
Zápis ze 159. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 25. listopadu 2009

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, J. Hric, R. Grill, P. Kaplický, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl,
S. Krýsl, M. Kulich, Z. Prášková, J. Pešička, J. Spurný, J. Valenta, P. Valtr, J. Hermann,
T. Jirotka, J. Kvasničák, J. Lipovský, P. Motloch, M. Radecki, R. Švarc

Omluveni: M. Chvoj, S. Stehno

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

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 158. zasedání.
2. Schválení rozhodnutí předsednictva o změně zástupců AS v konkurzních komisích.
3. Informace vedení fakulty.
4. Závěrka hospodaření MFF k 30. září 2009.
5. Informace o setkání platformy Pro vzdělanost.
6. Různé

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 158. zasedání.

Zasedání řídil předseda senátu J. Dolejší. Program zasedání a zápis z minulého zasedání (po
drobné změně) byly schváleny tichým souhlasem.

2. Schválení rozhodnutí předsednictva o změně zástupců AS v kon-
kurzních komisích.

D. Stanovský, který byl původně nominovaný jako zástupce AS v konkuzní komisi pro pozice na
matematické sekci, se z důvodu zahraniční cesty nemohl zúčastnit jednání komise. Místo něj byli
předsednictvem nominováni S. Krýsl (dva konkurzy týkající se KPMS) a Z. Prášková (konkurzy
týkající se KMA a KA). Toto rozhodnutí předsednictva bylo dodatečně schváleno.

Hlasování: 20 – 0 – 0

3. Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček, prod. L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech
činnosti vedení fakulty od 27. května.

Ekonomické záležitosti

a) Byl vydán příkaz tajemníka č. 1/2009 k zajištění zpracování roční závěrky 2009.
b) Tajemník vydal 23. 10. t.r. provozní informace, týkající se jednak cestovních příkazů, jednak
cestovního pojištění. Obesláni byli všichni vedoucí pracovišť MFF.

c) Tři ze čtyř nabídek na prodej chaty na Mariánské byly staženy, čtvrtá klesla na 700 tis. Kč
(MFF chatu nabízela za více než 1 mil. Kč). Současná nájemkyně pí Vágnerová nemá o chatu
zájem, protože už teď s obtížemi fakultě zaplatí povinné poplatky. Tajemník obeslal členy
výběrové komise s dotazem, zda by souhlasili s prodejem nemovitosti za 700 tis. Kč. Kolegium
s tímto postupem souhlasilo.
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Studijní agenda

a) Vedení se opakovaně zabývá stanovením metodiky pro zveřejňování závěrečných studentských
prací. Proděkan pro koncepci studia prof. L. Skála ve spolupráci s vedoucí knihovny připravuje
směrnici děkana, která tento způsob určí. S tím souvisí také otázka, zda v budoucnu vyžadovat
bakalářské práce v tištěné podobě, nebo výhradně ve formě elektronické. Pro elektronickou
archivaci hovoří nedostatek prostoru.

b) Na zasedání VR MFF dne 4. listopadu t.r. byly vyhlášeny Ceny děkana MFF UK za nej-
lepší bakalářskou a za nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2008/2009 (ceny byly
vyhlášeny potřetí).

Za nejlepší bakalářskou práci získaly cenu ve výši 5 000Kč:

• Bc. Marie Kratochvílová za práci Magnetické a termodynamické vlastnosti REPd2Al3
sloučenin (studijní obor Obecná fyzika)

• Bc. Alice Mantlíková za práci Nanokompozitní materiály: struktura a magnetické vlast-
nosti (studijní obor Obecná fyzika).

Za nejlepší diplomovou práci získal cenu ve výši 10 000Kč:

• Mgr. Martin Doležal za práci Nekonečné hry a jejich aplikace (studijní obor Matematická
analýza).

Z oboru informatika nebyl ani letos podán žádný návrh.

Věda a zahraniční styky

a) Děkan rekonstruoval redakční radu časopisu Acta Universitatis Carolinae (Mathematica et
Physica), podle návrhu nového vedoucího redaktora doc. J. Miloty. Nově byli do rady jme-
nováni

• prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., MFF
• prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., MFF
• prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., FAV ZČU v Plzni
• prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D., PřF MU v Brně
• RNDr. Ivan Straškraba, CSc., MÚ AV ČR Praha
• prof. Dr. Ralph Chill, Université Paul Verlaine, Metz, Francie
• prof. Ralph McKenzie, Vanderbilt University, Nashville, USA
• prof. Dr. Karl Strambach, Universität Erlangen-Nürnberg, Německo.

