
Zápis ze 161. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 13. ledna 2010

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, J. Hric, R. Grill, P. Kolman, P. Krtouš, S. Krýsl, Z. Prášková,
J. Spurný, D. Stanovský, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr, T. Jirotka, J. Kvasničák, J. Lipovský,
M. Radecki, R. Švarc

Omluveni: R. Kryl, M. Kulich, J. Pešička, J. Hermann, M. Chvoj, P. Motloch

Hosté: A. Líska, Z. Němeček, L. Skála, M. Rotter

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 160. zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
3. Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2009.
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2010.
5. Termíny zasedání senátu v letním semestru.
6. Různé

Zasedání řídil předseda AS J. Dolejší.

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 160. zasedání.

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

2. Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček, prod. L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech
činnosti vedení fakulty od 25. listopadu.

Ekonomické záležitosti

a) Závěrka za prosinec 2009 proběhne 15. ledna 2010. Účetní hospodaření fakulty za rok 2009 se
blíží ke strojové nule, pouze nižší odvody z mezd hrozily způsobit potíže.

b) Děkan vydal Příkaz děkana č. 1/2010, rozpočtové provizorium. Výnos je vystaven na adrese
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/prikaz01.htm.

c) S účinností od 1. ledna 2010 byly vydány Zásady č. 1/2009, pro tvorbu a čerpání dílčích fondů
UK. Dokument je vystavený na adrese
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2009/zasady01.htm.

d) Kolegium vyhovělo žádosti pí A. Starostové o úlevu při placení nájmu za restauraci Profesní
dům a trojský bufet, ale pouze na půl roku, tzn. od 1. ledna do 30. června 2010. Žádost se vzta-
hovala k celému kalendářnímu roku, ale souhlas s tím kolegium považovalo za demotivující.
Hodnoty měsíčního nájemného po snížení nájmu jsou:

Troja Malá Strana
pronájem zařízení 8 000 Kč 20 000 Kč
pronájem provozní plochy 50 Kč/m2 100 Kč/m2

pronájem ostatní plochy 20 Kč/m2 50 Kč/m2
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Tajemník nechal provést analýzu, ze které mj. vyplynulo, že vybavení kuchyně restaurace je
předimenzované, a proto nebude obměňováno v plném rozsahu.

e) V roce 2009 byla výplata pojistného na cestovního pojištění uplatňována ve čtyřech přípa-
dech; ve třech šlo o zdravotní důvody, v jednom došlo k majetkové pojistné události. Celkem
pojišťovna zaplatila zhruba 40 tis. Kč. Dva z poškozených (doc. P. Knobloch a prof. J. Bičák)
vyjádřili spokojenost s ochotou a profesionálním přístupem pracovníků pojišťovny Vitalitas.

f) Finanční akce mezi MFF a RUK:

• Je připraven dodatek ke smlouvě s RUK o využívání malostranského refektáře pro baka-
lářské promoce a o finančním vyrovnání za to, platný na rok 2010. Přestože po aktuální
úpravě nákladů na topení apod. bude cena za 1 promoční den 10 800Kč (v roce 2009 to
bylo 9 600Kč), zisk fakulty bude oproti loňsku odhadem nižší. Důvodem je menší počet
bakalářských promocí plánovaných do refektáře (méně než 100).

• V souvislosti s náklady na zřízení Centra Malach fakturovala MFF univerzitě sumu
353 tis. Kč.

• Univerzita uhradila slíbený podíl na nákladech s pořízením displeje vedle refektáře
(480 tis. Kč).

g) Personální změny na děkanátě (hospodářském oddělení): od 1. ledna 2010 nastoupila do funkce
vedoucí finanční účtárny pí Hana Vajnerová, dále nastaly změny v obsazení úseku správy ma-
jetku.

Studijní agenda

a) Na minulé schůzi Akademického senátu referoval studijní proděkan prof. J. Anděl mj. o počtu
zapsaných studentů. Pozornost členů senátu zaujalo, že se do navazujícího magisterského
studia zapsalo málo studentů. Prod. J. Anděl ověřil, že řada studentů se sice přihlásila, ale
pak nezapsala. Rozdíl je patrný hlavně v programu Informatika, kde se z 254 uchazečů ke
studiu zapsalo jen 109. Podrobnosti uvádí tato tabulka:

Přehled studentů navazujícího studia 2009/2010
Přihlášky F I M UZŠ Celkem
Přihlášky celkem 102 338 193 2 635
• jiné fakulty 16 49 42 2 109
• Erasmus Mundus 35 35
• MFF 86 254 151 0 491

Zapsaní F I M UZŠ Celkem
Zapsaní celkem 70 136 120 2 328
• jiné fakulty 11 22 9 2 44
• Erasmus Mundus 5 5
• MFF 59 109 111 0 279

b) Anketa předepsaná prorektorem prof. J. Bednářem úspěšně proběhla, díky vydatné pomoci
SKAS. Prod. J. Anděl pochválil ochotu předsedy SKAS Mgr. M. Radeckého.

c) Proběhla kontrola studentů, doba jejichž studia na MFF byla kratší než standardní (dozvuky
plzeňské aféry). Podle písemného pokynu rektora UK se uskutečnily dvě kontroly, a to na
základě rektorátem zaslaných jmenných seznamů.

