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Přítomni:  C. Brom, J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, M. Johanis, P. Kolman, P. Krtouš, 
M. Kulich, J. Pešička, D. Stanovský, V. Kopal, P. Lasák, P. Motloch, M. Radecki, 
J. Šejnoha, J. Václavík

Omluveni: S. Krýsl, M. Prokešová, S. Stehno, M. Pospíšil, J. Spurný, P. Valtr, J. Hermann, 
R.  Švarc

Hosté:        Z. Němeček, L. Skála, P. Svoboda, A. Líska, A. Havlíčková, T. Bártlová, J. Dostál

Program zasedání

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 174. zasedání

1. Informace vedení fakulty

2. Schválení návrhu na odvolání a jmenování členů vědecké rady

3. Schválení dlouhodobého záměru pro léta 2011-2015

4. Předběžná informace o návrhu na zřízení Ústavu informatiky Univerzity 
Karlovy

5. Různé

Zasedání řídil předseda J. Dolejší.

Jednání bylo zahájeno s 15 minutovým zpožděním kvůli výpadku tramvají.

0. Schválení programu a kontrola zápisu ze 174. zasedání
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. Byly provedeny drobné opravy v zápisu 
a posléze byl schválen tichým souhlasem.

1. Informace vedení fakulty
Pan děkan prof. Němeček informuje o návrzích fakulty na udělení  Ceny ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích za rok 2011. Byl navržen tým prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., prof. RNDr. Jan 
Malý, DrSc., prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.

Část  prostředků  na  vědu  (cca  12  mil.  Kč)  se  dělí  na  ocenění  monografií.  Fakulta  může 
navrhnout jednu pětinu monografií. Fakulta poslala čtyři monografie a z nich jedna se dočkala 
ocenění  (RNDr.  Pavel  Pecina,  Ph.D.  z  Ústavu  formální  a  aplikované  lingvistiky).  Děkan 
vyjádřil názor, že vítězná cena nebyla nejlepší z těch čtyř navržených.

Senátoři obdrželi výtisky výroční zprávy MFF UK.

Přišel  z RUK návrh na přípravu  jednotného vizuálního návrhu fakult.  Návrh,  který byl 
předložen studiem Kafka, byl zamítnut.



Opravy fasády na malostranském náměstí - Pan tajemník Ing. Líska informuje, že došlo ke 
změně z investičního projektu na projekt opravy se stejným rozpočtem. 

Tajemníci MFF, PřF, 1. LF se sešli a chtěli se dohodnout na společnou aukci na dodavatele 
energií. Pan kvestor tuto snahu zatrhl s tím, že tato aukce bude realizována v rámci celé UK. 
V této věci fakulta delegovala člověka-energetika.

M. Radecki se zeptal na výpovědní dobu těchto smluv: Energetické smlouvy mají výpovědní 
dobu 1 rok. Lze je vypovědět pouze k 1. lednu.

P.  Motloch  podal  dotaz  na  plán  ohledně  změny  webu vzhledem  k  neschválenému 
jednotnému grafickému stylu UK. Pan děkan se vyjádřil,  že to nijak průběh změny webu 
neovlivní. 

P. Lasák se ptá na současný stav připrav webu. Pan děkan říká, že mají v současné době dva 
návrhy. Další průběh bude přizpůsoben právě nově delegované slečně, která má mít na starost 
úpravy webu. 

Pan  proděkan  prof.  Skála  informuje,  že  zítra  (30.  6.  2011)  bude  na  kolegiu  děkana 
projednávána  malá  úprava  elektronického  zápisu  předmětů.  Před  časem  projednávaná 
varianta se netýkala lidí, kteří budou nastupovat do prvního ročníku Bc. Nově se tedy bude 
elektronický zápis týkat i studentů nastupujících do prvního ročníku bakalářského studia.

Pan děkan prof. Němeček zrušil opatření děkana č. 6/2011 "Opatření děkana o uznávání  
dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů". 
Proděkan pro  studijní  záležitosti  prof.  Anděl  bude i  nadále  postupovat  podle  načrtnutých 
pravidel. Nutnost zrušit toto opatření vzešla z komunikace s Rektorátem, který upozornil na 
nepřijatelnost takového opatření.

Fond Karla Urbánka -  MFF může z tohoto fondu podpořit doktorandy při studiu v US (týká 
se N. Tesářové a V. Kozníka). Děkan rozhodl udělit podporu z tohoto fondu V. Kozníkovi. 
N. Tesařová získá podporu z prostředků fyzikální sekce.

