
Zápis ze 171. zasedání AS MFF UK konaného ve středu 
2. března 2011 v budově Ke Karlovu 3

Přítomni: C. Brom, J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, M. Johanis, P. Kolman, P. Krtouš, 
S. Krýsl, M. Kulich, J. Pešička, M. Pospíšil, M. Prokešová, J. Spurný, 
D. Stanovský, S. Stehno, P. Valtr, M. Radecki, T. Jirotka, J. Václavík, 
V. Kopal, P. Lasák, J. Šejnoha, R. Švarc

Omluven: P. Motloch
Hosté: M. Děcký, A. Havlíčková, J. Hric, D. Lanková, A. Líska, M. Nečada, 

Z. Němeček, L. Skála

Zasedání řídil 2. místopředseda M. Radecki.

Program zasedání
1. Nová zaměstnanecká komora 
2. Schválení programu a kontrola zápisu ze 170. zasedání 
3. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS 
4. Ustavení komisí AS 
5. Informace vedení fakulty 
6. Závěrka hospodaření MFF za rok 2010 
7. Poplatky spojené se studiem v ak. roce 2011/2012 
8. Změna Statutu UK 
9. Informace z jednání studentské komory 
10. Různé 

1. Nová zaměstnanecká komora 

• M. Radecki předal nově zvoleným členům ZK AS osvědčení a pogratuloval jim ke 
zvolení. Následovalo představení se všech přítomných členů.

2. Schválení programu a kontrola zápisu ze 170. zasedání

• Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
• T. Jirotka navrhl hlasovat o zápisu z minulého hlasování.

Hlasování o zápisu ze 170. zasedání: 21 – 0 – 1
• Zápis ze 170. zasedání AS MFF UK byl schválen.

3. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS 

• Z pléna byli navrženi skrutátoři S. Krýsl a J. Václavík pro všechny tři volby.
Hlasování o skrutátorech: 22 – 0 – 0

• Navržení skrutátoři byli schváleni.
• Do pozice předsedy AS byl navržen doc. J. Dolejší, který kandidaturu přijal. Žádný 

jiný senátor navržen nebyl.
• Bylo rozdáno 22 hlasovacích lístků. Z toho 21 hlasů bylo pro kandidáta, 1 lístek byl 

neplatný. J. Dolejší byl zvolen předsedou AS MFF UK.
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• Na funkci 1. místopředsedy (a předsedy ZKAS) byl navržen D. Stanovský. Navržený 
kandidaturu přijal. Nikdo jiný navržen nebyl.

• Bylo rozdáno 16 hlasovacích lístků. Z toho 12 hlasů bylo pro kandidáta a 
4 hlasovací lístky byly neplatné. D. Stanovský byl zvolen předsedou ZKAS MFF 
UK.

• Do funkce jednatele byl navržen T. Jirotka, který kandidaturu přijal. Žádný jiný 
kandidát nebyl navržen.

• Bylo rozdáno 22 hlasovacích lístků. Z toho 21 hlasů bylo pro kandidáta a 1 lístek 
byl neplatný. T. Jirotka byl zvolen jednatelem AS MFF UK.

4. Ustavení komisí AS

• Akademický senát zřizuje tyto tři stálé komise:

Ekonomická komise

• J. Pešička, dosavadní předseda EK, požádal o vyřazení K. Zváry z EK na základě jeho 
prosby. M. Chvoj již není členem akademické obce.

• Kandidátem na předsedu EK byl pouze J. Pešička. O kandidátovi se hlasovalo veřejně.
Volba předsedy EK J. Pešička: 21 – 0 – 1

Legislativní komise

• P. Kolman, dosavadní předseda LK souhlasí s pokračováním v této práci, a vyzval 
i ostatní senátory k aktivní účasti v komisi.

Volba předsedy LK P. Kolman: 21 – 0 – 1

Studijní komise

• Stávající předseda J. Spurný souhlasí s pokračováním ve funkci.
Volba předsedy SK J. Spurný: 21 – 0 – 1

• Všichni navržení kandidáti byli schváleni. 
• Seznam členů jednotlivých komisí bude aktualizovaný vyvěšen na webových 

stránkách AS. Podklady dodají předsedové komisí jednateli AS.

5. Informace vedení fakulty 

Věda a výzkum 

• Při zadávání do informačního systému opakovaně padal web grantové agentury, 
k čemuž byla poslána připomínka. Tato je v řešení.