• Kontrola na RUK dne 3. 12. 2009: za MFF se dostavili děkan Z. Němeček a prod. J. An-
děl, za UK byli přítomni prorektor prof. S. Štech a kancléř dr. T. Jelínek. Výsledek byl
velmi dobrý, zástupcům fakulty se dostalo jen přátelsky formulovaných výtek.

• Kontrola na studijním oddělení MFF dne 6. ledna 2010: komisi tvořili děkan prof. Z. Ně-
meček, proděkan pro rozvoj prof. M. Tichý, vedoucí studijního oddělení JUDr. D. Ma-
charová a předseda AS MFF dr. J. Dolejší. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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d) Zveřejňování studentských kvalifikačních prací na MFF: prod. L. Skála poslal senátu výčet
hlavních s tím spojených problémů. Koncem roku 2009 vyšlo Opatření rektora č. 39/2009,
Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací (http://www.cuni.cz/UK-3361.html).
V opatření se mj. píše, že „Podrobnosti o ukládání závěrečných prací, u kterých proběhla ob-
hajoba v období od 1. ledna 2006 do 28. února 2010, do databáze včetně příslušného harmo-
nogramu budou upraveny dodatkem k tomuto opatření a v případě potřeby též metodickým
materiálem.ÿ Z tohoto důvodu vedení fakulty ještě odložilo vydání vlastního výnosu. Přesto
už dál nelze opomíjet povinnost ukládat práce do SIS. Protože to bude znamenat velkou
pracovní zátěž, doporučilo kolegium, aby knihovna využila studentské brigádníky; studenti
dostanou zaplaceno ze stipendijního fondu. V zásadě by měly být uloženy práce počínaje
rokem 2006, ale v té době nebylo předepsané archivovat výslovně elektronickou verzi, pouze
výsledek obhajoby. Podle děkanova názoru by výsledky obhajob už v SIS měly být, i když
na jiném místě, a je starostí ÚVT UK věc v systému upravit. Další problém souvisí se zajiš-
těním absolutní shody mezi tištěnou a elektronickou verzí studentských prací. Prod. L. Skála
doporučil pokládat za primární verzi tu vytištěnou a spokojit se s písemným prohlášením
studenta, že elektronická verze je identická. Co se týče úvah vedení fakulty zavést výhradně
elektronickou databázi prací, nelze je realizovat bez osvědčení, že databáze splňuje kritéria
elektronického archivu. Zatím se nepodařilo zjistit existenci úřadu, jenž by takový certifikát
vydával.

e) Ve středu 13. 1. 2010 proběhla schůzka týkající se studentské ankety (změna kritérií). Zú-
častnili se jí studijní proděkani J. Anděl a L. Skála, prod. J. Štěpán, doc. P. Töpfer, doc.
M. Rokyta. Proděkan Skála popsal změnu při zveřejňování výsledků studentské ankety (10%
hranice pro zveřejňování výsledků ankety k příslušnému učiteli daného předmětu se bude po-
čítat z počtu studentů zapsaných v daném předmětu k příslušnému učiteli, nikoli z celkového
počtu studentů zapsaných v předmětu). Změna se uplatní po patřičné úpravě SISu.

f) Hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd:
jednání se zástupci Akreditační komise se bude konat na MFF UK ve středu 20. ledna 2010
dopoledne. Za vedení fakulty se zúčastní proděkan prof. L. Skála a na počátek děkan.

g) Přehled cen udělených studentům a absolventům UK za rok 2009 ukazuje, že MFF v pře-
hledu figuruje pouze jediným jménem: Mgr. Petr Dohnal získal Cenu prof. RNDr. Jaroslava
Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů.

