
Zápis ze 158. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 7. října 2009

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, J. Hric, R. Grill, P. Kaplický, P. Kolman (do 20.00), R. Kryl,
S. Krýsl, M. Kulich (do 21:21), Z. Prášková (od 19.17), J. Pešička, J. Spurný, S. Stehno,
J. Valenta, J. Hermann, M. Chvoj, T. Jirotka, J. Kvasničák, J. Lipovský, P. Motloch (od
19.52), M. Radecki

Omluveni: P. Krtouš, P. Valtr, R. Švarc

Hosté: J. Hála, A. Havlíčková, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, L. Přech, L. Skála

Program zasedání:

0. Nová studentská komora.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 157. zasedání.
2. Schválení rozhodnutí předsednictva o podpoře návrhu kandidáta na rektora.
3. Informace vedení fakulty.
4. Volba předsedy a jednatele AS.
5. Volba předsedů komisí.
6. Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010.
7. Návrh na rozdělení zisku.
8. Diskuze o dílčích změnách v GAUK
9. Delegování zástupců AS v komisích pro konkurzní řízení.
10. Zpráva o jednání se správou budov.
11. Diskuze o tématech senátu na následující akademický rok.
12. Různé.

Zasedání řídil 1. místopředseda AS R. Kryl.

0. Nová studentská komora.

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

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 157. zasedání.

Do programu zasedání byl dodatečně zařazen bod 8 Diskuze o dílčích změnách v GAUK, poté
byly program i zápis z minulého zasedání schváleny tichým souhlasem.

2. Schválení rozhodnutí předsednictva o podpoře návrhu kandi-
dáta na rektora.

Vzhledem k tomu, že červnové zasedání AS MFF bylo zrušeno, nenominoval senát žádného
kandidáta na rektora. Předsednictvo vyjádřilo dopisem z 22. září podporu dosavadnímu rektorovi
V. Hamplovi, v té době již nominovanému mnoha fakultami. Dle čl. 10 odst. 5 Statutu MFF byl
tento krok dodatečně schválen senátem.

Hlasování: 17 – 0 – 2
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3. Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček informoval senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty od 27. května.

Ekonomické záležitosti

a) Senátu byl předložen návrh na rozdělení zisku (viz bod 7).
b) Půjčka z fakultního FRIM Univerzitě Karlově na odkoupení podílu v hotelu Krystal (15%
podíl, který mělo ČVUT): vedení fakulty odpovědělo na požadavek UK nabídkou půjčit
zhruba 10 mil. Kč.

c) V sociálním fondu fakulty bylo k 1. lednu 2009 přibližně 4,4 mil. Kč, k 31. 12. 2009 by
tato suma měla činit odhadem 6 mil. Kč. Před časem vyšla novela příslušného univerzitního
předpisu, rozšiřující možnosti pro poskytování podpory ze sociálního fondu, mj. dovolující
hradit ze sociálního fondu příspěvek fakulty na stravenky zaměstnanců. Ročně MFF přispívá
ze svého rozpočtu na stravenky sumou okolo 5 mil. Kč. Vedení fakulty schválilo děkanův
návrh, aby od ledna 2010 byl příspěvek fakulty na stravenky hrazen plně ze sociálního fondu.

d) Tajemník A. Líska podal informace o průběhu prodeje rekreačního objektu na Mariánské.
e) Vedoucí hospodářského oddělení rozeslala na pracoviště fakulty Zásady, jak se vyhnout čas-
tým závadám a následným sankcím kontrolních orgánů. Zásady se vztahují na čerpání všech
prostředků z veřejných zdrojů, i zahraničních. Impulzem pro napsání zásad byl nález kont-
rolního odboru Kanceláře AV ČR.

