
Zápis ze 182. zasedání Akademického senátu MFF
konaného dne 18. dubna 2012

Přítomni: T. Bártlová, C. Brom, J. Bulín, J. Dolejší, Z. Drozd, R. Grill, J. Hric, M. Johanis, M. Kopecký, 
P. Krtouš, S. Krýsl, P. Kučera, K. Kuncová, J. Michálek, P. Motloch, J. Pešička, M. Pospíšil, 
M. Prokešová, T. Roskovec, J. Spurný, S. Stehno, J. Šejnoha, P. Valtr, M. Vyšinka 

Nepřítomni: ---
Hosté: V. Baumruk, K. Bílek, P. Habuda, A. Havlíčková, T. Jirotka, V. Kapsa, P. Korcsok, J. Kratochvíl, 

D. Lanková, A. Líska, M. Nečada, Z. Němeček, T. Pávková, L. Přech, M. Rokyta, M. Rotter, L. Skála, 
P. Vraštiak

Program zasedání:
0. Schválení programu 182. zasedání AS MFF UK
1. Změna ve studentské komoře AS MFF UK
2. Volba kandidáta na děkana MFF UK pro funkční období 2012 - 2016
3. Schválení zápisu ze 181. zasedání
4. Informace vedení fakulty
5. Nominace zástupců AS do konkurzních komisí
6. Různé

Zasedání řídil předseda AS J. Dolejší.

0. Schválení programu 181. zasedání AS MFF UK
Navržený program byl doplněn o bod „Změna ve studentské komoře AS MFF UK“ a doplněný program byl 
následně schválen tichým souhlasem.

1. Změna ve studentské komoře AS MFF UK
Z důvodu účasti na zahraniční konferenci v době volby kandidáta na děkana rezignoval Mgr. P. Lasák a na 
jeho místo nastoupil náhradník Bc. P. Motloch, který zároveň obdržel osvědčení o zvolení.

2. Volba kandidáta na děkana MFF UK pro funkční období 2012 - 2016
Předseda AS J. Dolejší pronesl úvodní slovo k volbě kandidáta na děkana MFF UK pro funkční období 2012 
– 2016. Konstatoval, že ke dni 3. dubna, kdy vypršela lhůta pro podávání nominací, obdržel 2 nominace, 
které splňovaly všechny formální náležitosti.  Nominovanými byli  Mgr. Tomáš Jirotka, jehož kandidaturu 
podpořilo svými podpisy 30 členů akademické obce, a prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., kterého podpořilo 
41 členů akademické obce a následně bylo doručeno dalších 289 podpisů z řad studentů a zaměstnanců MFF 
UK  na  jeho  podporu.  Všechny  materiály  byly  vystaveny  na  webové  stránce  AS.  Předseda  AS  dále 
konstatoval, že prof. Kratochvíl předložil lustrační osvědčení, jak si žádá zákon č. 451/1991 Sb.

Za skrutátory byli určeni T. Bártlová, R. Grill a P. Valtr.

Následně byla zahájena rozprava, která začala možností klást otázky kandidátům, jenž ovšem nikdo nevyužil, 
a následoval poslední proslov kandidátů před volbou v pořadí T. Jirotka a J. Kratochvíl.

Po ukončení rozpravy následovalo 1. kolo volby. Vydáno i odevzdáno bylo 24 volebních lístků. Výsledek 
volby byl: T. Jirotka – 3 hlasy, J. Kratochvíl – 15 hlasů, neplatných – 6 hlasů. Kandidátem na děkana MFF 
UK byl zvolen prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. O volbě byl sepsán volební protokol.
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J. Dolejší  jménem senátu  pogratuloval  J. Kratochvílovi  ke zvolení  a  T. Jirotkovi  za účast,  která  vedla  ke 
zkvalitnění volby a předcházejících diskuzí. Poté byla vyhlášena 15 minutová pauza.

3. Schválení zápisu ze 181. zasedání

K zápisu ze 181. zasedání  bylo  vzneseno několik připomínek a po jejich zapracování  byl  zápis schválen 
tichým souhlasem.