Informace  o  zasedání  akreditační komise -  hodnocení  doktorského  studia  a  bakalářská 
akreditace  MFF:  Hodnocení  doktorandského  studia -  Výtky směřovali  k  nedostatečnému 
personální obsazení oborů finanční matematiky a ekonometrie. Výsledkem kontroly AK je, že 
všechny akreditace vyjma těch dvou (finanční matematika a ekonometrie) budou prodlouženy 
o  osm let.  Do dvou  let  musí  fakulta  podat  zprávu  o  tom,  jak  nedostatky  v  personálním 
obsazení byly vyřešeny. Pokud by řešení nebylo uspokojivé, bude akreditace pozastavena. 
Bakalářské studium - bylo schváleno (nebylo řečeno na jak dlouho). 

Dotaz  P.  Kolmana,  jestli  už  jsou  tímto  akreditace  uzavřeny:  Ano,  jen  se  čeká  na  finální 
vyjádření ministerstva.

Oranžová a Bílá karolínka byly dány do tisku, přibližně za měsíc budou k dispozici.

A. Havlíčková informuje o tom, že v tomto roce proběhnou 4 tábory. Pro příští rok uvažuje o 
zrušení jednoho z táborů. který nemá dlouhodobě dostatečnou účast.

Na  podzim 2011  se  fakulta  rozhodla  účastnit  se  veletrhu  Gaudeamus v  Brně  a  veletrhu 
vzdělávání  Akademia  v  Bratislavě.  V  přípravě  je  Den  s  informatikou.  Proběhne  setkání 
absolventů katedry didaktiky 10. 12.

Dotaz V. Kopala na Akademii, jestli je účast na veletrhu Akademia čistě záležitostí fakulty: 
Jedná se aktivitu Přírodovědecké fakulty UK, která oslovila ostatní fakulty, jestli mají zájem 
se připojit.



Informace o rozvoji fakulty - pavilón v Troji, řešení rozdělení pozemků na Albertově
Proděkan pro rozvoj doc. Svoboda informuje o rozvoji pavilonu v Tróji a jak bude nová část 
areálu řešena dispozičně.

C. Brom se ptá, pro kolik lidí bude nová budova: 20 pracoven pro 1 až 4 lidi. Pak proděkan 
podotýká, že nová budova se netýká informatické sekce, která nevyjádřila zájem. Proto byly 
připomínky k dispozicím pracoven konzultovány s matematickou sekcí.

Součástí nového areálu bude knihovna, která bude plně funkční: obsahuje jak depositář, tak i 
výpůjční prostor.

J. Dostál se ptá na možnost integraci fakultní školky: S tou se nijak nepočítalo. Pan děkan 
doplňuje, že něco takového by nejspíš ani neprošlo, protože by na to MŠMT peníze nedalo.

Celá nová budova bude koncipována jako klimatizovaná a energeticky úsporná.

Změny v areálu budou vyžadovat úpravu dopravní dostupnosti.

Proděkan doc. Svoboda představil návrhy řešení sezení v chodbách budovy v Tróji. Realizace 
začne v říjnu 2011.

M.  Radecki  vznesl  dotaz  na  aktuální  situaci  s  pozemky na Albertově:  Proběhlo  setkání 
děkanů a tajemníků MFF a PřF,  ze kterého vzešlo rozhodnutí,  že  děkani  vydají  společné 
prohlášení,  že  chtějí  špatné  katastrální  rozdělení  pozemků  vyřešit  tak,  aby  reflektovalo 
skutečnost. 

Dotaz na průběh přijímacích zkoušek: Proděkan prof. Skála odkazuje na P. Kolmana. 

Přijímacích testů na Bc. obor Informatika se zúčastnilo 266 lidí. Úspěšných jich bylo přibližně 
80 procent. Přijímacích testů na Bc. obor Matematika se zúčastnilo 360 lidí a úspěšných bylo 
60 %. 

Proděkan prof. Skála přislíbil, že AS pošle přesná čísla výsledkům přijímacích testů. Ta byla 
členům senátu rozdána posléze ještě v průběhu zasedání.

K příležitosti 60. let založení Matematicko-fyzikální fakulty UK vznikne brožura, která 
bude zohledňovat vývoj fakulty,  její současnost a výhled do budoucna. Tato brožura bude 
koncipována poněkud odlišně než ta předešlá. Stěžejní návrh koncepce přednesl J. Dolejší, 
který byl společně s proděkanem pro rozvoj prof. Svobodou pověřen ke koordinaci tohoto 
projektu. 