Studijní agenda

a) Senátu byl předložen návrh Směrnice děkana č. 7/2009, Poplatky spojené se studiem pro
akademický rok 2009/2010 (viz bod 6).

b) Přijímací zkoušky na MFF se konaly 8. 6. 2009, proběhly bez zvláštních příhod. Výsledky:
z 22 pozvaných uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia matematiky se 1
omluvil, zkoušku podstoupilo 11 uchazečů, z nich 5 bylo úspěšných. Ze zájemců o studium
učitelství M – I bylo ke zkoušce pozváno 6 osob, 2 se omluvily, 2 se dostavily, 1 zkoušku
udělala. Studium informatiky: 16 uchazečů pozváno, 1 se omluvil, 9 přišlo, 3 zkoušku udě-
lali. Bakalářské studium: ke zkoušce z českého jazyka bylo pozváno 52 uchazečů, 27 se jich
dostavilo a 12 ve zkoušce obstálo.

c) Úvodní soustředění studentů prvního ročníku na Albeři proběhlo 2. září 2009. Prod. L. Skála
uvedl, že výsledky testů studijních předpokladů jsou výrazně horší než v minulých letech.

d) Do bakalářského studia se zapsalo 780 studentů (prezenční forma studia) a 219 (forma kombi-
novaná), do navazujícího magisterského studia se zapsalo 271 (prezenční) a 41 (kombinovaná).

e) Co se týče studijní agendy, byly kromě jiného zajištěny/zajišťují se

• kompletace dodatků k diplomům pro absolventy doktorského studia (data v češtině a
angličtině),

• kompletace podkladů pro aktuální doktorskou karolinku,
• dokumenty pro žádost o akreditaci tříletého doktorského studia (na dostudování) žádost
o akreditaci již byla postoupena Akreditační komisi;

• materiály pro hodnocení učitelského studia na MFF UK (požadavek Akreditační ko-
mise).

f) Z podnětu hlavně prod. J. Štěpána se kolegium hodlá věnovat otázce zpřístupnění elektro-
nických vysokoškolských kvalifikačních prací na MFF UK. Univerzita dosud žádné pokyny
v tomto ohledu nevydala. Pracovnice matematického oddělení fakultní knihovny vypracovaly
určitý podklad, který bude na programu příštího kolegia děkana.

g) Setkání děkanů v polském Krakově (Seminar for Deans of Science, 13. 11. 2009), pořádané
v rámci aktivit tzv. Coimbra Group, bude tentokrát tematicky zaměřeno na postgraduální
studium. Vzhledem k tomu, že prod. L. Skála plánuje pobývat ve stejnou dobu v Kanadě,
bude MFF na uvedeném jednání reprezentovat prod. V. Sechovský. Podklady pro patnácti-
minutovou prezentaci připraví ve spolupráci s prod. L. Skálou.
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Věda a zahraniční styky

a) Děkan seznámil AS s obsazením míst post-doc na období 2009/2010.
b) Univerzita Karlova mohla uplatnit připomínky k metodice hodnocení výsledků VaV v roce
2009 prostřednictvím České konference rektorů. V krátkém termínu do 25. 5. t.r. (tzn. ani
ne do týdne) se členové kolegia s návrhem metodiky seznámili. Po podrobném prozkoumání
děkan p. rektorovi napsal, že nová metodika výpočtu bodového hodnocení je vyváženější
než ta minulá a že má za MFF jedinou připomínku: není systémové, že jsou vybrány tři
časopisecké tituly, které jsou hodnoceny zvlášť (Science, Nature a Proc. Nath. Acad. Sci
USA). Význam publikací v těchto časopisech není tak velký, aby nemohly být hodnoceny
stejně jako ostatní, a otevírá to cestu k rozšiřování seznamu o další, podle okamžité situace.

c) Děkan po projednání v kolegiu děkana a po konzultaci s kolegy děkany PřF a 1. LF předložil
pror. P. Volfovi návrh na úpravu pravidel pro činnost GA UK. Po určitých iteracích byl
rozšířenému kolegiu rektora UK na jeho schůzi 5. 10. 2009 předložen návrh změny Zásad pro
činnost GA UK.

d) Informatická sekce podala návrh na čestný doktorát UK prof. Endre Szemeredimu. Vědecká
rada MFF jej projednala 7. 10. 2009 a doporučila, takže bude postoupen panu rektorovi.

e) Kolegium děkana schválilo návrh matematické sekce udělit pamětní medaili fakulty prof. Dr.
Hans-Görgu Roosovi z Technické univerzity v Drážďanech a návrh fyzikální sekce na udělení
pamětní medaile MFF prof. Terence G. Langdonovi.