4. Informace vedení fakulty

Děkan Z. Němeček, proděkan L. Skála a tajemník A. Líska informovali  senát o hlavních bodech činnosti 
vedení fakulty od 4. dubna 2012, novinky z oblasti propagace přednesla vedoucí OVVP A. Havlíčková.

Věda a zahraniční styky, obecné informace (přednesl děkan prof. Němeček)
1) Termín na podání  projektů  z  FRVŠ je  ještě  daleko,  ale  existují  typy projektů  (rozvoj  laboratoří),  

u kterých je limit  počtu takových projektů na fakultu.  Za M a I sekci zatím nepřišel  žádný návrh 
takového projektu (např. rozvoj a obnova počítačových laboratoří).

2) PRVOUK  –  byly  odevzdány  anotace  na  3  projekty,  seznam  členů  rad  projektů  a  těsně  před 
dokončením je  text  (popisující  zejména  současný  stav,  ze  kterého  vychází  plány  dalšího  rozvoje 
příbuzných disciplín. Na sekci M a I jej bylo jednoduché připravit, protože každá sekce měla jen jeden 
výzkumný záměr. Na sekci F byla příprava složitější, protože projekt popisuje vzájemně 2 ukončené a 
2 stále  běžící  VZ.  Přesto se  podařilo  v termínu připravit  kvalitní  návrh.).  V rámci  PRVOUKu je 
možnost si říct kolik chceme na investice (na F je shoda na 20 mil. Kč velkých investic a 6 mil. Kč 
malých investic – do 1 mil. Kč. Zbylé dvě sekce s investičními prostředky nepočítají.). PRVOUK je 
koncipován  na  mnoho  projektů  (včetně  mezifakultních)  a  den  před  zasedáním  senátu  se  objevil 
formulář  návrhu na rozdělení institucionální podpory přidělené fakultě na jednotlivé programy. Tyto 
jsou  na  MFF identické  se  sekcemi  a  toto  rozdělení  tak  bylo  de  facto  schváleno  při  schvalování 
rozpočtu. Děkan navrhl  považovat formálně toto schválení rozpočtu zároveň za schválení rozdělení 
institucionální podpory na projekty PRVOUK s tím, že definitivní znění příslušné přílohy předloží do 
konce dubna.

a) J. Dolejší vyjádřil přesvědčení, že navržená procedura by mu nevadila, ale řešení by mělo být 
více systematické a navrhuje vystavení materiálu na web senátu a, v případě připomínek, svolat 
na 9.5. mimořádné zasedání AS.

Usnesení:
AS MFF UK považuje rozdělení institucionální podpory na projekty PRVOUK za schválené v rámci 
rozpočtu. Předloží-li vedení senátu přesné znění do konce dubna, a nebude-li námitek ze stran senátorů 
do pátku 4.5., bude senát považovat předložený materiál za schválený. Bude-li námitek, sejde se senát 
krátce 9.5. na mimořádném zasedání.

Hlasování: 24 – 0 – 0
3) J. Šejnohovi byly předány pozvánky na slavnostní předání čestných doktorátů 23. 4. 2012.

Ekonomické záležitosti (přednesl tajemník Ing. Líska)
1) Připravuje se harmonogram přechodu MFF na nový mzdový systém, používaný univerzitou. Přechod je 

na MFF komplikován faktem, že stávající systém zde byl rozšířen o další dílčí systémy.
2) Začínají se hromadit přípravné práce ohledně nového kampusu na Albertově. Jejich koordinací bude 

pověřena tajemnice Přírodovědecké fakulty.
3) V refektáři na Malé Straně se dne 15.5. uskuteční koncert Sebranky.

Studijní záležitosti (přednesl proděkan pro koncepci studia prof. Skála)
1) Kolegium děkana projednalo podmínky přijímacího řízení  na akademický rok 2013/14, které  budou 

předány senátu.
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2) Krátké zhodnocení studentské ankety, požadované SKASem na minulém zasedání, bylo předáno správě 
webu ke zveřejnění.