Nová redakční rada chce usilovat o oživení časopisu tak, aby se stal časopisem mezinárodním
a dostal se na seznam žurnálů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

b) Mezinárodní přihláška patentu dr. J. Prokop Brokešové, CSc.: podání se podařilo ve spolu-
práci s RUK uskutečnit. Na MFF je to první případ tohoto typu, může být povzbuzením pro
další pracovníky.

c) Děkan obdržel dopis od pror. J. Škrhy, že univerzita v Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universitaet
Heidelberg, Německo) chce zahájit s MFF spolupráci při společném vedení studentů doktor-
ského studia, v oboru matematika. Do komise, jejímž úkolem bude koordinovat spolupráci
při společném vedení disertačních prací a dbát na dodržování potřebné standardní úrovně,
děkan po projednání v kolegiu navrhl proděkana pro matematickou sekci prof. RNDr. Josefa
Štěpána, DrSc., a prof. RNDr. Josefa Málka, CSc., DSc.

d) Prod. J. Pokorný písemně informoval pror. M. Horynu o nefungování programu Habilion.
Téměř každý krok vyžaduje zvláštní konzultaci, čekání na opravy atd. Následkem toho se
zvětšují časové ztráty v přípravě habilitačního a jmenovacího řízení. Odpověď z RUK zatím
nepřišla.

e) MFF předložila 13 žádostí o podporu z univerzitního Fondu mobility; v úhrnu jde o 1,5mil.
Kč.
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f) Do GA UK bylo podáno na fyzice 149 projektů, na informatice 65 projektů a na matematice
35 projektů.

g) Kolegium děkana schválilo ediční plán na rok 2010. Většinu titulů vydá vydavatelství Mat-
fyzpress.

Personální a mzdová agenda

a) Děkan poblahopřál prof. RNDr. Petru Mandlovi, DrSc., k udělení státního vyznamenání
medaile Za zásluhy.

b) Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., převzal 16. 11. t.r. Medaili Josefa Hlávky. Slavnostního cere-
moniálu na zámku v Lužanech se zúčastnil děkan MFF.

c) Na doporučení příslušné konkursní komise a po projednání v kolegiu předloží děkan vědecké
radě MFF na jejím zasedání 2. 12. t.r. návrh na jmenování prof. RNDr. Tomáše Cipry, DrSc.,
vedoucím Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky (od 1. ledna 2010 na čtyři
roky).

Provoz a rozvoj

a) Prod. M. Tichý informoval e-mailem pracoviště, že mohou do konce listopadu t.r. zasílat
správě budov (a v kopii proděkanovi pro rozvoj) své požadavky na stavební akce pro rok
2010.

b) Do konce měsíce listopadu lze předložit připomínky k návrhu Územního plánu hlavního města
Prahy. Kolegium se obecně shodlo na tom, že MFF nutně potřebuje další prostor pro sekce
informatickou a matematickou, a proto má v úmyslu expandovat v Troji.

Různé

a) Dne 12. 11. 2009 byl slavnostně vyhlášen vítěz vědeckého grantu o projekt firmy RSJ Invest,
a.s. Projekt získal RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

b) MFF navštívila 3. 11. L. Urbánková. Udělení zlaté pamětní medaile MFF Karlu Urbánkovi
in memoriam kvitovala vdova s velkým povděkem. Ráda by pokračovala ve finanční podpoře
studia fyziky na MFF, tentokrát formou stipendia, které by umožnilo vybraným doktorandům
oboru fyzika pobýt alespoň semestr na některé z amerických univerzit nebo na americkém
výzkumném pracovišti, dle jejich vlastního výběru. Půjde o částku zhruba 1 mil. Kč ročně.
MFF má od pí Urbánkové k dispozici ještě přes 1 mil. Kč na rekonstrukci poslední části
Praktika Karla Urbánka. Děkan zaslal pí Urbánkové koncept návrhu na zřízení Fondu Karla
Urbánka.

c) Děkan se společně s prod. V. Sechovským zúčastnil setkání děkanů přírodovědeckých fakult,
které se konalo v Olomouci ve dnech 30. a 31. 10. t.r. Vyměňovaly se zkušenosti s financová-
ním. Velmi pěkný dojem udělaly optické laboratoře hostitelské školy.

d) Setkání děkanů v polském Krakově (Seminar for Deans of Science, 13. 11. 2009), pořádané
v rámci aktivit tzv. Coimbra Group, bylo tematicky zaměřeno na postgraduální studium.
Vedení MFF na něm reprezentoval prod. V. Sechovský

e) Bylo zajištěno očkování pracovníků fakulty proti sezónní chřipce, účast ale nebyla veliká.

