Zápis z 260. zasedání AS MFF UK dne 21. dubna 2021
Přítomni: C. Brom, Z. Drozd, J. Fiala, R. Grill, K. Houfek, V. Kala, M. Krtička, O. Pangrác, J. Pavlů,
M. Rmoutil, D. Schmoranzer, J. Stráský, K. Tůma, B. Vidová Hladká, M. Žák, M. Burýšek, A. Farkaš,
A. Jalovcová, Z. Procházková, P. Schmidtová, V. Švandelík, J. Václavek, F. Zajíc
Hosté: M. Rokyta, Z. Doležal, M. Kulich, V. Kuboň, L. Skrbek, J. Franc, J. Sgall, V. Dolejší, M. Vlach,
B. Svobodová, M. Novotná, Š. Prudil
Omluveni: J. Kalbáčová Vejpravová, J. Hrabovský
Zasedání proběhlo distanční formou prostřednictvím platformy Zoom.
Zasedání řídil Z. Drozd a bylo zahájeno v 18:00.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu 260. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu z 259. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Výsledky hlasování per rollam (zástupci AS do komisí pro výběrová řízení)
Návrh změny podmínek přijímacího řízení MFF UK do Bc. a NMgr. programů pro akademický
rok 2021/22
Změna Směrnice děkana č. 4/2019 „Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování
závěrečných prací“
Nominace zástupce AS MFF UK do Komise pro etiku ve výzkumu na MFF UK
Předběžné informace k volbě rektora UK
Webové stránky AS MFF UK
Různé

1. Schválení programu 260. zasedání AS MFF UK
Program 260. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 259. zasedání AS MFF UK
Zápis z 259. zasedání AS MFF UK byl schválen tichým souhlasem. Přílohou zápisu je zpráva děkana
M. Rokyty o jeho činnosti a krocích v souvislosti s kauzou kandidatury prof. V. Matolína do VR MFF
UK.

3. Informace vedení fakulty
Děkan M. Rokyta informoval
•

•

o pokračující epidemiologické situaci; povinné testování je závislé na pokynech z MŠMT;
krizový štáb UK jednal o tom, jak zajistit testování studentů; zatím se neplánuje výuka praktik;
očkovacích dávek pro zaměstnance od 55 let není zatím dostatek; rektor navrhl prodloužit
mimořádný stav na UK do 28. 5. kvůli distančním jednáním; minulý týden bylo na MFF UK
v mobilních stanicích pět pozitivních antigenních testů, ale jen dva byly potvrzeny PCR testy,
o přípravě rozpočtu MFF UK, který bude dokončen v závislosti na schváleném rozpočtu UK
koncem dubna, případně začátkem května; na vědu bylo zatím poskytnuto 80-85% prostředků;
pokud budou poskytnuty i další prostředky, nemělo by dojít k poklesu celkového rozpočtu MFF
UK oproti minulému roku; základní informace o rozpočtu by měly být rozeslány vedoucím
pracovišť koncem dubna,
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•

•
•
•
•

o pokračující reorganizaci děkanátu; novou právničkou MFF UK bude paní Ivana Vrbová, která
nastoupí k 1. 5.; probíhá konkurzní řízení na vedoucí(ho) nového projektového oddělení, poté
dojde k rozdělení kompetencí jednotlivých oddělení a případný nábor nových zaměstnanců;
v této souvislosti děkan poděkoval tajemnici B. Svobodové, proděkanovi L. Skrbkovi a
vedoucímu správy budov P. Michálkovi za významnou pomoc v přípravě potřebných
rekonstrukcí; dojde též k odpovídajícímu navýšení rozpočtu děkanátu,
o vědních oblastech a oborech v rámci programu Cooperatio, ke kterým se MFF UK připojila,
o dalším vývoji v hodnocení vědy na národní úrovni: byla dokončena agregace modulů 1 a 2,
kde Univerzita Karlova dosáhla hodnocení A, a pokračuje se s agregací dalších modulů,
o Operačním programu JAK, jehož spuštění se podle informací prorektora J. Hály přiblížilo; za
MFF bude potřeba připravit projekty tak, aby je bylo možné podat v průběhu podzimu,
o tom, že místo rektorského dne, který měl být 12. 5., bude rektorské volno a výuka bude 12. 5.
zrušena.