• Vyvstává potřeba mít elektronický archiv pro dokumenty související s granty. 
Univerzita již na takovém systému pracuje, ale výsledek se zatím nedostavil. Prod. 
Pokorný byl pověřen zajištěním rychlého zlepšení stavu.

• Děkanát poslal témata pro místa postdoků na RUK. Odpovědí mu byla hromada 
formulářů a nejasný příslib mála peněz. Proto fakulta bude vypisovat VŘ na tato místa 
sama z vlastních prostředků jako dosud.

• Připravuje se nová nakladatelská smlouva. Uvažuje se i o internetové prodejně, ale 
není jasná její ziskovost. Předseda Ediční komise je v kontaktu s vedením, které 
pracuje  na elektronickém publikování skript.
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• Bylo dokončeno hodnocení RIV, podle kterého se bude sestavovat rozpočet na rok 
2012. Dle prod. Skály je 7,5 % vědeckého výkonu ČR tvořeno pracemi z MFF.

• Program Habilion je stále nepříjemný a problémový. Univerzita jej ani nehodlá zlepšit, 
ani se vrátit k papírovému systému.

Personální záležitosti

• Do 31. 3. se sbírají podklady z pracovišť na výběrová řízení na pracovní místa.
• Došlo ke změně legislativy o sociálních fondech: VŠ zákon do 2 %, platný zákon o 

dani z příjmu říká, že pouze 1 % je daňově aktivní. Dorovnání by mohlo být 
provedeno jedině ze zisku fakulty, který je malý. Nezbylo nic jiného, než snížit odvod 
do sociálního fondu na 1 %.

Provoz a rozvoj

• Byly rozděleny rozvojové projekty.
• Na MS uvedena do provozu nová serverovna.
• Aktuální dění kolem kampusu Albertov: Za loňský rok se utratilo kolem 2 mil. Kč, 

z toho jednotlivé fakulty (vč. MFF) platí 15 %, RUK 55 %. Letošní rozpočet počítá 
s částkou 22 mil. Kč. Dále byla jmenována Vědecká rada Kampusu, která záležitosti 
koriguje v součinnosti s Biocentrem AV, a má za úkol vypracovat jasný vědecký 
záměr projektu.

• IP telefonie: Kolegové Calda a  Lukeš zasluhují poděkování za aktivní přístup. Nyní 
probíhá testovací provoz. Připravuje se ostřejší provoz v MS a Karlíně. Trója bude na 
řadě později. Nicméně již brzy bude možné vypovědět smlouvu na pronájem kabelu, 
což ušetří stovky tisíc ročně.

• Zahajuje se další etapa opravy zeleně kolem albertovských schodů. Přestože je vše 
scháleno, přišly stížnosti na kácení stromů.

• Byli jmenování kolegové (prof. J. Bednář, prof. T. Kepka a prof. J. Pokorný) do 
komise Návrat při MŠMT, určené pro podporu vracejících se vědců z ciziny.

• Příprava oslav 60. výročí založení fakulty, které vyvrcholí v červnu 2012. Sekce byly 
vyzvány ke spolupráci. Mohly by být uděleny čestné doktoráty vhodným lidem. Prod. 
Svoboda připravuje almanach. Fakulta by se mohla více podílet na organizaci plesu. 
Pan děkan při této příležitosti pochválil organizátory letošního plesu.

• MFF se stala kolektivním členem JČMF s příspěvkem 10 tis. Kč ročně. Fakulta 
jednala s vedením Jednoty ohledně spolupráce při organizaci různých akcí zejména 
pro učitele. Uvažuje se o společných akcích v příštím roce, neboť JČMF oslaví 150 let 
od založení.

• Byl schválen dlouhodobý záměr UK a MFF byla požádána o jeho přípravu pro léta 
2011 – 2015. Jedná se o jiný dokument, než o kterém se diskutovalo na minulém 
zasedání.

• Jarní koncert se uskuteční 29. března v Karolinu.
• Tradičnímu červnovému setkání na Albertově bude předcházet oslava 100 let budovy 

děkanátu.
• Vynořila se myšlenka pořádání společné akce s ostatními fakultami z Albertova. 

Mohlo by se jednat o studentskou akci. K tomu by šlo využít zahradu Ztracenka. Pan 
děkan nabídl i finanční pomoc ze strany fakulty.

• Finišuje příprava natáčení filmů o M a F sekcích. Během května, června by se mělo 
natáčet, a to i během přednášek. Uskuteční se také Den dětí v Tróji.
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• Jeden den s fyzikou organizátory potěšil, přišlo asi 650 lidí, asi 90 % tvořili 
gymnazisté.

