
Zápis ze 167. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 13. října 2010

Přítomni: R. Grill, J. Hric, P. Kolman, R. Kryl, S. Krýsl, M. Kulich, J. Pešička, Z. Prášková,
J. Spurný, D. Stanovský, S. Stehno, J. Valenta, P. Valtr, T. Jirotka, V. Kopal, P. Lasák,
P. Motloch, M. Radecki, J. Šejnoha, R. Švarc, J. Václavík

Omluveni: J. Dolejší, Z. Drozd, P. Krtouš

Hosté: J. Hála, A. Havlíčková, D. Lanková, O. Kudler, J. Lipovský, A. Líska, Z. Němeček, M. Rot-
ter, L. Přech, L. Skála

Program zasedání:

0. Nová studentská komora.
1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 166. zasedání.
2. Informace vedení fakulty.
3. Volba předsedy a jednatele AS.
4. Volba předsedů komisí.
5. Převedení hospodářského výsledku MFF.
6. Jmenování zástupců senátu do konkurzních komisí.
7. Diskuze o směrnici děkana č. 7/2010.
8. Vyhlášení voleb do AS UK a do Zaměstnanecké komory AS MFF UK.
9. Různé.

Zasedání řídil místopředseda senátu R. Kryl.

0. Nová studentská komora

R. Kryl předal osvědčení členům nově zvolené studentské komory. Poté se všichni senátoři
vzájemně představili.

1. Schválení programu zasedání a kontrola zápisu ze 166. zasedání.

Program zasedání i zápis z minulého zasedání 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 9. června.

Ekonomické záležitosti

a) Děkan požádal o převedení výsledku hospodaření za rok 2009 (viz bod 5).
b) Paní L. Urbanek navštíví 15. 10. t.r. MFF, hodlá s děkanem projednat záležitost Fondu Karla

Urbánka. Dosud není evidována jediná přihláška zájemce o stipendium z Fondu. Jedním
z důvodů může být podmínka donátorky, že studijní pobyt studenta fyziky má v USA trvat
jeden rok.

c) Prodej chaty na Mariánské byl schválením Správní radou UK dokončen.
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d) Byla vydána směrnice tajemníka č. 2/2010 o cestovních náhradách. Nově použití automobilu
jako dopravního prostředku schvaluje vedoucí pracoviště, ne tajemník.

Studijní agenda

a) Příprava přijímacího řízení včetně přijímacích zkoušek na příští rok.
b) Dnem 29. září 2010 vstoupily v platnost tyto směrnice děkana:

• Směrnice děkana č. 7/2010, Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer07.htm

• Směrnice děkana č. 8/2010, Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a zve-
řejňování závěrečných prací
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer08.htm

• Směrnice děkana č. 9/2010, Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na
Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer09.htm

c) Dne 13. 10. 2010 zdárně proběhly imatrikulace studentů prvního ročníku MFF.
d) V roce 2010 podala MFF na RUK celkem šest návrhů na ceny udělované studentům. Kandi-

dáty jsou Mgr. T. Tancer (Cena Josefa Hlávky), Mgr. P. Hošek a Mgr. V. Ročková (Bolzanova
cena), Bc. A. Mirová (Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy – Cena prof.
PhDr. Václava Příhody), Bc. J. Vlachý a Mgr. B. Bittová (Cena rektora pro nejlepší absol-
venty Univerzity Karlovy – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského).

e) V mimořádném termínu přijímacího řízení pro obor Obecná informatika se žádný zájemce ze
Saúdské Arábie nepřihlásil.

f) Dne 3. 9. 2010 se konala obhajoba práce Design and implementation of the Spad filesystem
Mgr. Mikuláše Patočky. Přítomných 9 členů komise odevzdalo 3 hlasy kladné, 2 záporné a
4 neplatné, tzn. že uchazeč neprospěl. Kol. M. Patočka nebyl s tímto výsledkem spokojen a
zaslal děkanovi fakulty mail se silnými výhradami. Děkan seznámil s věcí Vědeckou radu MFF
na jejím zasedání 6. 10. 2010. VR se seznámila s okolnostmi průběhu obhajoby a konstatovala,
že obhajoba proběhla v souladu s předpisy. Děkan s tímto závěrem seznámil kol. Patočku.

