Zápis z 261. zasedání AS MFF UK dne 12. května 2021
Přítomni: Z. Drozd, V. Švandelík, R. Grill, B. Hladká, K. Tůma, P. Schmidtová, J. Pavlů, V.
Kala, J. Kalbáčová Vejpravová, F. Zajíc, J. Hrabovský, M. Žák, K. Houfek, M. Burýšek, A.
Farkaš, A. Jalovcová, C. Brom, M. Krtička, J. Fiala, Z. Procházková, J. Stráský, O. Pangrác,
M. Rmoutil
Hosté: M. Králíčková, T. Zima, M. Rokyta, M. Vlach, V. Kuboň, L. Skrbek, M. Kulich, Z.
Doležal, V. Dolejší, J. Sgall, J. Franc, J. Kratochvíl, B. Svobodová, L. Veverka, I. Vrbová, J.
Dolejší, V. Baumruk, J. Šafránková, H. Valentová, M. Lopatková, L. Rovná, J. Popelíková, I.
Wilhelm, J. Hajič, J. Beranová, N. Zárubová, M. Křížová, M. Novotná, P. Satrapová, J. Dvořák,
Š. Veselý, P. Zelený, P. Heřman, Z. Svobodová, E. Dvořáková, D. Zámyslický
Zasedání proběhlo on-line prostřednictvím platformy Zoom. Zasedání zahájil Z. Drozd v 18:00.
1. Schválení programu 261. zasedání AS MFF UK
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu 261. zasedání AS MFF UK
Beseda s kandidátem na rektora
Schválení zápisu ze 260. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Výsledky voleb do SKAS MFF UK
Návrh podmínek přijímacího řízení MFF UK do Bc. a NMgr. studijních programů
v akademickém roce 2022/2023
7. Návrh podmínek pro přijetí do doktorských studijních programů (ve druhé vlně)
v akademickém roce 2021/2022
8. Schválení výroční zprávy za rok 2020
Přidán bod: 9. Různé.
Přítomno 20 členů senátu.
Hlasování 20-0-0
2. Beseda s kandidátem na rektora (prof. Králíčková)
Z. Drozd přivítal kandidátku na rektorku prof. Milenu Králíčkovou. M. Rokyta přivítal hosty,
především rektora T. Zimu a bývalého rektora I. Wilhelma, a informoval, že 30. 4. byly
vyhlášeny volby kandidáta na funkci rektora UK, které proběhnout 22. 10. Poté krátce
představil prof. Králíčkovou, shrnul její působení na UK a požádal ji o úvodní slovo. Prof.
Králíčková představila formou prezentace svůj volební program. Chce jít ve stopách bývalých
význačných rektorů, jako je I. Wilhelm. Zmínila, čemu se dosud věnovala za svého působení
na rektorátě a proč chce jako první žena kandidovat na rektora. Chce využít své zkušenosti na
různých pozicích na UK, především jako prorektor pro studijní záležitosti, k tomu, aby pomohla
zlepšit řízení celé UK.
Kandidátka na rektorku prof. M. Králíčková představila svůj program formou krátké přednášky.
https://milenakralickova.cz/program/
Následně proběhla diskuse.

C. Brom: Je financování na UK spravedlivé? Jak jej případně dosáhnout?
MK: Financování je celkem spravedlivé. Základem jsou a budou tzv. principy, které jsou
výsledkem univerzitní diskuse na úrovni rektorátu a senátu UK.
J. Dolejší: Jak bude naloženo s obory s podprůměrným hodnocením?
MK: Pokud mají plán viability a lze očekávat jejich rozvoj a zlepšení, pak zaslouží podporu.
K této podpoře může být využit Strategický fond rektora, který by mohl být menší, než jak byl
navržený v letošním roce.
M. Kulich: Komunikace s prorektorkou ve studijních záležitostech byla a je velmi dobrá. Jak
v tom pokračovat a rozšířit na celý rektorát?
MK: Velice děkuji. Myslím, že další části a odbory rektorátu zjistí, že komunikace je výhodná
pro všechny. Některé odbory už to vidí a princip intenzivní komunikace s fakultami se nabalí
principem sněhové koule. Budu to podporovat a prosazovat jako rektorka.
R. Grill: Vnímám nedostatek podpory a komunikace ze strany rektorátu např. při implementaci
zákona o veřejných zakázkách nebo při změnách pravidel pro tvorbu fondů GAČR, příp.
nákupu investic z GAČR.
MK: Jde o ekonomické záležitosti, které dosud nebyly v mojí gesci. Mrzí mě, že je rektorát
takto vnímán a pokusím se to zlepšit. T. Zima: Pokud jde o komunikaci rektorátu, tak se nejedná
o přesné informace, rektorát komunikuje. Problém je často o úroveň výš, na ministerstvech.