• Doc. Kolman se zeptal na sběr dat do RIV, neboť v jeho průběhu dostal 9 emailů 
s informacemi, jak data sbírat, nebo se změnami instrukcí. Také navrhl v této činnosti 
více zaměstnat knihovnu, která na to má kapacity i zkušenosti.

• Podle pana děkana byly poprvé uplatněny sankce za neoprávněné výsledky, proto bylo 
třeba dbát na pečlivé vyhotovení. Je také absurdní stále všechny údaje přepisovat 
z WebOfScience. Na druhou stranu autoři neuvádějí fakultu do této databáze, což 
komplikuje automatické vyhledání.

• Doc. Dolejší navrhl v souvislosti se zadáváním dat do RIV odhadnout množství 
zabitého času v důsledku neexistence propojení s jinými databázemi.

• Doc. Pešička byl na školení k novému programu a podle něj fakulta za vzniklé 
komplikace nemůže.

• Doc. Valtr na to navázal obecnější kritikou podpůrných organizací, které místo toho, 
aby akademickým pracovníkům práci zjednodušily, ji naopak komplikují. To je podle 
něj neuspokojivé.

• Podle P. Valtra není možné, aby stovky zaměstnanců studovaly instrukce k zadávání 
dat. Podle děkana na jeho pracovišti to dělal jeden člověk. Naproti tomu organizovat 
tuto činnost centrálně by znamenalo mnoho chyb a neúplností. Proto se zadávání řeší 
samostatně na každém pracovišti. Když si někde neumí určit odpovědného sekretáře, 
mají smůlu a musejí se to všichni naučit.

• Dle P. Valtra obyčejná katedra, která nemá nikoho ve vedení fakulty, má s organizací 
takových akcí problém, protože jí nikdo nepřinese know-how, jak na to. Připojil se 
S. Krýsl, že maily pana Kuči byly špatně srozumitelné a málo informativní. Navrhl, 
aby byly konkrétnější a obsahovaly jasné rady.

• J. Šejnoha navrhl vytvoření jednoduchého manuálu a ověřených postupů. Podle 
J. Pešičky takový manuál existoval a maily obsahovaly jen rozšiřující informace.

• Pan děkan diskuzi o RIV ukončil s tím, že bude podporovat zjednodušení aplikace 
s tím, že by katedra zadala pouze DOI svých výsledků, centrálně by se stáhly 
informace z internetových databází a tato data by se následně jen doplnila a opravila. 
Do budoucna by rád změnil i systém na úrovni Rady vlády.

• S. Krýsl se dotázal pana děkana na sociální složení komise pro Komise pro hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, jejímž je předsedou. [Viz 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=32677.] Komise obsahuje experty 
na nejrůznější obory a také znalce z MŠMT.

• D. Stanovský se zeptal na iniciativu informatické sekce studuj-matfyz.cz, zda se 
rozšíří i na ostatní a zda byla nějak centrálně podpořena. A. Havlíčková potvrdila, že 
s autory spolupracovala. Podle pana děkana informatika cítila velký problém 
s nekvalitou fakultního webu, a proto si své stránky založila. Rozšíření na ostatní 
programy nebude bráněno.

Studium

• K 28. únoru bylo ukončeno podávání přihlášek ke studiu. Většina jich již přišla, ačkoli 
nějaké množství doporučených dopisů se ještě očekává. Počet přihlášených je 
nejméně: na Bc. studium 1540 (meziroční pokles o 469, a to zejména M a I), 
Nmgr. studium 552 (pokles o 47).

• Sebehodnocení doktorského studia dopadlo dobře, studium je „usazené“. Bylo 
vypracováno 1200 stran datových materiálů.
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• Akreditace Bc. studia: formuláře obsahují drobné chyby, které se v příštích dnech 
studijní odd. pokusí eliminovat.

• Noví garanti programů byli schváleni vědeckou radou: Kolman, Kulich, Barták, 
Bečvář.

• Pokles normativních přepočtených studentů (za které se dostávají peníze): I-Bc. 
pokles o 212, M-Bc. pokles o 86, NMgr. zhruba stejné. [Viz Výroční zpráva.]

• Hospodářské noviny: informatika MFF zvítězila v hodnocení vybraných fakult 
s výukou informatiky.

• Francouzské velvyslanectví v Praze organizuje Cenu za počítačové vědy.
• Uvažuje se o zrušení přípravného kurzu z matematiky, neboť je o něj malý zájem 

(letos přišlo 42 lidí).
• Doc. Krtouš po roce opět otevřel otázku požadavku povinné maturity z matematiky 

pro naše studenty. Nebo to použít jako rozšiřující kritérium k odpuštění přijímací 
zkoušky.