g) Na zasedání kolovala zpráva o výsledcích testů studijních předpokladů studentů nastupujícího
prvního ročníku (testy se provádějí na Albeři) vypracovaná doc. L. Hanykovou. Časový vývoj
výsledků, sledovaných od roku 1988, ukazuje v posledních třech letech výrazné zhoršení.

h) Prod. J. Anděl udělal graf promítající data ze všech testů, prováděných doc. M. Rokytou.
Sestup úspěšnosti začal už v roce 2007, tedy v posledním roce, kdy MFF přijímala studenty
na základě přijímacích zkoušek.

i) Probíhá příprava nových akreditací, vnitrofakultní termín je konec listopadu. Na fyzice a
informatice bude akreditováno pouze bakalářské studium, na matematice pravděpodobně také
navazující magisterské studium. Prod. L. Skála požádal senátory, aby k přípravě akreditací
také přispěli.

Věda a zahraniční styky

a) Z RUK byly vypraveny celkem čtyři návrhy na Cena ministra školství za mimořádné výsledky
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2010, přičemž z MFF jsou společně
nominováni doc. Ing. F. Bečvář, DrSc. a Mgr. M. Krtička, Ph.D.

b) MFF dostala z RUK přiděleno 240 213 tis. Kč jako finanční bonus za monografie, sekce
matematická a informatická se dohodly na rozdělení.

c) Předseda vlády jmenoval prof. Z. Němečka členem a současně předsedou Komise pro hodno-
cení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Komise je poradním orgánem
Rady pro výzkum, vývoj a inovace a má za úkol navrhnout metodiku na další období, obo-
rovou metodiku s výraznou účastí zahraničních expertů, jak stojí v programovém prohlášení
nové české vlády. Současná metodika hodnocení vědeckých výsledků je schválena na dva roky.
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d) Pror. P. Volf, předseda Grantové agentury UK, svým dopisem děkanovi sdělil, že na návrh
MFF byli doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., a prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc., jmenováni
od 1. 7. 2010 členy Oborové rady GA UK pro sekci přírodní vědy – fyzika.

e) Vedení fakulty (a poté také Vědecká rada MFF UK) doporučilo návrhy kolegia matematické
sekce na udělení čestného doktorátu UK prof. K. R. Rajagopalovi a prof. RNDr. B. Riečanovi,
DrSc. Oba návrhy děkan postoupil panu rektorovi.

f) Na schůzce děkanů a proděkanů přírodovědných fakult z ČR se diskutovalo mj. o rozdělování
dotace na rozvoj organizace.

Personální a mzdová agenda

a) Děkan požádal senát o delegování jeho zástupců do konkursních komisí (viz bod č. 6.)
b) Naplňuje se Registr docentů a profesorů (dále IS REDOP). Žádané údaje jsou vesměs v perso-

nální databázi, proto za MFF bude odpovědnou osobou za zabezpečení úplnosti a správnosti
údajů a za řešení případných problémů při přípravě dat pro IS REDOP Mgr. Tomáš Jančák.
Pochvalu zaslouží dr. P. Zakouřil, který se úkolu iniciativně ujal a výrazně napomohl k jeho
splnění.

c) Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy zaslalo děkanovi děkovný dopis za pomoc ze strany
dvou odborníků MFF, kteří výrazně přispěli k objasnění závažné kriminální činnosti.

d) Proběhlo očkování proti sezónní chřipce.

Provoz a rozvoj

a) Rozvojové projekty na rok 2011: návrhy byly podány v předem doporučeném objemu 9,2 mil.
Kč (po restrikci).

b) Informaticko-matematický pavilon: prod. P. Svoboda jedná s arch. J. Jarošem a zástupci
sekcí matematické a informatické o prostorových požadavcích, pan architekt vypracuje tzv.
hmotovou studii.

c) Během prázdnin se vystěhoval Kabinet jazykové přípravy z Karlína, takže nyní je celé pra-
coviště v Troji.

d) Byla uzavřena smlouva s Městskou částí Praha 2 o odvozu biologického odpadu z pozemku
MČ přes pozemek fakulty. Zahrada Ztracenka byla koncem srpna zkolaudována a následně
otevřena veřejnosti.

e) Byla vydána vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice, která v případě mi-
mořádných situací reguluje vybraným spotřebitelům spotřebu energie. Regulace se týká také
fakulty; do 30 minut by bylo nutné regulovat spotřebu o 15, resp. 30 procent. Sankce nejsou
stanoveny, o případné škody by se však dělily instituce, které tuto vyhlášku nerespektovaly.

f) Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího správy budov.
g) Došlo ke kolaudaci fyzikálních praktik na Karlově a výměně tabulí v posluchárnách v Troji.

