
Zápis ze 166. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 9. června 2010

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, M. Ku-
lich, Z. Prášková, D. Stanovský, S. Stehno, P. Valtr, J. Hermann, T. Jirotka, J. Lipovský,
P. Motloch, M. Radecki, R. Švarc

Omluveni: S. Krýsl, J. Pešička, J. Spurný, J. Valenta

Hosté: J. Anděl, O. John, A. Kučera, D. Lanková, A. Líska, Z. Němeček, V. Sechovský, L. Skála,
J. Štěpán

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 165. zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
3. Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2011/12.
4. Schválení návrhu změny Opatření děkana pro organizaci studia na MFF UK.
5. Vyjádření k návrhu Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty

bakalářských a magisterských studijních programů.
6. Vyjádření ke změně studijních plánů oboru Finanční matematika, změně stud. plánů na

matematice.
7. Schválení Výroční zprávy MFF za rok 2009.
8. Schválení jmenování členů disciplinární komise fakulty.
9. Odpověď na otázky týkající se studijních předpisů.

10. Různé.

Zasedání řídil předseda senátu J. Dolejší.

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 165. zasedání.

Program zasedání a zápis z minulého zasedání po drobné změně byly schváleny tichým souhla-
sem.

2. Informace vedení fakulty.

Děkan Z. Němeček, prod. L. Skála a tajemník A. Líska informovali senát o hlavních bodech
činnosti vedení fakulty od 19. května.

Ekonomické záležitosti

a) Kolegium děkana diskutovalo otázku výměny části provozní institucionální dotace na vědec-
kou činnost za prostředky investiční. Byla schválena výměna ve výši zhruba 19 mil. Kč, která
zprostředkovaně posílí FRIM.

b) Prodej chaty na Mariánské: návrh byl předložen Akademickému senátu Univerzity Karlovy
na jeho zasedání 28. 5. 2010 a byl jím schválen. Poslední instancí rozhodující pro uskutečnění
odprodeje je Správní rada UK.
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c) Výrok auditora Ing. E. Špaňárové k účetní závěrce MFF za rok 2009 je následující: „Podle
mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními
předpisy.ÿ

d) Prodej Van de Graaffova urychlovače - děkan vydal Příkaz děkana č. 5/2010, rozhodnutí o
přebytečnosti movitého majetku a jeho prodeji
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/prikaz05.htm.

Studijní agenda

a) Děkan předkládá senátu návrh dokumentu Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012.
b) Děkan předkládá senátu ke schválení návrh Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
c) Děkan předkládá senátu návrh Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro

studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
d) Prod. L. Skála předkládá senátu ke schválení návrh na oddělení výuky matematické analýzy

pro obor Finanční matematika.
e) Děkan předkládá návrh na jmenování disciplinární komise MFF.
f) Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací: na návrh prod.

L. Skály děkan jmenoval do uvedené funkce pracovnici Mgr. Evu Uzlovou z Knihovny MFF.
g) Uskutečnil se doktorandský týden.

Věda a zahraniční styky

a) Návrhy na členy poradních orgánů RVVI: za MFF jsou navrženi prof. Z. Němeček a prof.
J. Hořejší.

b) Místa post-doc: je zaznamenáno několik přihlášek, uchazeči pocházejí spíše z exotických zemí.
c) TAČR: návrhy projektů MFF byly ve stanoveném termínu odeslány.
d) Děkan by uvítal jednotná pravidla pro plánování projektů GAUK a tzv. specifického vý-

zkumu. Zatím neformálně navrhoval pror. P. Volfovi, aby GAUK šla více cestou specifických
projektů. Fakulta by předem znala svou finanční kvótu a sama by provedla jakési předkolo
soutěže, ve kterém by návrhy vytřídila. Kolegium s takovou ideou souhlasilo a doporučilo
děkanovi, aby ve věci dále jednal s představiteli vedení UK.

e) Slavnostní předání čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Endre Szemerédimu pro-
běhne v úterý 15. června 2010.

Personální a mzdová agenda

a) Proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovních míst a na obsazení funkcí vedoucích pra-
covišť MFF. Většina komisí děkanovi sdělila své doporučení a ta byla projednána v kolegiu
děkana, v případě vedoucích pracovišť také vědeckou radou MFF. Rozhodnutí děkana o vý-
sledcích konkursů bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

Provoz a rozvoj

a) Do investičního plánu Univerzity Karlovy na léta 2011–2015 byla zařazena výstavba pavilonu
v areálu MFF v Troji, pro potřeby matematické a informatické sekce.

Různé

a) Děkan předkádá senátu ke schválení Výroční zprávu MFF za rok 2009.
b) Předprázdninové setkání pracovníků MFF na albertovských kurtech se uskuteční ve středu

30. června 2010 od 16:30 hodin.

R. Grill dále upozornil, že proběhla volba místopředsedů Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
stali se jimi prof. Haasz, prof. Hronová, a dr. Kopicová.
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3. Schválení podmínek přijetí ke studiu na akademický rok 2011/12.

