
Zápis ze 169. zasedání Akademického senátu MFF UK
konaného dne 15. prosince 2010

Přítomni: J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, P. Kolman, P. Krtouš, R. Kryl, S. Krýsl, 
M. Kulich, J. Pešička, Z. Prášková, D. Stanovský, P. Valtr, T. Jirotka, P. Lasák, 
M. Radecki, J. Šejnoha, R. Švarc, J. Václavík

Omluveni: J. Spurný, S. Stehno, J. Valenta, V. Kopal, P. Motloch
Hosté: P. Habuda, A. Havlíčková, D. Lanková, J. Lipovský, A. Líska, J. Pokorný, M. Rotter

Program zasedání:
0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 168. zasedání
1. Informace vedení fakulty 
2. Diskuze o webových stránkách
3. Otázka tzv. rotování vyučujících
4. Různé

Zasedání řídil jednatel senátu Tomáš Jirotka.

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 168. zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. K vyhotovenému zápisu ze 168. zasedání 
nebyla vznesena žádná připomínka a rovněž byl schválen tichým souhlasem.

1. Informace vedení fakulty

A. Ekonomické záležitosti

Tajemník fakulty Antonín Líska nejprve přítomné informoval o jedné neradostné události 
a dále pak o hospodářských záležitostech.
- Fakulta podala trestní oznámení na studenta FF UK, který opakovaně napadal 

profesora MFF v Karlíně, nejprve ústně, později až fyzicky. Napadený profesor měl 
dokonce zhmožděniny a musel být lékařsky ošetřen. Útočník byl psychicky nemocný 
muž, který však nebyl v době spáchání deliktu pod lékařským dohledem ani nepobíral 
léky. Nyní je již na léčení.

- Činnost reprostřediska se postupně dostává do červených čísel. Nezdá se, že by 
doplňková tiskárenská činnost pro cizí subjekty měla být do budoucna zisková. Byla 
přijata tato opatření: příkazem děkana 11/2010 zrušeno jedno pracovní místo (nyní má 
reprostředisko pouze 4 zaměstnance); příkazem tajemníka 2/2010 zrušena soustavná 
doplňková činnost – od příštího roku bude provozována jen tehdy, ukáže-li analýza 
její ziskovost. Toto se týká všech typů doplňkové činnosti, nejen repra.

- Ke službám bufetu pí Šíblové na Karlově byly opakovaně výhrady (zejména 
neexistence nabídky rychlých levných jídel), proto bude k 31. březnu 2011 
vypovězena smlouva. Bufet bude zachován pod jiným provozovatelem. Nová firma 
zajišťující jeho činnost byla vybrána postupným procházením možností; zájem ze 
strany podnikatelů nebyl příliš velký.

- Sociální fond: fakulta přispívala na penzijní připojištění místo 1000 Kč částkou 
1500 Kč. Toto zůstane i v příštím pololetí.

- Ing. Novák nově vede správu budov.
- Z následné diskuze vyplynulo, že by mohla vzniknout mailová konference pro náměty 

na vylepšení fungování správy budov.



- Kolega Grill se informoval o krádežích v Karlově. Ztratily se zavírače Brano.
- S. Krýsl poté upozornil na nekvalitu snímků z kamer, které nepomohly policii při 

krádeži na MÚ.
- Na dotaz T. Jirotky bylo dovysvětleno, že ztrátová činnost reprostřediska plyne z tisku 

pro cizí subjekty. Oproti situaci před dvěma lety poklesl výkon tiskárny na polovinu.
- Reprostředisko navíc nestačí moderním požadavkům na kvalitu tisku. J. Šejnoha 

otevřel Pandořinu skříňku, a sice otázku ukončení této činnosti zcela. Pravděpodobně 
k tomu jednou dojde.

