
Zápis ze 160. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 16. prosince 2009

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

Omluveni: J. Kvasničák, P. Motloch, R. Švarc, S. Krýsl, D. Stanovský

Hosté: J. Anděl, J. Hála, A. Havlíčková, D. Lanková, A. Líska, L. Skála

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 159. zasedání.
2. Informace o vyřazení části výsledků fakulty z RIV, schválení výzvy předsednictva.
3. Informace vedení fakulty.
4. Výklad pravidel pro přiznávání stipendií.
5. Různé

Zasedání řídil 2. místopředseda AS M. Radecki. V úvodu zasedání členové AS uctili minutou
ticha památku dlouholetého člena AS MFF a zástupce fakulty v RVŠ prof. Ivana Barvíka.

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 159. zasedání.

Program zasedání a zápis z minulého zasedání (po změně v bodě 3) byly schváleny tichým
souhlasem.

2. Informace o vyřazení části výsledků fakulty z RIV, schválení
výzvy předsednictva.

M. Radecki stručně seznámil členy senátu s vývojem událostí ve věci vyřazení části výsledků
z Rejstříku informací o výsledcích. Rozhodnutím B6 Rady pro výzkum, vývoj a inovace z 13. lis-
topadu by byla nejvíce poškozena právě MFF, z prvního místa mezi fakultami a ústavy AV ČR by
klesla na sedmé. Předsednictvo AS MFF se obrátilo na předsednictvo RVŠ
(http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/pub/riv2009.htm), jeho výzvu na zasedání předsednic-
tva RVŠ přečetl J. Hála. Kromě RVŠ důrazná usnesení přijalo také plénum ČKR a AS UK. Původní
usnesení RVVI bylo na zasedání 11. 12. revokováno.

Usnesení:
AS MFF UK souhlasí s rozhodnutím předsednictva.

Hlasování: 18 – 0 – 0

Senát se zabýval dalšími možnými reakcemi na politiku RVVI. Jeho členové vyjádřili ochotu se
sejít v případě potřeby na mimořádném zasedání.
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3. Informace vedení fakulty.

Prod. L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech činnosti vedení fakulty
od 25. listopadu.

Ekonomické záležitosti

a) S platností od 1. ledna 2010 bude prodloužena smlouva s manželi Danyovými na úklid budovy
Ke Karlovu 5 s výjimkou Fyzikálního ústavu.

b) Proběhlo jednání mezi vedením fakulty a zástupci odborů o změnách v čerpání ze sociálního
fondu. Dojde ke zmírnění kritérií čerpání fondu na penzijní připojištění, životní pojištění a
na bytové potřeby.

c) Byla uzavřena dohoda s UK, podle které fakulta půjčí univerzitě z FRIM ve výši 5 mil.
Úroková sazba bude 1,78 procenta ročně.

Studijní agenda

a) Prod. L. Skála shrnul hlavní problémy při zveřejňování závěrečných prací a byl požádán
o poskytnutí písemého materiálu.

b) Prod. J. Anděl podal informace o výsledcích přijímacího řízení a počtech zapsaných studentů.
Je patrný úbytek financovaných studentů, v kategorii doktorandů klesl i počet zapsaných
studentů. Mírně se zvyšuje počet doktorských studentů, kterým není promíjena přijímací
zkouška.

c) Ve čtvrtek 3. 12. t.r. byli děkan a prod. J. Anděl osobně přítomni kontrole dokumentace
studentů MFF, doba jejichž studia byla z nějakých důvodů nestandardní. MŠMT vytvořilo
dva seznamy, na prvním bylo 44 jmen (až na dvě výjimky šlo o studenty, kteří studium
absolvovali za dobu kratší než je polovina standardní doby studia). Ve druhém seznamu
(převážně studenti, kteří studovali kratší dobu než standardní doba kratší o 1 rok) je asi 20
studentů, z toho 6 z nich je na seznamu zřejmě omylem (jde o absolventy studia učitelství pro
ZŠ, u něhož byla standardní doba 4 roky). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nekorektnosti.
Nejčastěji jde o studenty, kteří na MFF již dříve studovali, a proto jim byly některé zkoušky
uznány.

d) Archivace závěrečných studentských prací v knihovně MFF – stav k 1. 12. 2009: knihovna
ve spolupráci se studijním oddělením provedla kontrolu, s velmi dobrým výsledkem. Teze
doktorandů jsou v knihovně všechny, rigorózní práce (po doplnění) už také. Co se týče baka-
lářských a magisterských prací, fyzikální sekce je v naprostém pořádku, v informatické sekci
se nenašlo 5 prací, v sekci matematické kontrola ještě probíhá. Podle zpráv vedoucí knihovny
dr. D. Hruškové by elektronické vkládání závěrečných prací do SIS mělo začít fungovat začát-
kem roku 2010. Poslední informaci kolegium přijalo jako jeden z dalších pracovních termínů
ÚVT UK.

e) Podle zjištění Přírodovědecké fakulty UK mají studijní průměry vypočítávané v SIS pro účely
stipendia pouze dvě desetinná místa. Studenty MFF to (na rozdíl od posluchačů PřF UK)
nepoškozuje, naopak pro několik z nich to může znamenat výhodu. Přesto MFF podpořila
úsilí PřF UK, aby studijní průměry byly vypočítávány korektně, tzn. přesněji.

f) Kolegium schválilo čtvrtek 2. prosince 2010 jako termín příštího Dne otevřených dveří. Letošní
DOD proběhl úspěšně.