• Pan děkan slíbil, že podmínky přijímaček určí garanti na základě sekční diskuze. 
Ozval se doc. Valtr, podle něhož na inf. sekci byla vloni shoda na odpuštění podle 
SCIO testů, ale to jim bylo zatrženo. Děkan připomenul, že hlavním důvodem byla 
neochota přenést odpovědnost na komerční subjekt.

• Doc. Dolejší zmínil, že JČMF se ke SCIO také brzy vyjádří.
• M. Radecki vyzval vedení, aby se AS mohl aktivně podílet na rozhodování 

o podmínkách přijímacího řízení, aby se předešlo vyhrocení situace jako minulý rok.

Ekonomická agenda

• Zatím platí rozpočtové provizorium; návrh rozpočtu bude hotov do příštího zasedání.
• Vyrovnány všechny smlouvy s ostatními fakultami za vzájemnou výuku (FTVS, PřF, 

FSV).
• Změna na správě budovy MS: nový správce se neosvědčil ve zkušební době, bude 

vypsáno nové VŘ.
• Policie odložila případ prof. Lukeše a předala jej městské části do přestupkového 

řízení.
• Chystá se pokračování oprav areálu v Tróji.
• Zatím neexistuje ani náznak rozpočtu UK; je však zhruba známo financování vědy. 

Existuje odhad kancléře Jelínka, že by si univerzita mohla polepšit o 3 % proti 
minulému roku.

6. Závěrka hospodaření MFF za rok 2010 

• Tajemník A. Líska okomentoval projednávání závěrky hospodaření za rok 2010.
• Předseda ekonomické komise, doc. Pešička, prezentoval některé připomínky. Tyto 

připomínky jsou součástí zápisu jednání EK, který je možno stáhnout ze stránek AS.
• Doc. Pešička zejména vyzdvihl pozitivní přínos zveřejnění pravidel hospodaření na 

sekcích, a zbytečně velké zůstatky ve fondech, kdy hrozí jejich sebrání ze strany vyšší 
mocnosti (rektorát, ministerstvo apod.).

• Pan děkan odpověděl, že se počítá se snížením objemu peněz ve fondech. Zejména M 
a I sekce ušetřily mnoho peněz, které následně byly převedeny do stipendijního fondu.

• FRIM: bylo požádáno o převedení částky z neinvestiční dotace na investiční. Podle 
vývoje letošního rozpočtu se toto může odvolat a fakultě to poskytne určitou pojistku.
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• Je potřeba opravit fasádu MS, ale v rozpočtu UK tato akce propadla, takže se to patrně 
zafinancuje z ušetřených peněz.

• Podle pana děkana neexistuje nebezpečí, že by univerzita na peníze ve fondech sáhla. 
Když došlo k poslednímu vázání prostředků ze strany RUK, tak se podařilo zajistit, 
aby vázané peníze letos RUK vrátil. Nebezpečí však představuje stát, kterému by se 
nemuselo líbit mnoho peněz ve fondech.

• Podle D. Lankové by fakulta vydržela 4,4 měsíce, pokud by nedostala ani korunu.
• EK předložila dva návrhy usnesení:

1.  AS MFF schvaluje  rozpočtové  úpravy  k  31.12.  2010 tak,  jak je  předkládá 
vedení fakulty.

Hlasování: 22 – 0 – 1

2. AS MFF schvaluje závěrku hospodaření k 31.12. 2010.
Hlasování: 21 – 0 – 2

• Oba návrhy byly přijaty.

7. Poplatky spojené se studiem v ak. roce 2011/2012 

• Po projednání v kolegiu děkana se dospělo k názoru poplatky za studium nechat na 
stejné výši jako vloni.

• M. Radecki se zeptal na placení v případě překročení akademického roku. Bohužel se 
platí za každý započatý rok.

• Podle prod. Skály částky s reálnými náklady příliš nesouvisí. Ty jsou mnohem vyšší.
Hlasování: 23 – 0 – 0

• Výše poplatků byla schválena.

8. Změna Statutu UK 

• Podle prod. Skály jsou změny pouze marginální a kolegium k nim nemá žádné 
výhrady.

• Doc. Dolejší vypíchl pozitivní přínos zanesení čl. 36a o mezinárodně uznávaných 
kurzech. Navrhl následující usnesení:
AS MFF UK nemá námitek ke změně přílohy 2 Statutu, a vítá vytvoření čl. 36a 
o mezinárodně uznávaných kurzech. 