B. Studijní agenda

Informace přednesl Jaroslav Pokorný, proděkan pro zahraniční styky.
- Akreditace: obsazení role garantů studijních programů má stanoven termín červen 

2011.
- Akreditační komise provede kontrolu veškerého doktorského studia. 
- Elektronické vkládání závěrečných prací do SIS nijak nevyloučilo archivaci tištěných 

prací.
- Doc. Rokyta poslal zprávu o úvodním kurzu středoškolské matematiky, který byl 

hodnocen jako velmi úspěšný, dokonce se protáhl.
- Studijní fakultní granty: letos opět všichni zájemci z fyziky.
- Gaudeamus v Brně nepřináší pozitivní hodnocení: méně návštěvníků a menší zájem 

o MFF. Do budoucna je účast dobrá hlavně kvůli uchazečům ze SR.
- Rovněž Den otevřených dveří, který proběhl 2. prosince zaznamenal menší zájem, 

příští se uskuteční 1.12.2011.
Následovala bouřlivá diskuze na téma propagace fakulty mezi středoškoláky.
- Vedoucí OVVP A. Havlíčková kritizovala, že se učitelé do organizace DOD příliš 

nezapojují. Nejlepší způsob propagace jsou podle ní tábory a korespondenční 
semináře, které by fakulta měla víc podporovat. Za řešení by mohly být odpuštěny 
přijímací zkoušky.

- Podle D. Stanovského funguje dobře propagace směrem k těm nejlepším studentům, 
slabší je to s cílením na běžné studenty. Zde jsou značné mezery. Průměrný student 
nemá šanci se o MFF něco dozvědět. Koncept DOD by se měl modernizovat. 

- A. Havlíčková konstatovala, že jednotlivé sekce o propagaci nemají zájem 
a nespolupracují. Např. garant matematiky byl prý velmi spokojen s tím, že se u něj na 
Gaudeamu na možnost studia informovalo celých 12 lidí. Zájem je prý mezi těmi pár 
nejlepší, což stačí. O zbytek není třeba stát. Takové uvažování není s dobrou 
propagací kompatibilní.

- Smutným faktem je, že se A. Havlíčková nedozvídá o zajímavých věcech, které se na 
pracovištích dějí.

- J. Dolejší upozornil na možnou nekonzistenci postoje senátu mezi požadavky na 
propagaci (oslovit co nejvíc lidí) a přijímačkami (výbě menšího množství). S tím se 
ostatní senátoři neztotožnili. Jedná se o odlišné, i když související věci.

- Dle pana předsedy je propagační komise prý zcela neúčinný orgán, protože se téměř 
neschází.

- Všichni diskutující se vesměs shodli, že OVVP by mělo mít větší pravomoci, aby 
mohlo dotlačit sekce ke spolupráci.

- Dle D. Stanovského na letácích např. chybí možnost uplatnění. Absolventů se 
zajímavou praxí je dost, ale nikdo je nepoužije k prezentaci. A. Havlíčková oponovala 
se stránkou www.careermarket.cz. Dále se pracuje na portálu pro absolventy.



C. Informace o SIS

- Doc. Krtouš upozornil na problém, že oponenti z vnějšku mají problém vkládat 
posudky, a na studijním oddělení nemají kapacity zajišťovat všem přístup. Proto data 
vloží studijní referentky.

- V obecnější diskuzi tajemník připomněl, že 60 % připomínek k SIS je z MFF.
- J. Šejnoha se optal, zda a jak je vyvíjen tlak na zvýšení kvality práce a rychlosti řešení 

požadavků soukromou firmou, u níž univerzita vývoj systému outsourcuje. Dle prof. 
Pokorného údajně existuje tlak na úrovni kancléře a rektora.

- M. Kulich navrhl, aby se komisím a oponentům poskytovaly SISem předvyplněné 
hodnotící formuláře (název práce, jméno studenta atd.). Dle prod. Pokorného je to již 
napadlo, ale výsledek není žádný.

- P. Lasák by chtěl znát, co za kolik se v SIS vyvíjí. Dle M. Radeckého je o tom 
informován kancléř univerzity. Připomínky jsou rozděleny do tří kategorií urgence, ale 
žádný seznam (natožpak s cenami!) zřejmě neexistuje.

- S. Krýsl by naptoti tomu rád zjistil, kolik stojí provoz rektorátního centra (cca 70 lidí), 
které organizuje práce na SIS a zadává je externí firmě. Dle doc. Rottera (člen AS UK) 
to zjistit půjde. Dle názoru většiny senátorů by takové informace měly být veřejně 
dostupné.

- Dr. Kryl podotkl, že SIS je dnes již hodně zadělaný, kvůli různým dodatečným 
úpravám atd. (prod. Pokorný použil termín dobastlování). Nastal čase na jeho 
kompletní přepsání, které by uživatelům i databázi samotné velmi prospělo. 