f) Pro funkci vedoucího redaktora časopisu Acta Universitatis Carolinae (Mathematica et Phy-
sica se nepodařilo získat žádného z mladších kolegů matematické sekce. Ochotu věnovat se
časopisu projevil doc. RNDr. Jaroslav Milota, CSc., který je v penzi a má částečný úvazek na
KMA. Dosavadní výkonný redaktor prof. RNDr. Petr Simon, DrSc., nedávno děkanovi ozná-
mil svou rezignaci, z důvodu věku. Za dané situace děkan doc. Milotu do funkce vedoucího
redaktora jmenoval, současně poděkoval prof. P. Simonovi za jeho letitou práci. K faktickému
předání role dojde k 1. lednu 2010.

g) Univerzitní pilotní systém Habilion: připomínky MFF byly sice vzaty v úvahu, přesto výsledek
není možné považovat za přínos. Aplikace sama o sobě je založena na papírech a na pdf
verzích, není schopna vygenerovat podklad pro stanovisko habilitační komise. Dle pokynů
RUK budou habilitační řízení, která už jsou v běhu, dokončena stávajícím způsobem, tedy
ručně. Nově zahajovaná řízení se budou v rámci pilotního provozu zpracovávat habiliónskou
metodou. OVZS rozešle dopis na pracoviště a sekčním proděkanům, aby každý potenciální
habilitant věděl, co ho čeká. Informace budou také na webu, OVZS je připraveno poskytovat
osobní konzultace.

Personální a mzdová agenda

a) Došlo ke zvýšení věkového limitu na odchod do důchodu pro profesory na 67 let. Vedení
fakulty 7. 10. 2009 schválilo děkanův text pro vedoucí pracovišť.

b) Děkan po kladném vyjádření vědecké rady MFF jmenoval tyto vedoucí pracovišť:

• vedoucím Katedry didaktiky matematiky je od 1. července 2009 na dobu čtyř let jme-
nován doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

• ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky je od 1. listopadu 2009 na dobu čtyř let
jmenován RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

• vedoucím Střediska informatické sítě a laboratoří je od 1. července 2009 na dobu čtyř
let jmenován RNDr. Libor Forst

• vedoucím Katedry fyziky kondenzovaných látek je od 1. ledna 2010 na dobu čtyř let
jmenován doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

• vedoucím Katedry softwarového inženýrství je od 1. července 2009 na dobu čtyř let
jmenován prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
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c) Podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF je připraveno, v blíz-
kých dnech bude zveřejněn inzerát. Děkan požádal senát o určení delegátů do konkurzních
komisí.

Provoz a rozvoj

a) Děkan jednal o možnosti získat nemovitosti v Troji pro UK. Většina plochy je evidována jako
území pro vysokoškolskou výstavbu; zahrnují mj. i přístupovou cestu ke Koleji 17. listopadu.
Ředitelka Ústavu pro informace ve vzdělání (současného majitele pozemků) dr. P. Ziele-
niecová, CSc., telefonicky sdělila, že předjednala s MŠMT bezúplatný převod nemovitostí.
Vedení fakulty myšlenku na získání pozemků, i za tu cenu, že by se o ně musela starat MFF,
plně podpořilo.

b) Gymnázium Bernarda Bolzana ukončilo ke dni 31. 8. 2009 svou činnost v prostorách MFF.
Fakultě se tím uvolnilo 293 m2. Byly renovovány pro její potřeby. Fakultní rozpočet neumož-
ňuje adaptovat v Troji malé posluchárny, které opustilo GBB, a současně vyměnit tabule
v posluchárnách T1 a T2, jak to v anketě požadoval jeden student. Kolegium udělilo prioritu
úpravě malých poslucháren, protože ty jsou nezbytné pro výuku.

c) Prod. M. Tichý koordinuje návrhy na rozvojové projekty na rok 2010. Vedení fakulty schvá-
lilo rozdělení fakultního limitu na decentralizované projekty RP 2010 s tím, že členění na
investiční a neinvestiční prostředky bude ponecháno na navrhovatelích.