3) K otázce stipendií,  vznesené zástupci SKASu na minulém zasedání,  se shromažďují  podklady,  které 
budou prezentovány na některém z následujících zasedání.

a) Z. Němeček doplnil, že nechal provést šetření ve 3. ročníku PhD studia a celkově bylo všem 
studentům tohoto ročníku vyplaceno 14 mil.  Kč na stipendiích a 4 mil.  Kč z  jiných zdrojů. 
Průměrný měsíční příjem doktoranda 3. ročníku vyšel 16 460 Kč (12 790 Kč za stipendia, ostatní 
z dohod a částečných úvazků), maximální hodnota byla 43 430 Kč.

b) L. Skála  upozornil,  že  výše  stipendijního  fondu  (cca  8  mil.  Kč)  je  velmi  malá  ve  srovnání 
s vyplácenými stipendii.

c) J. Dolejší poznamenal, že je to ilustrace toho, že fungují i jiné možnosti než stipendia a mělo by 
se identifikovat a řešit, kde to nefunguje.

4) Návrhy nových garantů na doktorské obory a programy – současné vedení požádá o odklad do nástupu 
nového vedení (bude docházet i k dalším změnám na pozicích garantů).

5) Cena děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii  za rok 2011. Na doporučení kolegia děkana 
budou uděleny dvě ceny za nejlepší  učebnici,  a to za  Datové struktury I autorů Aleny Koubkové a 
Václava Koubka a za Úvod do kvantové mechaniky autora Lubomíra Skály.  Ceny budou předány na VR 
MFF 2. 5. 2012. V kategorii monografií nebyl podán žádný návrh.

6) Projekt  Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram): pror. M. Prudký vyzval děkana, 
aby za fakultu vybral a vyslal vhodné pracovníky na připravovaný seminář. Bližší informace jsou na 
webu MŠMT, viz:  http://www.gram.reformy-msmt.cz (jedná se o seznam otázek, které navrhnou, jaký 
obor se má akreditovat a do budoucna bude při akreditaci nutno prokázat, že jsme postupovali podle 
tohoto algoritmu). Proškolen by měl být až nový proděkan.

7) Do 25.4.2012 je možné podávat žádosti o ubytování v Hlávkově koleji.
8) Vydavatelství  Academia  vypsalo  1.  ročník  soutěže  o  vydání  rukopisu  magisterské  práce  –  existuje 

i kategorie „Vědy o neživé přírodě“, které se mohou účastnit naši studenti. Na dotaz R. Grilla doplnil, že 
zřejmě půjde o diplomovou práci, ale přesné informace budou k nalezení na webu Academie.

9) Akreditace – žádost o akreditaci PhD oboru „Počítačová grafika a zpracování obrazu“ bude během týdne 
předána akreditační komisi. NMgr. obory matematiky prošly rektorátem a budou postupovat do kolegia 
rektora.

10) V neděli 13.5. se uskuteční běh o pohár rektora Univerzity Karlovy.
11) RUK se dotázal,  zda-li  MFF nechce  zrušit  výuku v pátek  16.11.  v  souvislosti  se  státním svátkem. 

O tomto by mělo rozhodnout nové vedení.

Propagace (přednesla vedoucí OVVP PhDr. Havlíčková)
1) Uskutečněné akce: Jarní koncert, setkání absolventů – učitelů fyziky (60 účastníků, 53 stále aktivně učí).
2) Připravuje se Den firem pro fyziku (26.4.),  WDS (29.5.-1.6.), Vědohraní (4.6.),  v dubnu KPC MFF 

zahájilo cyklus Absolvent 2012 o jehož programu (seminářích a exkurzích) jsou informace na www 
(stud-list) a další akce (viz Kalendárium oslav).

3) Ve dnech 23. - 27.4. bude realizována na žádost Gymnázia Jižní Město stáž studentky Láskové na MFF.

T. Roskovec upozornil na článek s vítězem matematické olympiády Anh Dung Le, který vyšel v západočeské 
příloze novin, v němž se pochvalně zmiňuje o fakultě a korespondenčních seminářích a navrhuje mu vyjádřit  
vděk. Vedení připomínka zaujala a rozhodlo se jí zabývat.
 