D. Věda a výzkum a zahraniční styky

- Jmenování profesorů a docentů se zadrhává, kvůli tomu, že názor představitelů fakulty 
na citace se mnohdy neshoduje s názorem rektorátu, který se striktně řídí údaji z Web 
of Science. Údajně je tak rektorát sám se sebou v rozporu.

- Fakultě se podařilo uspět s několika granty (5 z 13 podaných) u Technologické 
grantové agentury.

- Cena ministra školství: dva návrhy neuspěly.
- Poněkud se zkomplikovala situace s přijímáním nových „postdoků“: MFF vlastními 

silami zajišťuje tato místa propagací na zahraničních serverech. Nyní se toho ujímá 
rektorát, který to celé sice zesložití, ale na druhou stranu i finančně přispěje. Nově 
vzniklá komise se zahraniční účastí vybere kandidáty. Nadále bude pokračovat 
i fakultní výběr z vlastních zdrojů.

- Výsledky srovnání Excellence ranking: naše výuka matematiky se zařadila do nejlépe 
hodnocené skupiny.

- Děkan se stal předsedou komise pro hodnocení vědy.

E. Skripta

- V edičním plánu stále ubývá nových titulů. 
- J. Šejnoha se zeptal, jak vedení podporuje vydávání skript. Bylo mu vysvětleno, že 

každý autor dostane jistou odměnu. 
- Nejvíc knih se objevuje k základním tématům matematiky a fyziky. Naopak velký 

deficit je v knihách pro pokročilejší témata a pro studenty informatiky.
- Podle názoru vedení a některých senátorů nelze tolerovat jako literaturu k přednáškám 

pouze zahraniční literaturu, která je nedostupná.
- Z. Prášková připomněla, že garanti by měli dbát na zajištění studijní literaturou. Měl 

by to být námět pro studijní komisi.



- D. Stanovský uvedl, že napsal dvě knihy v posledních letech a že autorský honorář je 
směšný. Navíc psaní skript mu zabralo mnoho času, který by jinak mohl věnovat psaní 
článků atd.

- Doc. Krtouš navrhl zvýšit odměny a zahrnout skripta do hodnocení pracovišť.
- Je to však otázka zájmu čtenářů. Dle paní Lankové na skladech leží skripta v hodnotě 

kolem milionu korun. Někteří studenti jsou toho názoru, že „je to moc dlouhý a 
tlustý“. Tajemník proto udělal opatření omezující náklad na 300 ks.

- Podle D. Stanovského navíc mnohdy nemá cenu skripta tisknout, protože se obory 
dynamicky mění. T. Jirotka na to navázal svým pozorováním, které učinil po diskuzi 
s předsedou ediční komise doc. Zeleným: není problém dát skripta na web ke stažení, 
ale chybí vůle to udělat.

- Závěrem je třeba připomenout, že otázku vlastního tisku nelze spojovat s tvorbou 
učebních textů.

F. Ostatní

- Konkurzní komise na obsazení některých pozic proběhly a odevzdaly doporučení.
- Matematicko-informatický pavilon v Troji: arch. Jaroš pracuje na studii, která se 

objeví poč. roku 2011. D. Stanovský se pobouřil nad dalším rozdělením sekce. Zvýší 
se množství dojíždění. Alternativní řešení je přestěhovat celou sekci nebo pronajmout 
další kanceláře v Karlíně. Není jasné, jak vznikl požadavek na více místa pro 
matematickou sekci.

- Pamětní deska prof. Strouhala v Seči byla zrenovována na náklady MFF.

2. Diskuze o webových stránkách

- P. Valtr představil závěry diskuze Studijní komise ve vztahu k webové prezentaci pro 
uchazeče o studium, která proběhla v uplynulých dnech.

- Prod. Pokorný souhlasil s tím, že vizuální stránka webu je zastaralá. Obsahově je 
místy také zastaralý, avšak v rámci možností je aktuální. Za obsah stránek pro 
uchazeče by mělo odpovídat studijní oddělení, za další části zase někdo jiný. Avšak 
někdo to musí dát dohromady (tento člověk neexistuje). Stránky potřebují radikální 
řešení.

- Ve vedení se objevil návrh, že by se zlepšila grafika. Kolegium s tímto nesouhlasilo, 
chce věc řešit komplexně. To je pracné a vyžaduje součinnost mnoha lidí a hodně 
času. 