Jednotlivé sekce mají do konce příštího týdne dodat texty, které budou v brožuře obsaženy. 
Následovat bude práce editorů, kteří budou kultivovat tyto texty. V úvodu brožury by mohla 
byt jakási mapa, která by zobrazovala aktuální stav fakulty a mohla by být tvořena z fotografií 
zaměstnanců fakulty. Zaměstnanci mohou na základě explicitní žádosti říct, že nechtějí být 
součástí této koláže. J.  Dolejší  představil svou vizi  této brožury,  která by chtěla být spíše 
lákavým katalogem a tak lépe přiblížit  fakultu.  Výsledný grafický návrh je kompromisem 
mezi katalogem, který představil J. Dolejší, a tradičním konceptem knihy.



2. Schválení návrhu na odvolání a jmenování členů vědecké rady
Vychází z rezignačního dopisu paní profesorky Hajičové, který AS obdržel již před minulým 
zasedáním. Ale aby nedošlo ke konfliktu s průběhem zasedání vědecké rady.

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje návrh děkana na odvolání prof. PhDr. Evy Hajičové, DrSc. z 
vědecké rady MFF UK.

Hlasování: 16 – 0 – 0

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje návrh děkana na jmenování prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr. do 
vědecké rady MFF UK.

Hlasování: 16 – 0 – 0

3. Schválení dlouhodobého záměru pro léta 2011-2015
J. Dostál shrnuje, jak byly v dlouhodobém záměru zapracovány možnosti rozvoje fakulty a 
zahrnuta podpora potenciálních žadatelů o podporu z národního vzdělávacího fondu ERS.

Usnesení:
AS MFF UK schvaluje dlouhodobý záměr MFF UK pro léta 2011-2015.

Hlasování: 14 – 0 – 2

4. Předběžná informace o návrhu na zřízení Ústavu informatiky  
Univerzity Karlovy
Bude zařazeno na program prvního zasedání senátu v dalším akademickém roce.

Rektor souhlasí s názvem Informatický ústav Univerzity Karlovy.

Dokument o rozdělení předmětů nelze z webu AS otevřít. Bude opraveno.

5. Různé
První zasedání AS MFF UK v zimním semestru bude 12. října 2011.

M. Radecki se vrací k přestupu mezi obory,  jednání sociální komise AS UK se nesešlo v 
dostatečném počtu, tj.  odloženo. Z rozhovorů s jednotlivými senátory zatím vyplývá,  že s 
tímto stanoviskem rektorátu nepůjde nic dělat. Proděkan prof. Skála získal názor nezávislého 
právníka, který je souhlasný se stanoviskem Rektorátu.

P. Kolman oznámil senátu, že se k zítřejšímu dni 30. 6. vzdá svého místa v akademickém 
senátu,  jelikož  tuto  funkci  vnímá  jako  konfliktní  s  pozicí  garanta  informatické  sekce. 
Odevzdal předsedovi AS J. Dolejšímu písemné prohlášení (dle čl. 8, odst. 6, písm. c Statutu 
MFF UK).



M. Kulich informoval senát, že hodlá učinit totéž, tedy vzdát se svého místa v AS MFF UK. 
Písemné prohlášení dodá předsedovi AS později.

J. Dolejší bude informovat náhradníky, aby se ujali své role.

D. Stanovský informuje o tom, že se hodlá vzdát také svého členství v AS MFF vzhledem k 
dlouhodobému pobytu v zahraničí.

J. Dolejší apeluje na P. Kolmana a M. Kulicha, aby využili možnosti se stát náhradníky (dle 
čl. 5, odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS MFF UK). Oba souhlasí.

M. Radecki děkuje odcházejícím studentským senátorům, kterým s koncem akademického 
roku končí mandát a již nebyli zvoleni do dalšího období.

P. Lasák se zeptal, kdo jsou náhradníci za zaměstnaneckou sekci. Jsou to Petr Kučera, Jan 
Hric a Michal Kopecký.

J. Dolejší informuje o tom, že se prof. Ivan Wilhelm stal náměstkem pro vysoké školy na 
MŠMT. Dnes 29. 6. sezval sezení k tématu reformy VŠ. Výsledek je, že nad již existujícím 
návrhem zákona se bude dále debatovat a zazněly nesouhlasné hlasy s aktuální podobou. Je 
pravděpodobné, že v průběhu prázdnin se budou objevovat další informace.

M. Radecki informoval, že proběhla krátká konference s garanty na informatice. Šlo o změny 
na  oboru na  I2.  V této  souvislosti  opět  vyzval  vedení  fakulty,  aby o  zásadních  změnách 
měnících průběh studia informovalo s dostatečným předstihem. Proděkan prof. Skála dodává, 
že  není  možné,  aby  se  na  Karolínce  pracovalo  o  rok  dříve  (jako  reakci  na  e-mailovou 
konferenci). 

M. Radecki s proděkanem prof. Skálou otevírá téma dostatečných předstihů informování o 
změnách ve studiu.

Zasedání skončilo v 20:18.
Zapsal: V. Kopal
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