Věda a zahraniční styky

a) Pror. M. Horyna se dopisem ze 4. 12. 2009 obrátil na děkana s prosbou o vyhodnocení zku-
šeností MFF s kritérii pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která platí již
třetím akademickým rokem. Vedení fakulty využije této příležitosti k návrhu upravit dopo-
ručený minimální počet publikací v impaktovaných časopisech a předepsaný minimální počet
citací v informatických a matematických oborech.

b) Systém Habilion: pror. M. Horyna akceptoval podnět z MFF a souhlasil s odložením ostrého
provozu. Systém nyní pracuje na úrovni prototypového zkušebního provozu.

c) Univerzita Karlova vyhlásila Soutěž Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2010.
S ohledem na fakt, že prostředky do soutěže vložené znamenají de facto další zdroj financo-
vání sekcí, trvá vedení fakulty na mechanismu předkládání projektů prostřednictvím sekčních
proděkanů. Očekává přitom, že autoři projektů metodiku přijmou a svou práci na grantech
tohoto typu pochopí jako službu sekci/fakultě. Poměr množství mezd vyplaceného zaměst-
nancům a stipendií vyplacených studentům musí být nejvýše 4 : 6.

d) Financování české vědy: rozhovor s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy dr. M. Kopico-
vou pro deník Mladá Fronta Dnes 2. ledna 2010 vyvolal u některých představitelů Akademie
dosti ostré reakce. Vedení fakulty se do veřejné polemiky nezapojilo; uvítalo by věcnou a
průkaznými argumenty podloženou diskusi.

Personální a mzdová agenda
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a) Kompletní výsledky podzimního kola konkursů jsou na úřední desce MFF, viz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20091214.pdf.

b) Proděkan pro informatickou sekci předložil děkanovi návrh na vytvoření nového pracoviště:
konkrétně jde o odloučení se výzkumné skupiny distribuovaných systémů od Katedry soft-
warového inženýrství a jejího ustavení jako samostatné katedry. Kolegium informatické sekce
návrh projednalo a doporučilo, vedení fakulty tedy nemělo námitky, aby jej děkan podal
senátu jako návrh organizační změny.

c) Děkan prostřednictvím sekčních proděkanů požádal vedoucí pracovišť, aby při povolování
dovolených v prvním čtvrtletí 2010 měli na paměti, že mimořádné odměny koncem roku 2009
zvyšují finanční náhrady za dovolenou.

Provoz a rozvoj

a) Fakulta obdržela žádost zástupce starostky Městské části Praha 2 Ing. arch. V. Vondráška,
aby MFF zmocnila Městskou část pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí ve věci
studie záměru Revitalizace zeleně Albertov. Po projednání ve vedení fakulty děkan ode-
psal v tom smyslu, že MFF preferuje postup, kdy ÚMČ Praha 2 předá Univerzitě Karlově
podklady k žádosti o územní rozhodnutí a po příslušném projednání, skončí-li s kladným
výsledkem, podá žádost o územní rozhodnutí Univerzita Karlova. Nakládání s univerzitními
pozemky projednává AS UK, a to na základě studie; nechť tedy takovou studii MČ poskytne.
Prod. M. Tichý seznámil se situací odbor rozvoje RUK.

Různé

a) Připravuje se výroční zpráva MFF za rok 2009.
b) Příští číslo univerzitního časopisu FORUM bude zaměřeno na přírodovědné fakulty, jeho část
bude proto věnována MFF. Podklady jsou ve stádiu přípravy. (Termín: 20. 1. 2010.)

c) Do finální fáze se blíží ustavení spolku absolventů MFF. Děkan by uvítal spojení spolku
absolventů se spolkem Matfyzák při zachování názvu Matfyzák.

d) Ve čtvrtek 14. ledna 2010 se uskuteční přátelské novoroční setkání reprezentací MFF UK a
FJFI ČVUT.

e) Z. Němeček dále oznámil, že vědecká rada MFF se usnesla na návrhu na jmenování předsedy
AS J. Dolejšího docentem.

Prod. L. Skála informoval, že zejména na finanční matematice vyvstává problém s velkým
počtem studentů. Není např. dostatek pedagogů, kteří by vedli jejich bakalářské práce. Na velkou
část studentů (v letošním roce přibližně 450) nedostává fakulta od státu příspěvek.
Členům senátu byl k dispozici materiál týkající se zveřejňování závěrečných prací, zaslaný

senátu prod. L. Skálou. J. Spurný upozornil, že v autorském zákoně je pro zveřejňování školních
děl explicitně povolena výjimka. Na dotaz D. Stanovského prod. L. Skála odpověděl, že texty prací
a posudky budou přístupny pouze zalogovaným uživatelům, mimouniverzitní uživatelé budou moci
o přístup do systému požádat; s volným přístupem pro všechny nesouhlasila hlavně PřF.
V další debatě došel senát k názoru, že není jasné, zda celý systém zveřejňování závěrečných

prací bude zprovozněn v rozumné době, proto pověřil své předsednictvo, aby se obrátilo na AS UK.