d) Rekonstrukce fasády KO v Troji probíhá dle harmonogramu.
e) Děkan podepsal 29. 6. t.r. Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Kam-
pus Albertovÿ.

f) Revitalizace Albertova, Ztracenka: děkana před prázdninami navštívil místostarosta MČ
Praha 2 Ing. arch. Vondrášek a přinesl s sebou úplně nový návrh na úpravy Karlova a Alber-
tova. Děkan seznámil kolegium s hlavními body jednání a se schématy návrhu. MČ operuje
ve svých plánech na zvelebení prostranství pro veřejnost s pozemky, které (s výjimkou malé
části) nevlastní. Kolegium se vyslovilo jednoznačně proti takovému postupu. Myšlenku na
vedení veřejné cesty v bezprostřední blízkosti budovy Ke Karlovu 3 (okolo vstupu na správu
budov a do podatelny) kolegium zamítlo. Jednání pokračují.

g) Instalace displeje před refektářem v malostranské budově je dokončená.
h) Vedení fakulty schválilo návrh dr. P. Zakouřila, aby výdejny hesel (nikoli průkazek) do Cen-
trální autentizační služby UK byly zřízeny také v budovách Sokolovská 83, V Holešovičkách
2 a Malostranské nám. 2/25. V současné době funguje pracoviště v budově Ke Karlovu 3,
sloužící jako jedno ze tří pražských výdejních center průkazů pro UK. Sekční proděkani sdělí
kol. Zakouřilovi po dvou jménem pracovníků své sekce, kteří budou v dané budově vydáváním
hesel pověřeni.

i) Vedení fakulty vzalo na vědomí výsledek debaty tajemníka s vedoucími pracovníky děkanátu
o možnostech alespoň částečného „odpapírováníÿ děkanátních agend.

• Prodej a čerpání stravenek: pokud by měly být peníze za stravenky strhávány zaměst-
nancům přímo z platu, museli by k tomu tito zaměstnanci dát předem písemný souhlas.
Jako nevýhodný se jeví fakt, že MFF by nemohla jednat s autorem elektronického mo-
dulu (patrně by to byla firma Erudio) přímo, ale jen prostřednictvím RUK, protože
existuje centrální informační systém. Kolegium doporučilo ponechat stravenky ve stá-
vajícím módu.

• Mimořádné odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti: „odpapíro-
váníÿ by vyžadovalo zavedení elektronického podpisu. Navíc MFF uzavírá velké množství
dohod s externisty a v tom případě se nelze obejít bez jejich podpisu.

• Studijní agenda: aby mohli studenti posílat své žádosti elektronicky, se zaručeným pod-
pisem, znamenalo by to přinejmenším nemalé finanční náklady.

• Cestovní pojištění: od 1. ledna 2010 by mělo začít fungovat elektronicky.



Zápis ze 158. zasedání AS MFF konaného dne 7. 10. 2009 5

Různé

a) Předprázdninové setkání pracovníků MFF se uskutečnilo v úterý 30. června t.r.
b) 60. výročí založení MFF v roce 2012: děkan vyzval členy kolegia k promyšlení návrhů na
uspořádání oslavných akcí, na přípravu jubilejních a současně propagačních materiálů (např.
kalendář, aktuální brožura o MFF, almanach, reklamní video). Uvažuje se o krátkém filmu
věnovaném informatice na MFF.

c) 5. 10. došlo ke změně vzhledu fakultních webových stránek.
d) Podzimní fakultní koncert se bude konat v úterý 20. října 2009, adventní ve středu 9. prosince
2009.

e) Kalendář MFF na rok 2010 bude obsahovat Portréty matematiků a fyziků, profesorů Uni-
verzity Karlovy v Praze, z Galerie osobností ateliéru Langhans 1890 - 1948.