Tajemnice B. Svobodová informovala
•
•
•
•

o přípravě změny organizačního řádu děkanátu,
o nástupu pana Jiřího Skalického od 1. 5. na děkanát, který bude zodpovědný za přípravu
digitalizace procesů na fakultě a dále za mapování fakultních informačních systémů, aby nově
navržené systémy byly efektivní,
o připravované digitalizaci DPP do konce dubna; bude implementována přes Elektronickou
spisovou službu,
o připravované rámcové dohodě pro drobné nákupy IT vybavení, která by měla být dokončena
do konce května, a dále o končícím výběrovém řízení pro firmy, které se chtějí zapojit do DNS,
které by mělo být opět spuštěno v nejbližší době.

Proděkan L. Skrbek informoval
•
•

o dokončení rekonstrukce bufetu v Troji a pokračující rekonstrukci serverovny v Troji,
o instalaci sochy Stanislava Kolíbala v Troji, která je zapůjčena Národní galerií Praha; proděkan
M. Vlach v této souvislosti uvedl, že šlo o dlouhotrvající soutěž ve spolupráci s Nárosní galerií,
jejíž cílem je „dostat umění do ulic“, a že původně plánovaná venkovní výstava o celé soutěži
bude pravděpodobně odložena na podzim.

Proděkan M. Vlach informoval
•
•
•

o přijímačkách na střední školy nanečisto, které pořádá MFF UK dne 24. 4.,
o druhém kole soutěže Albertus pro nejlepší pedagogy a uvedl, že dle informací J. Dolejšího je
letos 18 přihlášek,
o rozhovoru s bývalým děkanem J. Kratochvílem a s ředitelem vinařství Znovín P. Vajčnerem
uveřejněném na matfyz.cz.

Proděkan Z. Doležal informoval
•
•

o probíhající kontrole 160 projektů GAČR, 10 ERC Starting a 4 ERC Consolidator grantů a
8 projektů Primus na OVZS; tyto kontroly by v budoucnu mělo mít na starost nové Oddělení
pro podporu grantů a projektů,
o nutnosti nalezení nových zdrojů financování velkých mezinárodních spoluprací, protože
MŠMT je již nebude nadále financovat.

R. Grill se zeptal, jak je to s hranicí investice, zda lze očekávat navýšení ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč tak,
jak to umožňuje GA ČR. Děkan M. Rokyta uvedl, že se čeká na vyjádření rektorátu. Tajemnice
B. Svobodová zmínila, že se snažili tento problém intenzivně řešit, ale zdá se, že rektorát není v tomto
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případě nakloněn změně. Není zcela jasné, jaký je správný výklad zákona a zda je tedy tato změna
možná, přestože, jak uvedl proděkan Z. Doležal, AV ČR tuto změnu již využila.

4. Výsledky hlasování per rollam o zástupcích AS do komisí pro výběrová řízení
Z. Drozd informoval o výsledcích hlasování metodou per-rollam o zástupcích AS do komisí pro
výběrová řízení, které proběhlo 5. 4. - 8. 4. 2021.

Usnesení: AS MFF UK nominuje své zástupce do komisí pro výběrová řízení takto:
• matematická sekce – Vítězslav Kala (náhradnice Zuzana Procházková)
• informatická sekce – Jiří Fiala (náhradník Vojtěch Švandelík)
• fyzikální sekce – David Schmoranzer (náhradník Andrej Farkaš)
Per rollam hlasovalo 25 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-1.
Usnesení bylo přijato.

5. Návrh změny podmínek přijímacího řízení MFF UK do Bc. a NMgr. programů pro
akademický rok 2021/22
Proděkan V. Kuboň vysvětlil, že důvodem navržené změny podmínek přijímacího řízení je současná
epidemiologická situace. Pro akademický rok 2021/2022 je navrženo zrušení přijímacích zkoušek do
všech Bc. a NMgr. oborů kromě NMgr. programu Pravděpodobnost, matematická statistika a
ekonometrie, kde zkouška proběhne v souladu s původně vyhlášenými podmínkami, protože je při
malém počtu uchazečů zvládnutelná, a několika programů učitelství, kde se bude konat pouze ústní část
zkoušky, aby bylo vyhověno regulačnímu orgánu, přičemž se to týká pouze dvou studentů a zkouška
proběhne distančně.
Proděkan M. Kulich uvedl, že přijímací zkouška se týká především 20 uchazečů, kteří přichází s jiných
škol a nemají diplomy z obecné matematiky.
Děkan M. Rokyta upozornil, že zrušení přijímacích zkoušek v loňském a letošním roce je výjimečné
kvůli epidemiologické situaci a že přijímací zkoušky v následujících letech budou opět prezenční,
pokud to situace dovolí.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje změny podmínek přijímacího řízení MFF UK do Bc. a
NMgr. programů pro akademický rok 2021/22.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.