Po diskuzích, které probíhaly mj. na předcházejících zasedáních AS, předložilo vedení návrh
podmínek pro přijetí ke studiu na akademický rok 2011/12. Zavádí se přijímací zkouška na Bc.
program matematika a informatika. Bakalářský obor Finanční matematika se otevírá pouze v
prezenčním studiu, kvóta počtu přijímaných uchazečů je stanovana na 140. Přijímací zkoušky budou
(s výjimkou finanční matematiky) odpouštěny např. studentům s průměrem známek z matematiky
nepřevyšujícím 1,5 nebo úspěšným řešitelům krajských kol matematické nebo fyzikální olympiády.

Prod. L. Skála shrnul předcházející několikaměsíční diskuzi; vyjádřil názor, že zatímco zavedení
přijímacích zkoušek na finanční matematice je vzhledem k převisu zájemců logické, jejich zavedení
na informatice je paradoxní.

Předseda legislativní komise P. Kolman seznámil senát s připomínkou LK, která doporučuje
vynechat z informační brožury o přijímacím řízení prominutí jazykové zkoušky na základě státní
příslušnosti. Děkan Z. Němeček přislíbil, že do příštího roku se vedení pokusí najít jinou formulaci.
Dále se diskutovalo o formulaci pozvánky k přijímací zkoušce, zejména o povolených a zakázaných
pomůckách a o povolování náhradního termínu zkoušky.

M. Radecki uvedl, že je rád, že se po určitých problémech s velkou částí vedení setkal. Zeptal
se, proč nebyla zařazena možnost odpuštění přijímacích zkoušek studentům, kteří splnili určitou
úroveň SCIO testů. K tomu prod. L. Skála mj. uvedl, že se na jiných fakultách nesetkal s kombinací
přijímacích zkoušek a SCIO testů a je otázkou, zda má fakulta zájem o studenty, kteří nechtějí ani
překonat bariéru lehkých přijímacích zkoušek.

Na otázku P. Krtouše ohledně možnosti prominutí přijímacích zkoušek za maturitu z matema-
tiky prod. L. Skála uvedl, že to není možné, protože v momentě podávání přihlášek není zřejmé,
zda uchazeč z matematiky maturovat bude.

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje znění podmínek pro přijímací řízení podmínek přijímací řízení.

Hlasování: 18 – 0 – 0

Usnesení:
ASMFF UK doporučuje doporučuje vynechat z informační brožury o Přijímacm řízení
formulace podmiňující prominutí jazykové zkoušky na základě státní příslušnosti.

Hlasování: 14 – 1 – 3

4. Schválení návrhu změny Opatření děkana pro organizaci studia
na MFF UK.

Prod. L. Skála předložil senátu návrh změny Opatření děkana pro organizaci studia na MFF.
Shrnul změny vzhledem k verzi na senátních stránkách, které byly provedeny na základě připomínek
senátorů.

Byla upravena část rad doktorského studijního oboru. Byla také vynechána formulace, že vý-
uky se mohou zúčastnit také studenti (např. doktorského studia); podle VŠ zákona totiž mohou
učit pouze zaměstnanci školy. Vyučující studenti budou muset mít s fakultou dohodu o pracovní
činnosti. Ve čl. 4 byla vynechána věta „Studenti mají právo na konzultace.ÿ. K tomu děkan Z. Ně-
meček uvedl, že toto právo považuje za samozřejmé a nemusí být uvedeno v předpisu. Pokud by se
např. ve studentské anketě objevilo, že vyučující odmítl studentovi konzulaci, byl by na to důrazně
upozorněn.

Bohatá diskuze proběhla ke způsobu uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazu-
jícího magisterského studia. V opatření byla přidána podmínka, že předměty nesmějí být povinně
volitelné v bakalářském studijním programu. Ta však nic fakticky nemění. Zároveň vedení fakulty
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uvedlo, že při uznávání předmětů nebude tak benevolentní jako v minulých letech, ale bude se
striktně řídit předpisem.

M. Radecki vyjádřil nesouhlas s novou úpravou uznávání kreditů v kombinaci se studijními
plány. Upozornil, že studenti některých oborů mají podle doporučeného plánu vystudovat ve tře-
tím ročníku přibližně 25 kreditů z povinně volitelných předmětů, což výrazně převyšuje oficiálně
požadovaný počet kreditů z těchto předmětů. „Přebývajícíÿ předměty jim pak nejsou do NMgr.
studia uznány. O. John upozornil na to, že podle názoru jednoho z členů Akreditační komise je
možné uznat předměty z Bc. do NMgr. studia pouze bez kreditů.

Jako jedno z možných řešení problému se jevila důsledná kontrola studijních plánů v Bc. i
NMgr. studiu a případně omezení počtu povinně volitelných předmětů v Bc. studiu.

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje návrh změny Opatření děkana pro organizaci studia na MFF
UK.

Hlasování: 14 – 2 – 2

5. Vyjádření k návrhu Opatření děkana o uznávání dříve vykona-
ných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských stu-
dijních programů.

Prod. J. Anděl seznámil senát s Opatřením děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro
studenty Bc. a NMgr. studijních programů. Opatření má poskytovat právní oporu zavedeným
zvyklostem uznávání předmětů.