- S. Krýsl se v této souvislosti informoval na termíny prací na webu. Žádné nejsou.
- Dr. Kryl rovněž upozornil, že je třeba odlišit obsah, což je běh na dlouhou trať, a je to 

ryze vnitrofakultní záležitost. Něco jiného je vzhled pro vnějšího návštěvníka. Stránky 
vůbec nepřitahují. Je třeba vytvořit speciální design pro zájemce z řad veřejnosti. Toto 
by mělo být řešeno urychleně. Je třeba najít organizátora na úrovni proděkana.

- M. Radecki současnou situaci vystihl jako dosti kocourkovskou: PSíK se tváří, že 
vedení mu má říkat, co má dělat, vedení to naopak hází na PSíK, který by se o web 
měl starat. Zkráceně řečeno nefungují řídící procesy a mechanismy, komunikace atd.

- Dle J. Šejnohy by se na výrobě stránek mělo spolupodílet OVVP.

Usnesení:
AS MFF UK opakovaně poukazuje na tragický stav fakultního webu. Upozorňujeme 
vedení fakulty, že podle  našeho názoru současný stav negativně ovlivňuje uchazeče 
o studium a poškozuje obraz fakulty v očích veřejnosti.

Hlasování: 20 – 0 – 0



- Proděkan Pokorný slíbil, že bude na příštím zasedání informovat o odpovědi vedení.

3. Otázka tzv. rotování vyučujících

- M. Radecki uvedl problematiku. Rotování vyučujících by odstranilo problémy, které 
vznikají v důsledku zatvrzelosti vyučujících učit to své.

- SKAS 1.12. přijal usnesení: SKAS MFF UK vyzývá vedení fakulty a jednotlivých 
sekcí, aby se zabývalo změnou systému přidělování vyučujících k povinným 
předmětům všech typů studia na MFF UK.

- SKASu se jedná o zavedení rotace nebo jiné systémové změny podobným směrem.
- Prod. Pokorný poznamenal, že nejde o problém všech sekcí.
- J. Šejnoha dovysvětlil, že SKASu jde přednostně o povinné předměty bakalářského 

studia, které by nemělo být problém zajistit více učiteli.
- Kolegyně Prášková připomněla, že někteří studenti rotací využívají, aby dostali 

lepšího zkoušejícího. Proti tomu AS často vystupoval.
- Dle dr. Krýsla šlo o problém akreditace matematiky. Rotace by vedla k tomu, že 

základní předměty by dostaly standard, který by byl schopen učit kdokoliv.
- Doc. Krtouš připomněl, že hlavním problémem je, že fakulta nemá kontrolu kvality 

přednášek.
- Prod. Pokorný by upřednostnil zapojení více studentů do ankety. Dle názoru SKAS je 

to těžké, protože na to nikdo nereaguje. 
- Přednáška prof. Mandla byla svěřena jinému pracovníkovi, informovala doc. 

Prášková.
- S. Krýsl znovu nadhodil otázku povinné ankety nebo aspoň upozorňovátka v SIS.
- Dle doc. Dolejšího je reakce v anketě velmi pomalá. Přitom ke každé přednášce by 

mohlo být anonymní okénko na připomínky během semestru.
- J. Šejnoha poté navrhl zrestartovat celý systém současně se spuštěním některých 

novinek.
- Prod. Pokorný zavzpomínal na dávné časy, kdy vedoucí katedry chodil na hospitace.

4. Různé

- Byly domluveny termíny příštích zasedání: 12. 1. 2011, 2. 3. 2011.
- Doc. Dolejší prezentoval svůj propagační leták pro SCIAM studijního oboru Fyzika, 

částicová fyzika. Ostatními senátory byl hodnocen jako zdařilý. Tento koncept by měl 
být použit pro propagaci studia na MFF.

- Kol. Hric se zeptal, zda je možné zvládnout facelift stránek do termínu podávání 
přihlášek. Uvidíme, spíš ne.

- P. Valtr k tomu dodal, že na informatice hodlají udělat vlastní propagační stránku.
- Doc. Dolejší připomněl, že v souvislosti se schvalováním rozpočtu byla vloni 

požadována informace o rozdělování peněz na sekcích. Toto by bylo vhodné přednést 
v souvislosti s ekonomickou závěrkou. Dle dr. Stanovského jsou informace 
o rozdělování peněz na matematické sekci zatemnělé.

Zasedání skončilo 22:35.
Příští zasedání se uskuteční 12. ledna 2011 v 18:00 hodin.

Zapsal: T. Jirotka
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