Různé

a) Připravují se fakultní koncerty, oba ve Velké aule Karolina: 30. listopadu 2010 tzv. podzimní,
7. prosince 2010 koncert adventní.

b) Děkan a prod. V. Sechovský se 2. 10. 2010 zúčastnili setkání s děkany přírodovědně zamě-
řených fakult ČR. Setkání bylo užitečné pro výměnu informací, především o finanční situaci
vysokých škol.

c) Koleje a menzy UK provedly změny v cenách jídel, tajemník s nimi seznámil vedoucí pracovišť
a předsedu studentské komory.

d) Bude vydán společný kalendář naší fakulty a FJFI ČVUT nazvaný „FJFI a MFF v díle
sochaře Zdeňka Kolářskéhoÿ.

e) 19. října proběhne závěrečná prohlídka katedrového objektu v Troji.
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Na otázku M. Radeckého děkan Z. Němeček upřesnil, že u IS REDOP jde pouze o naplnění
registru, nelze do něj zatím nahlížet.

Z podnětu J. Pešičky se diskuze věnovala také vázání 46 mil. v rozpočtu UK, na kterém se
MFF podílí cca 7 mil. Kč. Rezerva pro podobný účel byla už při sestavování rozpočtu MFF vytvo-
řena. Fakulta na rozšířeném kolegiu rektora protestovala proti způsobu vypočtení příspěvku, který
nevytváří motivaci fakult mít kladný hospodářský výsledek.

L. Přech předložil námět na úpravu systému zpracování cestovních příkazů. Pokud je příkaz
uzavřen a vyúčtován, správce účtu nemůže zjistit, jaké částky byly vyúčtovány. Podle D. Lankové
byl požadavek už hospodářským oddělením zaznamenán, jeho zavedení do praxe však může trvat
déle.

P. Kolman se zeptal, v jaké fázi je příprava přijímacích zkoušek. Podle prod. L. Skály příprava
probíhá zdárně, směřuje se k jinému způsobu hodnocení příkladů na matematice a informatice.

Dále prod. L. Skála na dotaz J. Šejnohy doplnil, že stávající akreditace NMgr. studijních pro-
gramů mají platnost do r. 2015. Z podnětu M. Kulicha se diskutovalo také o možných přechodových
opatřeních na matematice v situaci, kdy do NMgr. studia s novou akreditací přijdou studenti z Bc.
studia se starou akreditací.

3. Volba předsedy a jednatele AS.

Skrutátory byli jmenováni P. Motloch, R. Grill. Na funkci předsedy byl R. Krylem navržen
J. Dolejší. Bylo vydáno i odevzdáno 21 hlasovacích lístků, 20 z nich bylo pro J. Dolejšího, jeden
neplatný. Na funkci jednatele navrhl M. Radecki T. Jirotku. Vydáno i odevzdáno bylo 21 hlasova-
cích lístků, T. Jirotka získal 19 hlasů, dva hlasovací lísky byly neplatné. J. Dolejší byl zvolen
předsedou senátu a T. Jirotka jeho jednatelem.

4. Volba předsedů komisí.

R. Kryl postupně navrhl stávající předsedy senátních komisí. Na funkci předsedy legislativní
komise byl navržen P. Kolman, vydáno bylo 20 hlasovacích lístků, odevzdáno 18, všechny pro
P. Kolmana. Při volbě předsedy ekonomické komise bylo vydáno i odevzdáno 20 hlasovacích lístků,
19 z nich pro J. Pešičku, jeden neplatný. Při volbě předsedy studijní komise bylo také vydáno
i odevzdáno 20 hlasovacích lístků, 19 z nich pro J. Spurného, jeden neplatný. P. Kolman byl
zvolen předsedou legislativní komise senátu, J. Pešička předsedou ekonomické komise
a J. Spurný předsedou studijní komise.

5. Převedení hospodářského výsledku MFF.

Na základě ukončení hospodářského roku 2009 v rámci celé UK v Praze vedení fakulty podalo
návrh na převedení hospodářského výsledku fakulty.

