejích zaměstnanců nebude např. vázán univerzitními tabulkami.

Zasedání skončilo v 21.04.

Příští zasedání senátu se uskuteční 17. prosince 2008 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský
Ověřil: D. Kolovratník