Hlasování: 23 – 0 – 0
• Stanovisko bylo přijato a bude odesláno předsedovi AS UK.

9. Informace z jednání studentské komory 

• M. Radecki informoval o schůzce se zástupci SKAS PřF. Připravuje se spolupráce na 
různých projektech.

• J. Šejnoha představil své poznatky o budovách, které jsou k dispozici pro M a I sekci. 
Na základě průzkumu realitního trhu představil dva objekty v blízkosti stávajících 
budov M a I sekce.

• Pan děkan vyjádřil obavu z památkářů zejména na Malostranském náměstí. Navíc by 
zřejmě MFF musela nákup zaplatit z vlastních zdrojů.

• A. Líska uvedl energetickou náročnost, náklady na opravu, nemožnost parkování, 
nemožnost vybudování posluchárny. Dodal, že jde o obecný názor architekta, nikoli 
konkrétní argumentaci proti těmto návrhům.
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• M. Radecki připomněl, že se v nové budově s posluchárnou nepočítá. SKAS by byl 
rád, aby se v úvahách počítalo i s variantou koupě budovy. Je nutné uvažovat i rozpad 
sekcí do různých částí Prahy.

• D. Lanková uvedla, že MŠMT straní těm, kdo chtějí stavět nové budovy.
• T. Jirotka připomněl, že je možné mít připravené dva projekty, zvyšuje se tím šance na 

úspěch.
• Podle P. Valtra je možné i koupit nějakou ruinu v příhodné lokalitě, zbourat a postavit 

novou budovu. Stavební lobby by si přišla na víc.
• Pan děkan viděl novostavbu ústavu AV za 240 mil. Něco podobného by měla být 

i stavba v Tróji. Slíbil, že zjistí, jak by bylo možné financovat nákup starého objektu.
• Předseda Dolejší podotkl, že je možné dobře odůvodnit koupi starého objektu 

i z hlediska kulturního rozvoje Prahy.
• Stavba by se měla formálně zahájit v roce 2012, postavit v letech 13–14.
• SKAS se zajímá o elektronické volby do AS UK.
• M. Radecki konstatoval, že web pro uchazeče o studium je špatný. Vyzval hosta 

a bývalého člena AS M. Děckého, aby představil projekt studuj-matfyz.cz. 
• Jednalo se o spontánní akci informatické sekce.
• Podle kol. Děckého byl hlavní motivací fakt, že na oficiálním webu se slovo 

informatika na titulní stránce vůbec nevyskytuje. Neméně významným faktorem je 
velká konkurence ze strany ostatních VŠ. Kromě toho mělo jít i o šťouchanec do 
vedení fakulty.

• V delším horizontu by Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (která za 
webem stojí) chtěla správu tohoto projektu předat oficiálním činitelům.

• Vedení fakulty by mělo vytvořit prostředí k prezentaci jednotlivých částí.
• Změna stránek pro uchazeče, na které pracoval pan Drbohlav, není velkou změnou.
• Prod. Skála řekl, že návrh úvodní stránky od externí firmy bude dodán během příštího 

týdne.
• Texty, které dodal T. Jirotka nebyly použity, neboť podle prod. Skály je T. Jirotka 

vůbec nepřipravil (později zmírněno: ve formě vhodné ke zveřejnění).
• Senátoři se shodli, že na oficiálním webu nemusejí být pouze oficiální texty, je třeba 

využít sílu toho média.
• Fakultní web je ideálním tématem na výjezdní zasedání.
• V. Kopal zmínil přípravu jednotného vizuálního stylu univerzity. Ten by měl být 

respektován i všemi fakultami. Podle děkana byl vědeckou radou před cca 14 dny do 
komise za MFF jmenován Netuka. Nikdo však o její činnosti nic oficiálně neví.

• Doc. Krtouš podotkl, že stále není vysoce postavený úředník pro web, který by 
příslušné lidi zaúkoloval. Podle děkana je to snad na dobré cestě. Vysoká pravomoc 
může být i zprostředkovaná děkanem.

10. Různé 

• Příští zasedání: 30. 3., 20. 4.
• Předseda AS navrhl uskutečnění výjezdního zasedání, kam by rád přijel např. i člen 

AK prof. Strakoš. Dalším tématem by mohl být i web. Po krátké diskuzi jsme se 
shodli na termínu 6. až 7. května.

Zasedání skončilo v 22:49.
Zapsal T. Jirotka.
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