Proběhla bohatá diskuze o zveřejňování závěrečných prací. Podle prod. L. Skály je zavedení elek-
tronické databáze důležité, protože jinak budou brzy problémy s nedostatkem skladovacích prostorů
v knihovně. Kontroluje se, zda všechny obhájené práce jsou v knihovně, zatím byla provedena kon-
trola pro program fyzika. Plánuje se uveřejňování prací pomocí SISu, student by pravděpodobně
nahrál práci, poté by byl přidán archiv s posudky. Podle děkana Z. Němečka je problémem, že není
zaručeno, že student do systému nenahraje jinou verzi, než vytiskne.
Další diskuze se týkala možnosti zavedení elektronického podpisu, možnosti zavést fakultní

systém zveřejňování prací nebo o kvalitě práce ÚVT UK. Senát rozhodl, že podá žádost AS UK
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nebo vedení univerzity s konkrétními požadavky na funkci systému zveřejňování závěrečných prací
i projektu Habilion.
Dále děkan informoval o tom, že Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila usnesení

o vyřazení více než 70 tisíc výsledků z RIV. Fakultě byla vyřazena velká část výsledků, převážně
podle dodatečně určených administrativních kritérií. Byly jimi např. to, že se název článku shoduje
s jeho stručným popisem nebo že stručný popis výsledku nemá délku alespoň 64 znaků.

4. Závěrka hospodaření MFF k 30. září 2009.

Vedení fakulty předložilo AS k projednání závěrku hospodaření fakulty k 30. září. Projednávání
závěrky hospodaření v ekonomické komisi proběhlo podle tajemníka A. Lísky standardní formou.
Předseda ekonomické komise J. Pešička ocenil stále se zlepšující komunikaci s vedením fakulty.
Zopakoval některé otázky, které se při projednávání objevily.
Zeptal se, zda existuje mechanismus, který by umožňoval vyhodnotit nové investice s ohledem

na nároky na energie. Tajemník vysvětlil způsob placení za energie; část nákladů tvoří rezervace
odběru proudu podle špičkové spotřeby.
Další otázka se týkala zkušeností fakulty s vyplácením dávek nemocenského pojištění. Z eko-

nomického pohledu jde pro fakultu o výhodu, obtíže však vznikají tím, že není zřejmé, jakou část
grantu je pro tyto účely třeba rezervovat.
Ačkoli existuje možnost převést 5 % finančních prostředků v rámci projektů do příštího roku,

vedení fakulty i předseda EK apelovali na vyčerpání všech prostředků.
AS schválil návrhy usnesení předložené ekonomickou komisí.

Usnesení:
AS MFF schvaluje rozpočtové úpravy k 30. 9. 2009 tak, jak je předkládá vedení fakulty.

AS MFF bere se souhlasem na vědomí závěrku hospodaření k 30. 9. 2009.

Hlasování: 22 – 0 – 0

5. Informace o setkání platformy Pro vzdělanost.

J. Dolejší informoval o setkání zástupců akademických senátů, které proběhlo 6. listopadu
v Praze. Na stránkách www.provzdelanost.cz bylo zřízeno diskuzní fórum, aktivní role každého
je vítána. Setkání také vyzvalo delegáty v Radě vysokých škol, aby odmítli změny tří prvků aka-
demické samosprávy (výlučné právo AS volit rektory a děkany, schvalovat rozpočet a vnitřní před-
pisy). Tyto požadavky později podpořil i sněm RVŠ.
J. Němeček upozornil na to, že ministryně školství jmenovala Radu pro reformu vysokoškolského

vzdělávání.
J. Hála informoval o setkání předsedů akademických senátů z celé ČR. Setkání se měli zúčastnit

i zástupci rakouských stávkujících studentů, kvůli prasečí chřipce však nakonec nepřijeli.

6. Různé

Senátu byla předložena k vyjádření změna Statutu UK, která spočívá ve změně názvu 2. lékařské
fakulty na LF Motol. Tento návrh je předložen už podruhé, v květnu jej AS UK těsně neschválil.
J. Dolejší po e-mailové konzultaci se členy senátu odepsal, že AS MFF žádné stanovisko k tomuto
návrhu nezaujímá.
A. Havlíčková oznámila, že ve čtvrtek 26. listopadu se koná Den otevřených dveří. Upozornila,

že mnohá pracoviště nedodržují termíny uvedené v příslušném nařízení děkana.
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M. Radecki upozornil, že AS UK schválil novelu Volebního a jednacího řádu PřF, který na
této fakultě umožňuje provádět volby do fakultního senátu elektronicky. Dále oznámil, že SKAS se
pokusí realizovat nahrávání videa z některých přednášek.

Zasedání skončilo v 20.37.

Příští zasedání senátu se uskuteční 16. listopadu 2009 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


