
Zápis ze 170. zasedání Akademického senátu MFF UK 
konaného dne 12. ledna 2011

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

Omluveni: V. Kopal, M. Radecki
Hosté: C. Brom, Z. Halas, A. Havlíčková, O. John, A. Líska, J. Lipovský, J. Michálek, 

Z. Němeček, J. Podolský, L. Skála

Program zasedání

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 169. zasedání 
1. Informace vedení fakulty 
2. Žádost o akreditaci 
3. Informace o ediční činnosti 
4. Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2010 
5. Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2011 
6. Informace o rozdělování prostředků na sekcích 
7. Různé 

Zasedání řídil místopředseda R. Kryl.

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 169. zasedání

- Do připraveného programu byl vložen bod 3, a bod „Žádost o akreditaci“ byl přesunut 
na druhé místo. Program byl schálen tichým souhlasem.

- Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Informace vedení fakulty

- Studijní a výzkumná agenda:  
- Vrcholí příprava podkladů pro žádost o akreditaci bakalářského studia. Formuláře jsou 

shromážděné a zkontrolované, tento týden proběhne konzultace s pracovnicí RUK 
pí K. Klabalovou z oddělení akreditací Odboru pro studium a záležitosti studentů UK.

- Směrnice děkana č. 12/2010, měnící Směrnici děkana č. 8/2010, reaguje na 
skutečnost, že začalo fungovat elektronické odevzdávání závěrečných studentských 
prací. Práce se považuje za odevzdanou tehdy, když student odevzdal i elektronickou 
verzi. 

- Studijní pobyty studentů v rámci programu LLP/Erasmus: podle přípisu pror. J. Škrhy 
ze začátku prosince t.r. je možné ještě v tomto ak. roce čerpat finance až do výše 
250 tis. €. Podle prod. J. Anděla se podařilo přesvědčit některé studenty, aby si  své 
pobyty v zahraničí prodloužili.

- UK projednávala inovaci Dlouhodobého záměru, která se týká postdoků; každá sekce 
dá jeden návrh.

- Smlouva s rakouským Institutem materiálů, která umožní výjezd doktorských studentů 
na delší dobu, klidně i na celou dobu studia, avšak formálně by to byl student MFF.
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- Kolegium schválilo, aby prof. Kubáčkovi byla udělena pamětní medaile k 80. 
narozeninám.

- Rektorát určil limit 29 mil. Kč (vloni 38 mil. Kč), do kterého je možné žádat 
o příspěvky na specifický výzkum. Rozdělování probíhá podle magické formulky 
zohledňující vědecké výsledky apod.

- Ekonomika, provoz a rozvoj:  
- Pokračují práce na přípravě pavilonu matematicko-informatickém v Troji. Bude se 

jednat se zastupitelstvem o změně územního plánu.
- Fakulta požádala o kolektivní členství v JČMF s příspěvkem 10000 Kč ročně.
- Byl vydán příkaz děkana o rozpočtovém provizoriu a pokyn tajemníka o revizích 

požární ochrany.
- Vedení byla nabídnuta publikace o prof. Strouhalovi. Kolegium pořídí 150 ks pro 

propagační a jiné účely.
- Prof. Lukeš podal svědeckou výpověď o incidentu na jeho osobu, tajemník předal 

policii videozáznam z bezpečnostních kamer.
- Na MS vybudována nová serverovna, v souvislosti s tím bylo požádáno o navýšení 

rezervační kapacity na 380 kW.
- Příprava změny smlouvy s rektorátem o pronájmu refektáře. Zvyšují se náklady na 

provoz, a to by mělo být promítnuto do smlouvy.
- Zveřejňování závěrečných prací: systém funguje špatně, je to chyba rektorátu.
- Do března budou stanoveni noví garanti programů tak, aby to vyhovovalo podmínkám 

AK z října 2010.
- Dr. Stanovský se optal, kde se vzaly podklady pro nový pavilon. Ani vedoucí jeho 

pracoviště o záměru donedávna nevěděl. Kolega Lasák jej podpořil za informatickou 
sekci.

- Pan děkan přiznal, že tento nápad přišel tak trochu shora. Je dobré mít připravený 
projekt, kdyby náhodou přišly peníze. 

- Otázkou je i sporné využití nové budovy; to je však vnitřní problém matematické 
sekce.

- MUUK si pronajímá kancelář v protější budově v Sokolovské ulici; odtud je 
usuzována potřeba další budovy.

- Na základě dotazu doc. Krtouše, zda se v novém pavilonu počítá s velkou 
posluchárnou, pan děkan odpověděl, že nikoli, neboť by nejspíš ani nebyla využita. 
Navíc taková vznikne i na Albertově.