P. Valtr položil otázku, zda existuje způsob, jak zabránit tomu, aby se student přihlásil ke
studiu několikrát za sebou. Prod. J. Anděl odpověděl, že žádný takový způsob nezná, student
ovšem po určité době musí platit poplatek za delší studium.

M. Radecki požádal prod. J. Anděla o to, zda by vedení zvážilo rozšíření termínu na podání
žádosti o uznání předmětů (v předpisu 1. až 31. října) o další měsíc na začátku letního semestru.
Prod. J. Anděl odpověděl, že zápis se provádí do úseku studia, kterým je rok, tudíž by student měl
mít na začátku roku jasno, co si chce zapisovat. Obdobná praxe je také na PřF.

Usnesení:
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí návrh Opatření děkana o uznávání dříve
vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

Hlasování: 17 – 0 – 1

6. Vyjádření ke změně studijních plánů oboru Finanční matema-
tika.

Garant programu Matematika O. John seznámil senát s mírnými změnami studijních plánů v
prvním ročníku bakalářského studia. Posluchači oboru Finanční matematika budou zapisovat v
1. semestru nově zavedený předmět Kalkulus Ia místo předmětu Matematická analýza 1a. Oba
tyto předměty mají stejný počet hodin (4/2 Z+Zk), počet kreditů a totožný sylabus. Důvodem
tohoto opatření je odstranění potíží při dělení ve druhém semestru, kdy vznikaly značné technické
problémy v realizaci studijních skupin, volby cvičících apod.

Na dotaz J. Lipovského O. John uvedl, že oba předměty budou záměnné a měly by být mezi
sebou uznávány.
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Usnesení:
ASMFF UK bere se souhlasem na vědomí návrh změn studijních plánů oboru Finanční
matematika.

Hlasování: 17 – 0 – 1

7. Schválení Výroční zprávy MFF za rok 2009.

Vedení fakulty předložilo senátu ke schválení výroční zprávu fakulty. V diskuzi někteří členové
senátu doporučili vedení do příští výroční zprávy zahrnout také počty pracovníků jednotlivých
pracovišť (např. full-time ekvivalenty úvazků) a počet přijatých studentů doplnit počtem studentů,
kteří se skutečně ke studiu zapíší.

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje zprávu MFF za rok 2009.

Hlasování: 17 – 0 – 0

8. Schválení jmenování členů disciplinární komise fakulty.

AS schválil podle čl. 10 odst. 1f) Statutu MFF složení disciplinární komise fakulty na další dvou-
leté období, počínající dnem 17. října 2010. Volba proběhla tajně, skrutátory byli určeni Z. Drozd
a P. Motloch. Vydáno bylo 16 hlasovacích lístků. Členy disciplinární komise byli zvoleni J. Anděl
(13 hlasů), A. Kučera (14), L. Skála (14), D. Kolovratník (16), L. Surá (16) a O. Zajíček (15).
Náhradníky byli zvoleni J. Podolský (16), P. Töpfer (16), A. Kazda (15) a M. Radecki (14).

9. Odpověď na otázky týkající se studijních předpisů.

Senát se vrátil k otázkám položeným doc. M. Pokorným. J. Dolejší uvedl, že otázka o údajném
nesouladu Studijního a zkušebniho řádu a Směrnice děkana č. 6/2008 je vyřešena a tazatel proti
odpovědi nemá námitky.

Senát se věnoval druhé otázce: zda je možné skládat zkoušku prostřednictvím emailu. Prod.
J. Anděl popsal případ studenta, který vyvolal zmíněnou otázku. Po diskuzi, ze které vyplynulo,
že zkoušející je povinnen zajistit objetivitu zkoušky, senát schválil usnesení navržené J. Dolejším.

Usnesení:
AS MFF UK se nevyjadřuje ke konkrétní formě provádění zkoušek, ale zdůrazňuje
požadavek na regulérnost a korektnost každé zkoušky.

Hlasování: 14 – 0 – 2

10. Různé.

Vzhledem ke složení státních závěrečných zkoušek zaniklo 1. 6., resp. 2. 6. členství v senátu
J. Kvasničákovi a M. Chvojovi. Podle čl. 6, odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS MFF UK se
senát usnesl, že doplňovací volby do Studentské komory pro akademický rok 2009/10 se nebudou
konat.

Hlasování: 16 – 0 – 0
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Pozn.: Usnesení se netýká doplňovacích voleb pro následující akad. rok, které se uskuteční podle
usnesení přijatého na minulém zasedání.

J. Dolejší informoval o zasedání AS UK, kterého se zúčastnil. Změna Řádu habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem, kterou AS MFF na dubnovém zasedání nepodpořil, byla z programu
stažena pro malý počet členů senátu. Dále byl na zasedání AS UK P. Krtouš zvolen všemi hlasy
do RVŠ.

Z podnětu P. Krtouše se také diskutovalo o financování fakulty a interním rozdělování financí.

Zasedání skončilo v 22.00

Příští zasedání senátu se uskuteční 13. 10. 2010 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