A. Havlíčková informovala, že 26. listopadu se uskuteční Den otevřených dveří MFF.
Tajemník A. Líska uvedl, že rektor vydal opatření o zavedení datových schránek. UK bude mít

jednu datovou schránku na rektorátu, u které bude vytvořen systém oprávněných uživatelů. Dále
informoval o stavebních úpravách dvora v Karlíně a dokončení rekonstrukce fyzikálních praktik I.
M. Radecki upozornil na problém s projektem Erasmus; kvůli snížení prostředků UK o 20 %

byly sníženy fakultní prostředky na Erasmus na polovinu. Děkan Z. Němeček uvedl, že fakulta se
snaží situaci vyřešit, naráží však na formulaci stipendijního řádu UK. Vedení fakulty je připraveno
doplnit financování programů Erasmus na 100 %, hledá se pouze cesta, jak toho dosáhnout.
Na dotaz R. Grilla děkan podrobněji popsal snížení dotací na specifický výzkum; pokles nebude

tak velký, sníží se zvýšením režie u jiných projektů.
Na dotaz M. Radeckého doplnil J. Hála, že mezi pozemky v Troji, o které má UK zájem, je i

pozemek, na kterém stojí vila Milada.

4. Volba předsedy a jednatele AS.

Vzhledem zahájení činnosti nové studentské komory přistoupil AS k volbě svého předsedy
a jednatele. Předsedající požádal J. Hermanna a Z. Práškovou, 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 20 hlasovacích lístků.

Výsledky hlasování:
Předsedou AS byl zvolen 19 platnými hlasy zvolen J. Dolejší, 1 lístek byl neplatný.
Jednatelem AS byl zvolen 19 platnými hlasy zvolen J. Lipovský, 1 lístek byl neplatný.

5. Volba předsedů komisí.

Vzhledem k vypršení jejich funkčních období proběhla volba předsedů senátních komisí. Volba
probíhala tajně, skrutátory byli opět určeni J. Hermann a Z. Prášková. Předsedající navrhl jako
předsedu ekonomické komise J. Pešičku, jako předsedu studijní komise J. Spurného a jako předsedu
legislativní komise P. Kolmana. Vydáno bylo vždy 20 hlasovacích lístků, při volbách předsedů EK
a SK bylo odevzdáno 20 hlasovacích lístků, při volbě předsedy LK bylo odevzdáno 19 hlasovacích
lístků.

Výsledek hlasování:
Předsedou ekonomické komise byl 19 platnými hlasy zvolen J. Pešička, 1 hlas byl
neplatný. Předsedou studijní komise byl 18 platnými hlasy zvolen J. Spurný, 2 hlasy
byly neplatné. Předsedou legislativní komise byl 19 platnými hlasy zvolen P. Kolman.
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Komise byly rozšířeny o tyto zástupce studentské komory:

• studijní komise: R. Švarc, T. Jirotka, M. Vyšinka,
• ekonomická komise: M. Chvoj, P. Motloch,
• legislativní komise: M. Vyšinka.

Hlasování: 20 – 0 – 0

6. Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010.

Prod. L. Skála předložil návrh na doplnění stávající směrnice děkana o poplatcích spojených se
studiem. Po vyjádření právního odboru rektorátu a po krátké diskuzi se členy AS navrhl na konec
bodu 3 přidat formulaci: „Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je na úrovni MFF nebo
UK uzavřena dohoda nebo smlouva, ve které je za studijní program v anglickém jazyce stanovena
jiná výše poplatku. Tyto dohody a smlouvy jsou k nahlédnutí na Oddělení pro vědu a zahraniční
styky MFF UK.ÿ

Usnesení:
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí změnu směrnice děkana o poplatcích spo-
jených se studiem

Hlasování: 20 – 0 – 0

7. Návrh na rozdělení zisku.

V souladu s Opatřením rektora 35/2007 a Stanovením podílu fakult na dani z příjmu a rozdělení
výsledku hospodaření UK v Praze za rok 2007 předložil děkan ke schválení převod nerozděleného
zisku MFF (vytvořeného před rokem 2007 včetně) do výše limitu, určené rektorátem UK, ze zisku
UK po zdanění ve prospěch dílčího Fondu reprodukce investičního majetku MFF. Dále předložil
návrh:

• na převedení zisku MFF roku 2008 v částce 12 758 155,42 Kč z účtu hospodářského výsledku
ve schvalovacím řízení ve prospěch účtu nerozděleného zisku MFF;

• na převedení vnitrouniverzitní ztráty MFF roku 2008 v částce 9 881 921,24 vedené ve schva-
lovacím řízení na vrub vnitrouniverzitního hospodářského výsledku.