Věda a zahraniční styky

a) Podařilo se dosáhnout změny usnesení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, v jehož
důsledku by byly z hodnocení vědeckých výstupů za rok 2009 vyřazeny (v případě MFF)
zhruba dvě třetiny výsledků. O změně usnesení poslal zprávu rektor UK mailem 11. prosince
t.r.
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b) Členům senátu byl k dispozici přehled výzkumných center, na kterých se fakulta podílí.
c) Výsledky soutěže GA ČR – granty udělené novým projektům zahajovaným v roce 2010:
výsledky jsou vystaveny na webu Grantové agentury ČR. Vloni MFF podala 80 návrhů
(úhrnná suma žádaných financí činila zhruba 37 mil. Kč), letos 79 (v sumě necelých 30 mil.
Kč); vloni bylo přijato 37 projektů, letos 36. Fyzikální sekce byla úspěšná 25 projekty ze 49
podaných, informatická sekce získala 9 grantů z 24 a matematická 2 granty ze 6 předložených.

d) Za celou Univerzitu Karlovu bylo podáno 1200 návrhů do GA UK, z toho MFF předložila
246 návrhů, vyjádřených sumou 76,313 mil. Kč (fyzikální sekce – 147, matematická sekce –
45, informaticka sekce – 64).

e) Byly schváleny Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na UK
v Praze. Kolegium děkana se zabývalo interní aplikací.

Personální a mzdová agenda

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF: děkan se souhlasem kolegia děkana
bez výjimky akceptoval všechna doporučení konkursních komisí.

Provoz a rozvoj

a) MFF uplatnila cestou UK námitky k návrhu územního plánu v lokalitě Pelc-Tyrolka. Prod.
M. Tichý vedl (a vede) mnoho jednání také v souvislosti s konceptem územního plánu areálu
na Karlově.

Různé

a) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF (dále ADZ) pro rok 2010: děkan požádal členy ko-
legia, aby mu do 23. 12. t.r. poslali jak podklady pro zprávu o naplnění Aktualizace Dlouho-
dobého záměru MFF pro rok 2009, tak podklady pro týž dokument pro rok 2010. Materiály
je děkan povinen předložit Akademickému senátu MFF počátkem ledna 2010, aby mohly být
zařazeny na program jednání 13. ledna 2010.

b) Vedení MFF schválilo návrh matematické sekce udělit fakultní pamětní medaili JUDr. Věře
Škopové, která na MFF (KPMS) přednášela Pojišťovací právo. Činila tak obětavě (za sym-
bolickou finanční odměnu) po 17 let. Stříbrnou medaili jí v děkanově zastoupení předal 16.
12. t.r. prod. J. Štěpán.

Další debata se týkala opakovaného zaměstnávání akademických pracovníků na dobu určitou,
které zakazuje novela zákona č. 111/1998 Sb, a smluv pracovníků, kteří požádají o důchod.

4. Výklad pravidel pro přiznávání stipendií.

Prod. L. Skála požádal senát o stanovisko ke způsobu výpočtu stipendijního průměru v SISu.
Podle zjištění Přírodovědecké fakulty UK mají studijní průměry vypočítávané v SIS pro účely
stipendia pouze dvě desetinná místa.
J. Lipovský objasnil stanovisko SKASu. Zaokrouhlení studijního průměru je obdobné mírnému

zvýšení procenta studentů, kteří stipendium obdrží. Stanovení tohoto procenta je v pravomoci
vedení fakulty, SKAS se současnou aplikací předpisu souhlasí.
Na otázku P. Kolmana J. Anděl odpověděl, že celkový objem peněz vyplacených na stipendia

stanovuje vedení, částka vyplacená jednomu studentovi je pevná.
AS nemá námitky proti současné aplikaci výkladu Pravidel pro přiznávání stipen-

dií.
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5. Různé

M. Radecki se zeptal, co zabraňuje nástupu do studia v pololetí. Podle prod. J. Anděla by to
naráželo na univerzitní předpisy o přijímacím řízení; rektor musí nejpozději do 24. září rozhodnout,
zda je student přijat. Změna by tedy musela proběhnout na univerzitní úrovni.
J. Pešička informoval o připravovaných změnách webu správy budov. Vzhledem ke změnám

v úklidu nastane asi v polovině ledna. Očekává, že pravidla pro tvorbu rozpočtu dostane senát
v písemné podobě.

Zasedání skončilo v 20.11.

Příští zasedání senátu se uskuteční 13. ledna 2010 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