- Debata o novém pavilonu posléze pokračovala i v bodu 5.
- Dále se diskuze opět stočila k webu mff.cuni.cz. Opět jsme se z jedné strany 

dozvěděli, že je web hrozný, a z druhé, že se pracuje na zlepšení. 
- Pan děkan odpověděl na dotaz kol. Lasáka: fakulta zadala externí firmě (Infonia) 

otázku co s webem. Termín pro firmu je někdy v únoru.
- Stále se hledá člověk, který se o web bude v budoucnu starat.
- Kol. Skála se pustí do přepracování prastaré směrnice o správě webu.
- Pan děkan pozval přítomné na diskuzní panel 13. ledna 2011 v Modré posluchárně.

2. Žádost o akreditaci

- Proděkan Skála poděkoval všem, kteří pracovali na přípravě nové akreditace.
- Dále uvedl, že současná akreditace bakalářských programů skončí v roce 2013, 

navazujících magisterských v roce 2015.
- Na fyzice nedochází k zásadním změnám.
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- V programu informatika došlo k přejmenování oborů a některým změnám ve 
studijních plánech.

- Na matematice se mění učitelské obory na dvouoborové. Došlo k větším změnám 
struktury výuky. Nová akreditace umožní větší spektrum oborů zaměřených na 
vzdělávání.

- Doc. Kulich, budoucí garant programu matematika, detailně informoval o nových 
plánech.

- Doc. Podolský přednesl podrobné informace o změnách oborů fyziky.
- Doc. Kolman blíže specifikoval změny na informatice.

Návrh usnesení: 
AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí návrh nové akreditace bakalářských 
studijních programů.

Hlasování: 21 – 0 – 1

3. Informace o ediční činnosti

- T. Jirotka uvedl situaci a představil hosta J. Michálka, který vypracoval rozbor 
stávající „Nakladatelské smlouvy“, přílohy směrnice děkana č. 6/2007, jež podle něj 
vykazuje řadu nedostatků.

- Nyní například vůbec není možné publikovat skripta na webu.
- Pan děkan přislíbil, že revizi z právního hlediska je možné provést neprodleně.
- Nadnesl otázku rentability tisku a současného vydání na internetu.
- J. Michálek oponoval s tím, že tři knihy již na webu jsou, a přitom se prodávají stále.
- Dr. Kryl navrhl vedení, aby zvážilo možnost vydávání jen na webu. Tím se 

minimalizují náklady na výrobu, skladování i distribuci. Není problém s odhadem 
nákladu.

- Doc. Krtouš vyzval editiční komisi, aby k tomu zaujala stanovisko. Doc. Dolejší by 
připojil do diskuze SKAS, aby zjistil, co je pro studenty optimální, neb pro ně jsou 
skripta vydávána.

- Nakladatelství Matfyzpress je již dnes dotováno, není proto ekonomický důvod, aby 
se knihy na web nedaly.

- Pan děkan navrhl, že by mohl fungovat princip odměny pro autora při součastném 
zveřejnění jeho díla na webu.

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

- Vedení fakulty předložilo senátu zprávu o plnění Aktualizace DZ 2010.
- Dr. Stanovský se zeptal, jak je to se stipendii z projektů specifického výzkumu. Nalezl 

shodu s panem děkanem v tom, že zhruba 30 % by mělo jít na stipendia. Jiný poměr 
by z mnoha důvodů nebyl vhodný. Dále je podle děkana dobré omezit výdaje na 
cestovné, neboť není reálné, aby student jel na 11 konferencí za rok.

- Doc. Dolejší postřehl, že mnoho aktualit ze schvalovaného dokumentu by zajímalo 
řadu zaměstnanců. Proto by bylo dobré, aby byl dokument dobře viditelný na 
webových stránkách (viz sekce Fakulta > Úřední deska > Dlouhodobý záměr).

Návrh usnesení:
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AS MFF UK bere na vědomí Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK 
v Praze pro rok 2010.

Hlasování: 21 – 0 – 0

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK v Praze pro rok 2011

- Doc. Spurný navázal na kolegu Stanovského s tématem nové budovy v Tróji. Na 
matematické sekci podle tamních senátorů neproběhla žádná diskuze, která by 
vyjadřovala jeho potřebu.

- Děkan však uvedl, že se jedná o pokračování projektu z loňska, kdy proti tomu nikdo 
neprotestoval.

- Dle J. Spurného však minulý rok šlo o horký nápad, který se objevil jako možnost. 
Nikdo z kolegia matematické sekce kromě proděkana o tom však neví. Informace se 
neobjevila ani v žádném zápisu kolegia této sekce.

- Doc. Dolejší uvedl věci na pravou míru citací loňské Aktualizace: „Zahájit  
vnitrofakultní diskusi o možnostech rozšíření prostor pro sekce matematickou 
a informatickou.“ Avšak dnes byla v dokumentu věta „Pokračovat v přípravě studie 
výstavby pavilonu pro matematiku a informatiku v areálu Troja.“

- Dle mnohých tento bod z roku 2010 nebyl realizován, a měl by být součástí 
dokumentu pro rok 2011. Obecná formulace by nevylučovala žádnou možnost dalšího 
územního rozvoje MFF.