6. Změna Směrnice děkana č. 4/2019 „Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování
závěrečných prací“
Děkan M. Rokyta vysvětlil, že kvůli současné epidemiologické situaci je navrženo zrušit povinnost
odevzdávat listinné verze závěrečných prací v období 1. 5. 2021 - 30. 9. 2021. Komise, které chtějí
tištěnou kopii, požádají knihovnu MFF UK o vytištění.
Návrh usnesení: AS MFF UK souhlasí se změnou Směrnice děkana č. 4/2019 „Pravidla pro
evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.“
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.
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7. Nominace zástupce AS MFF UK do Komise pro etiku ve výzkumu na MFF UK
Děkan M. Rokyta uvedl, že současná tříčlenná Komise pro etiku ve výzkumu končí k 30. 4. Po vzoru
obdobné komise na rektorátu UK, jejíž tři členy jmenuje rektor, jednoho volí AS UK a jednoho
Vědecká rada UK, navrhuje, aby i tato komise na MFF UK měla podobné složení.
Proběhla diskuze o působnosti Komise pro etiku ve výzkumu, při které děkan upozornil, že tato komise
nenahrazuje Etickou komisi UK a přestože na MFF UK obvykle neprobíhá výzkum, kterým by se tato
komise měla zabývat, je nutné tuto komisi na MFF UK mít kvůli opatření rektora. C. Brom a proděkan
Z. Doležal upozornili, že tato komise nemůže schvalovat výzkum, který vyžaduje schválení
akreditovaných ústavů, a že by měla být především poradním orgánem, který upozorní na případnou
potřebu schválit výzkumný projekt dalšími komisemi.
Na konci diskuze M. Rmoutil navrhl sebe jako člena Komise pro etiku ve výzkumu MFF UK a předseda
senátu Z. Drozd nechal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení: AS MFF UK nominuje Martina Rmoutila jako svého zástupce do Komise pro
etiku ve výzkumu na MFF UK.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Tajné hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.

8. Předběžné informace k volbě rektora UK
C. Brom informoval o blížících se volbách nového rektora UK a o výsledcích diskuze senátorů o zatím
neoficiálních kandidátech, která proběhla přes platformu ZOOM. Následná diskuze na zasedání senátu
vedla k závěru, že jakmile budou v květnu oznámeni oficiální kandidáti na rektora UK, měli by být
požádáni o debatu se senátory na zasedáních AS MFF UK, která se budou konat v průběhu května a
června tohoto roku.

9. Webové stránky AS MFF UK
V. Švandelík upozornil na nepřehlednost webových stránek AS MFF UK. Pokusí se připravit návrh na
restrukturalizaci těchto stránek. Následovala diskuze o tom, zda a jaké podklady pro jednání AS MFF
UK mají být veřejně přístupné. Výsledkem diskuze bylo, že by se rozhodně neměly zveřejňovat
dokumenty obsahující osobní údaje kvůli GDPR a že by většina materiálů měla být k dispozici pouze
členům akademické obce na MFF UK po přihlášení.

10. Různé
Děkan M. Rokyta informoval, že setkání zaměstnanců plánované na 28. 6. může být přesunuto na září
podle aktuální situace. Informace bude rozeslána začátkem června.
Proběhla krátká diskuze o termínu konání příštího 261. zasedání AS MFF UK, aby se zohlednila
příprava fakultního rozpočtu. Bylo navrženo uspořádat případné mimořádné zasedání, kde by proběhly
debaty s kandidáty na rektora.

Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 19. května 2021.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:24.
Zapsal: K. Houfek
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