Vedoucí hospodářského oddělení D. Lanková stručně vysvětlila hlavní a doplňkovou činnost
fakulty a vznik zisku při jejím hospodaření.

Usnesení:
AS MFF UK souhlasí návrhem děkana na rozdělení zisku.

Hlasování: 20 – 0 – 1

8. Diskuze o dílčích změnách v GAUK.

Kvůli změně Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický VŠ výzkum je senátům
fakult předkládána k vyjádření změna Grantového řádu UK. Členové AS MFF neměli k seznámení
se s návrhem dostatečnou lhůtu, další zasedání se ale uskuteční až po termínu k vyjádření. Na
návrh předsedy vzal AS na tomto zasedání dokument na vědomí; jestliže některý senátor bude mít
pozměňovací návrh, může jej sdělit prostřednictvím děkana nebo zástupců fakulty v AS UK.
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9. Delegování zástupců AS v komisích pro konkurzní řízení.

Do komise pro obsazení míst ve fyzikální sekci byl delegován J. Pešička, pro obsazení míst
v matematické sekci D. Stanovský, v informatické sekci J. Hric, do komise pro obsazení míst mladých
odborných asistentů byl jmenován R. Kryl a do komise pro jiná pracoviště S. Krýsl.

Hlasování: 20 – 0 – 0

10. Zpráva o jednání se správou budov.

O stavu jednání se správou budov, které mělo zlepšit informovanost mezi ní a akademickou
obcí, referoval předseda EK J. Pešička. Požadavky EK byly akceptovány, při úpravách fakultních
stránek se správa budov představí podle jednotlivých činností.
J. Dolejší doplnil, že návrh zřídit elektronickou knihu přání a stížností neuspěl, k adresám

správců jednotlivých budov však přibude formulář, pomocí kterého lze psát adresné podněty SB.
Tajemník A. Líska uvedl, že pokud bude chtít předseda EK do některých dokumentů nahléd-

nout, rád mu to umožní. SB nemá důvod něco tajit, také v závěrkách hospodaření je SB věnována
tabulka. Měla by se podle něj posílit komunikace uvnitř sekcí.

11. Diskuze o tématech senátu na následující akademický rok.

Termíny dalších zasedání AS byly stanoveny na 25. 11., 16. 12. a 13. 1. Předběžně se diskutovalo
o uspořádání výjezdního zasedání na jaře 2010. J. Dolejší vyzval členy senátu, aby předsednictvu
posílali náměty na témata, kterými by se AS mohl v budoucnu zabývat.
Proběhla diskuze o tom, jak řešit situaci, kdy se student nedostaví ke státní závěrečné zkoušce

nebo stáhne svou diplomovou práci ještě před obhajobou. Úprava Studijního řádu UK navrhovaná
AS MFF na 156. zasedání nebyla zapracována. Pokud senát bude na této změně trvat, může oslovit
zástupce fakulty v AS UK; dříve by však byla vhodná konzultace s LK AS UK nebo rektorátem.
Podle J. Dolejšího je případné další řešení tohoto problému v kompetenci Studijní komise AS MFF.
Další debata se vedla na téma náročnosti studia důsledků zrušení přijímacích zkoušek.

12. Různé.

Volba rektora proběhne 22. října předvolební zasedání se koná 15. října v 10 hodin.
Na dotaz M. Radeckého prod. L. Skála uvedl, že se dělají poslední korektury doktorské karolinky,

konečná verze bude hotova do příštího zasedání AS.
M. Chvoj se zeptal na možnost zapsat do studijních plánů předměty jiných fakult jako volitelné

(FSV IES). R. Kryl mu doporučil obrátit se na garanta příslušného programu.
Proběhla krátká debata o možnostech nahrávání videa z některých přednášek.
A. Havlíčková informovala, součástí nové fakultní stránky je banner upozorňující na významné

akce, které na fakultě proběhnou. Zájemci se mohou obracet na P. Habudu
(habuda@dekanat.mff.cuni.cz).

Zasedání skončilo v 21.52.

Příští zasedání senátu se uskuteční 25. listopadu 2009 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