Usnesení:
AS MFF UK pověřuje své předsednictvo, aby dopisem informovalo o jeho postoji ke
zveřejňování závěrečných prací AS UK.

Hlasování: 17 – 0 – 1

Proběhla diskuze o zveřejňování číselného hodnocení ve studetské anketě. Podle P. Valtra by
se měly zveřejňovat všechny výsledky, současný systém, kdy se objeví výsledky jen pro malou
část předmětů, je pro studenty demotivující. Podle děkana Z. Němečka jsou důležité hlavně slovní
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připomínky k výuce, ne číselné hodnocení. M. Radecki vyjádřil názor, že jde o začarovaný kruh –
studenti nevyplňují anketu, protože si myslí, že její výsledky nejsou brány v úvahu.
Došlo k vyúčtování výuky s FTVS, fakulta obdrží přibližně 400 tisíc Kč.
Na zasedání koloval materiál pro tvůrce a uživatele studentské ankety od prof. Mareše.
Souhrn cen, o které se mohou studenti ucházet, je uvedený na http://www.cuni.cz/UK-110.html.
Dále se debatovalo o požadavcích na uchazeče o habilitaci.

3. Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze
pro rok 2009.

Děkan předložil senátu pro informaci zprávu o plnění Aktualizace DZ pro rok 2009 a ke schválení
Aktualizaci DZ pro rok 2010.
Na žádost P. Kolmana přislíbil prod. Skála poskytnout senátu výsledky analýz studijních vý-

sledků posluchačů fakulty; výsledky budou přístupné na vnitřních stránkách senátu. Děkan dále
zodpověděl otázky týkající se poklesu kriminality v budovách fakulty (vloupání do pracoven), vy-
řazení výsledků fakulty z RIV (a jejich opětovného zařazení) a zřízení post-doktorandských míst.
Rozsáhlá diskuze proběhla k výuce některých předmětů v angličtině. P. Krtouš navrhl, aby

budoucí akreditace NMgr. studijních programů automaticky umožnovaly výuku v českém i anglic-
kém jazyce, podle uvážení přednášejícího. Možná řešení přislíbil děkan Z. Němeček konzultovat na
schůzce se zástupci Akreditační komise plánované na 20. 1. 2010. J. Dolejší dále požádal L. Skálu,
aby se informoval o řešení na FSV, kde přednášky v angličtině běžně probíhají.

Usnesení:
AS bere se souhlasem na vědomí zprávu děkana fakulty o plnění úkolů Aktualizace
dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2009.

Hlasování: 18 – 0 – 0

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok
2010.

K předloženému materiálu děkan Z. Němeček na návrh vědecké rady doplnil bod „Stimulovat
pracovníky fakulty k získávání titulů DSc.ÿ Na dotaz P. Krtouše, zda je udělení titulu DSc. zohled-
ňováno při rozdělování peněz na pracoviště, odpověděl, že univerzitních ani fakultních pravidlech
to stanoveno není, rozhodnutí záleží na příslušné sekci.

Usnesení:
AS schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2010.

Hlasování: 18 – 0 – 0

5. Termíny zasedání senátu v letním semestru.

Termíny zasedání v letním semestru byly předběžně stanoveny na 10. března, 31. března, 7. – 9.
května (výjezdní zasedání) a 9. června.

6. Různé

Vzhledem k úmrtí reprezentanta fakulty v Radě VŠ prof. I. Barvíka požádal J. Dolejší senátory,
aby přemýšleli, kdo by byl vhodným zástupcem fakulty v tomto orgánu.
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AS se také věnoval plánované rekonstrukci Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Podle děkana
Z. Němečka by zástupci vysokých škol měli být nejen dostatečně erudovaní, ale měli by být ochotní
se této práci plně věnovat. J. Dolejší dále upozornil členy senátu na dokument Analýza stavu
vývoje, výzkumu a inovací v ČR, který je k dispozici na
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=549508.
Diskuze proběhla o prostupnosti studia, např. na finanční matematice je nedostatek pedagogů,

kteří by vedli bakalářské práce. J. Spurný upozornil, že kvůli zrušení mnoha prerekvizit je studium
příliš prostupné a někteří studenti navštěvující přednášky vyšších ročníků nemají základní znalosti.
Děkan Z. Němeček připustil, že se možná formální požadavky na studenty zmírnily příliš. Cílem
změn bylo, aby se chytrým a pracovitým studentům umožnilo přejít přes první semestr, ne neúměrné
prodlužování doby studia. Prod. L. Skála navrhl, aby studijní komise připravila návrh kroků, které
by bylo možné učinit.

Zasedání skončilo v 21.05.

Příští zasedání senátu se uskuteční 10. března 2010 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