5. Nominace zástupců AS do konkurzních komisí
Byla  vypsána  výběrová  řízení  na  obsazení  pracovních  míst  a  míst  vedoucích  pracovišť  na  jednotlivých 
sekcích, dále výběrové řízení na pozice mladých odborných asistentů a lektora anglického jazyka, a senát byl 
požádán o jmenování svých zástupců do výběrových komisí. J. Dolejší navrhl nominovat do každé komise 2 
zástupce, jednoho za zaměstnance, druhého za studenty a dotázal se vedení, jestli nemá proti tomuto postupu 
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nějaké námitky. Z. Němeček odpověděl, že standardně chodil za senát jen 1 zástupce, ale budou-li 2, tak by to 
nemělo ničemu vadit.

Usnesení:
AS MFF UK jmenuje delegáty do konkurzních komisí:

Místa akademických pracovníků – sekce M: T. Bártlová (zástupkyně: K. Kuncová)
J. Spurný (zástupce: M. Johanis)

– sekce F:  P. Motloch (zástupce: J. Michálek)
M. Pospíšil (zástupce: J. Pešička)

– sekce I:  J. Šejnoha (zástupce: M. Vyšinka) 
J. Hric   (zástupce: P. Kučera)

Místa mladých odborných asistentů v oborech F, I, M: J. Šejnoha (zástupce: J. Bulín)
J. Dolejší (zástupce: M. Kopecký)

Lektor anglického jazyka: J. Bulín (zástupce: M. Vyšinka)
S. Krýsl (zástupce: S. Stehno)

Hlasování: 24 – 0 – 0 

Z. Němeček doplnil, že uzávěrka přihlášek je 17.5. a jednotlivé komise zasednou do poloviny června.

K. Kuncová  upozornila,  že  věková  hranice  33  let  pro  mladé  vědecké  pracovníky  je  diskriminující  a 
nezákonná. Z. Němeček odpověděl, že účelem této hranice je, aby se na místa mladých vědeckých asistentů 
dostávali  mladí  lidé,  protože  starší  se  mohou ucházet  o  normální  místa  vědeckých asistentů  a  přijde mu 
solidnější to takto i inzerovat, než kdyby se to řešilo nějak skrytě. C. Brom doplnil, že při hodnocení podle 
výsledků by mladý člověk neměl proti staršímu šanci a toto je způsob, jak tuto šanci dát mladým, nadějným 
lidem. M. Prokešová navrhla, aby byla hranice stanovena jako „x let po PhD“, na což Z. Němeček reagoval, 
že máme PhD studenta kolem 55 let a zda tedy má být Mladý odborný asistent i šedesátiletý.

6.  Různé
1)Informace z RVŠ

P. Krtouš upozornil na materiály ohledně financování vědy a výzkumu na AV ČR a VŠ, které jsou pro 
členy senátu k dispozici na vnitřním webu.

2)Výjezdní zasedání
Navržený  termín  1.-3.6.  se  ukázal  schůdný pro  většinu  senátorů  a  téměř  celý  tým nově zvoleného 
kandidáta na děkana a tudíž se v tomto termínu uskuteční výjezdní zasedání AS MFF na Patejdlovku. 
Účast bude nabídnuta i nově zvoleným členům SKASu po volbě počátkem května. Program zasedání 
bude připraven.

3)Seminář k boloňskému procesu a akce „6 k 60“
Jako termín semináře o boloňském procesu, avizovaném na předcházejícím zasedání, byl navržen termín 
9. května, který se ukázal jako vyhovující pro téměř všechny oslovené, kteří o něj projevili zájem. Došlo 
však k časové kolizi s připravovanou akcí „6 k 60“, u které se jeví stejný termín jako jediný možný. Po 
jeho potvrzení bude hledán náhradní termín pro seminář o boloňském procesu a zájemci budou včas 
informováni.

Zasedání skončilo ve 20:20.

Příští zasedání AS se uskuteční 30. května 2012 v 18:00 hod.

Zapsal: M. Vyšinka