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje děkanem předložený návrh na převedení hospodářského vý-
sledku MFF ve schvalovacím řízení za rok 2009 :

• převedení zisku v částce 5 275 282,33 Kč ve prospěch nerozděleného zisku MFF

• převedení vnitrouniverzitní ztráty v částce 4 141 094,75 Kč na vrub vnitrouniver-
zitního hospodářského výsledku

AS MFF UK schvaluje převedení podílu výsledku hospodaření UK r. 2009 ve výši
2 956 854 Kč do Fondu reprodukce investiční ho majetku.

Hlasování: 20 – 0 – 0
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6. Jmenování zástupců senátu do konkurzních komisí.

Senát jmenoval své zástupce v konkurzních komisích a jejich náhradníky.

Usnesení:
AS MFF UK jmenuje svými zástupci v konkurzních komisích:

Fyzika: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (zástupce: doc. RNDr. Roman Grill, CSc.)
Matematika: doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D. (zástupce: doc. Mgr. Michal Kulich,
Ph.D.)
Informatika: RNDr. Jan Hric (zástupce: RNDr. Rudolf Kryl)
Mladí odborní asistenti: RNDr. Rudolf Kryl (zástupce: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.)

Hlasování: 20 – 0 – 0

7. Diskuze o směrnici děkana č. 7/2010.

Další bod se věnoval nově vydanému Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Souvisí s dopisem předsedkyně Akreditační komise
prof. V. Dvořákové, aby jí děkan MFF do 15. října poskytl informace o uskutečňování studijního
programu Matematika, zejména popis změn, ke kterým došlo během doby platnosti akreditace, a
vysvětlení, v jaké míře a proč dochází ke zdvojování nabídky studijních předmětů v bakalářském
a magisterském studijním programu.

Prod. L. Skála vysvětlil důvody, proč v akreditaci z roku 2002 vznikly překryvy mezi bakalář-
ským a magisterským studiem. Při vzniku Bc. a NMgr. studia se zdálo, že fakulta bude jednou
z mála, která bude mít navazující magisterské studium matematiky akreditováno. Proto bylo nutné
zabezpečit určitou úroveň znalostí nově příchozích studentů a do studijního plánu byly přidány ně-
které předměty ze třetího ročníku. V r. 2007 přišel požadavek Akreditační komise oddělit obě
studia. Na fyzice a informatice se podařilo v několika letech změnit studijní plány tak, že překryvy
zde prakticky nejsou. Na matematice se je ale odstranit nepodařilo.

Vedení fakulty proto vydalo Směrnici děkana č. 7/2010, upravující pravidla uznávání předmětů
při přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia a kreditů za ně. Tato změna
byla ale pro studenty velice nepříjemná, protože znamenala skok v podmínkách uznávání kreditů.

M. Radecki uvedl, že se kontaktoval s vedením fakulty a také díky předsedovi AS J. Dolej-
šímu se podařilo situaci pro následující akad. rok vyřešit. Na schůzce Studentské komory, které se
účastnil také děkan Z. Němeček byly hlavní sporné body opatření diskutovány. Malý problém stále
zůstává na informatice, kde byla velká část povinně volitelných předmětů NMgr. studia změněna
na volitelné, a nebudou uznány. M. Radecki diskuzi s vedením fakulty ocenil.

Prod. L. Skála popsal jednotlivé body Směrnice děkana č. 10/2010 (viz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2010/smer09.htm), která mění čl. 7 předchozí směr-
nice. Odst. 3 a 6 nebudou použity v následujícím akademickém roce.

8. Vyhlášení voleb do AS UK a do Zaměstnanecké komory AS
MFF UK.

Senát vyhlásil volby do AS UK a zaměstnanecké komory AS MFF UK pro následující tříleté
období.

Usnesení:
AS MFF UK vyhlašuje volby do Zaměstnanecké komory AS MFF UK a obou ko-
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mor AS UK na 23. a 24. 11., předsedou komise jmenuje L. Dvořáka, místopředsedou
K. Tůmu a pověřuje předsednictvo senátu jmenováním ostatních členů volební komise.

Hlasování: 20 – 0 – 0

9. Různé.

Termíny dalších zasedání byly stanoveny na 10. 11. a 15. 12.
L. Přech oznámil, že odborová organizace na MFF se v zájmu zjednodušení organizace voleb

rozhodla uskutečnit volby svého výboru současně s volbami senátními a požádal o technickou
pomoc ze strany senátní volební komise.

Zasedání skončilo v 20.34

Příští zasedání senátu se uskuteční 10. 11. 2010 v 18.00 hod.

Zapsal: J. Lipovský