- Dr. Kryl za informatickou uvedl, že tato sekce nové prostory aktuálně potřebuje. 
Náklady na přípravu jsou podle něj dobrá investice a smazat tento bod Aktualizace by 
nebylo prozíravé. Také se dožadoval zapsání jmen senátorů hlasujících proti tomuto 
DZ, údajně proto, aby bylo budoucím generacím jasné, kdo stavbě zabránil. Této 
žádosti nebylo vyhověno.

- Doc. Prášková připomněla, že prostory chybí zejména matematické knihovně, která 
bude během několika let zcela zaplněna.

- Doc. Dolejší by již ve vznikajícím plánu rád viděl, která pracoviště by se měla 
stěhovat atd.

- Pan děkan zdůraznil, že je třeba dát k dispozici dostatek prostoru pro rozvoj sekce. 
Připomněl i expanzi fyzikální sekce po vybudování areálu v Tróji.

- Avšak pro rozvoj M sekce by stačily jakékoliv kanceláře, není nutně speciálně 
upravená budova. Byla zmíněna možnost pronájmu v kancelářských objektech 
v Karlíně, přičemž by byla zachována aspoň jakási kompaktnost celé sekce. Pronájem 
by rovněž vyšel levněji a je řešitelný okamžitě.

Hlasování o dokumentu Aktualizace DZ MFF UK 2011: 17 – 1 – 2

6. Informace o rozdělování prostředků na sekcích

- Předseda Dolejší poděkoval sekčním proděkanům za dodané materiály. Proděkani 
navíc vyjádřili ochotu zapojit se do další diskuze.

- Doc. Pešička se domluvil s panem děkanem, že by tyto dokumenty měly být přílohou 
rozpočtu.

- Doc. Dolejší informoval o záměru pana proděkana Kučery, který hodlá v tomto roce 
rezignovat a předat agendu svému nástupci, který by měl mít vyhlídku na 
pokračování. Zřejmě tedy připraví změnu současného stavu, kdy se peníze rozdělují 
domluvou.
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- Pan děkan zdůraznil důležitost diskuze uvnitř sekce a zmínil různá lokální specifika, 
která rozdělování peněz ovlivňují.

- Senát má povinnost kontrolovat využívání financí na fakultě, a tak většina senátorů 
považuje za správné, aby moderoval diskuzi o správnosti rozdělování.

- Pokud by některý ze senátorů chtěl o této otázce diskutovat hlouběji, může se ozvat 
v mailové diskuzi nejpozději 10 dnů před příštím jednáním.

7. Různé

- Doc. Dolejší informoval o schůzce s panem prof. Haňkou, bývalým poradcem 
ministryně školství, který pracuje na přípravě nového VŠ zákona. Podle něj by se 
vysoké školství mělo „intenzifikovat“, např. místo 3+2 jen 4 roky, mohla by být 
otevřena možnost jednolitého magisterského studia. Doc. Dolejší se k těmto nápadům 
postavil skepticky, avšak s prof. Haňkou se domluvil na jeho možném pozvání na 
nějaké další zasedání. 

- V průběhu roku by se měly objevovat různé návrhy zákona, které by měly být 
inspirovány rakouským modelem.

- Pan předseda vyzval senátory k otevřené diskuzi s prof. Haňkou, aby nežil ve vakuu.
- Doc. Pešička nadhodil, že by v této souvislosti bylo zajímavé otevřít téma právní 

subjektivity fakult UK.
- Doc. Kolman se vrátil k otázce rozšíření kancelářských prostor matematické 

a informatické sekce a dotázal se pana děkana, zda vedení fakulty neuvažuje také 
o variantě koupě a následné rekonstrukce nějakého objektu v Karlíně, kde se 
v současné době nabízí k prodeji např. dům přímo přes ulici od stávající budovy 
fakulty. Pan děkan připustil, že to je také možnost stojící za uvážení, a zároveň 
vyjádřil obavu, že cena za koupi a rekonstrukci starého objektu v Karlíně by 
převyšovala cenu za výstavbu nového objektu v Tróji.

- Někteří členové senátu vyzvali sekce, aby si vyřešily své kostlivce, kteří se opakovaně 
vyjevují v našich diskuzích. Aktuálně jde o prostorovou expanzi matematické 
a informatické sekce.

- Konkrétně doc. Dolejší požádal fyzikálního proděkana Sechovského, aby zval na 
jednání kolegia sekce senátory za fyziku. Mohlo by to být doporučení i pro ostatní 
sekční proděkany.

- Závěrem pan předseda senátu doc. Dolejší poděkoval všem členům senátu za jejich 
práci, zejména těm, kteří v nastávajícím volebním období nebudou v senátní činnosti 
pokračovat.

Zasedání skončilo v 22:30.

Příští zasedání se uskuteční 2. března 2011 od 18:00 hodin.

Zapsal: T. Jirotka
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