J. Dolejší: Jak budete jako rektorka rozvíjet PR vně univerzity s ohledem na získávání
finančních prostředků. MK: Z hlediska prostředků byl T. Zima velmi úspěšný, chci na jeho
práci navázat. Čekají nás ale zřejmě hubenější roky, zejména v příspěvku na vzdělávání. PR
univerzity jako její třetí roli chci rozvíjet mimo jiné v oblastech udržitelného rozvoje či rovných
příležitostí.
V. Kala: Zmínila jste kariérní rozvoj pracovníků. Není to podpora inbreedingu? MK: Inbreeding
rozhodně není správně. Kariérní rozvoj není podporou inbreedingu. Chceme však podpořit
rozvoj osobností a chceme přilákat a udržet zahraniční profesory.
Z. Doležal: V hodnocení univerzity bylo zmíněno, že by univerzita měla přijímat akademické
pracovníky v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení, tj. i pracovníky ze zahraničí. To však
nelze snadno splnit, pokud se tito pracovníci mají podílet na výuce v českém jazyce. Měli
bychom učit jen anglicky, aby se mohli zapojit i zahraniční pracovníci?
MK: Možným řešením je i do českých programů zařadit jeden či dva předměty vyučované v
angličtině a výuku nabídnout zahraničním pracovníkům.
J. Fiala: Chcete prostupnost mezi studijními programy na univerzitě, ale nechcete mluvit
fakultám do studijních programů. Jak to vyřešit?
MK: Prostupnost mezi studijními programy je složitá, ale jak zmínila v úvodní prezentaci,
benefit pro dovednosti studentů je jednoznačný. Chtěla bych např. krátké ohraničené kurzy
(micro-credentials), které by stály vedle studijních programů. Tím bychom rozvíjely dovednosti
nezbytné pro absolventy v 21. století. Po ekonomické stránce zatím nemáme motivační faktory
ani pro prostupnost ani pro kurzy typu micro-credentials.

I. Wilhelm: Na místě studijní prorektorky jste leccos vykonala. To je dobrým příslibem pro
rektorskou kariéru. Jak prosadí UK něco svého a také sama sebe mezi špičkovými univerzitami
ve sdružení 4EU+?
MK: Myslím, že jsem již v rámci Evropské univerzitní aliance respektováni, a i nadále si dobrou
spolupráci udržíme.
A. Farkaš: Jakým způsobem naložíte se situací Kolejí a Menz?
MK: Určitě musíme provést externí audit KaM. Pokud jde o koleje, tak kromě dostatečné
kapacity chceme stratifikaci – tedy koleje, které se budou lišit kvalitou i cenou, protože různí
studenti mají různé priority. (Tato stratifikace do určité míry již nyní funguje).
J. Pavlů: Jakým způsobem chcete prosazovat význam UK vůči vnějšímu světu, např. se jedná
o financování velkých infrastruktur ze strany MŠMT nebo vztah vůči ČKR.
MK: Plánuji kandidovat na předsedkyni ČKR. Budu jednat s MŠMT, co to půjde, aby segment
VŠ, VaVaI a konkrétně UK získala maximum prostředků. T. Zima: O financování výzkumných
infrastruktur intenzivně jednáme.
C. Brom: Jaký úvazek mají mít prorektoři?
MK: Podle vlastní zkušenosti očekávám, že prorektor pro studijní záležitosti by měl věnovat
agendě 90 % svého času. Jiní prorektoři možná méně, ale určitě alespoň 70-80 %.
C. Brom: Chtěl bych se znovu zeptat na Strategický fond rektora. Zda budou kromě revitalizace
špatně hodnocených podporovány také nové obory. MK: Chci v první řadě revitalizaci oborů,
na jejich podporu určitě nebude stačit rok. Pokud se budeme soustředit jen na toto, tak může
být Strategický fond menší než bylo plánováno letos.
J. Stráský: Zůstane zachován princip, že nejprve jsou vyjednány principy a teprve následně se
podle nich vytvoří rozpočet? Jakou váhu bude mít v principech vědecký výkon.
MK: Ano, princip principů bude zachován. Pokud jde o nastavení principů, tak nesmíme
zapomínat, že jsme univerzitou, mezi jejímiž součástmi musí platit významná solidarita.
C. Brom: Kromě rozdělování dle principů jsou některé prostředky spotřebovány univerzitou a
jsou vlastně vytknuty před závorku.
MK: Mým cílem není předzávorku zvětšovat, ale nevidím prostor ji zmenšit.
C. Brom: Návrh Cooperatií vytváří paralelní řídící struktury. Bude se jednat spíše o poradní
orgány, nebo se stanou novou exekutivou? MK: Ne, rady Cooperatií se nestanou novou
exekutivou. Cooperatia včetně jejich rad a řízení po dvou letech zhodnotíme.
L. Skrbek: UK je poměrně roztříštěná - máme tři teologické fakulty, z nichž každá je velká asi
jako větší katedra naší fakulty, a v přeneseném smyslu máme také tři filozofické fakulty.
Heidelberg má místo našich šesti fakult jednu. Plánujete snižovat tuto roztříštěnost?
MK: Roztříštěnosti jsem si vědoma a je to vlastnost UK. Roztříštěnost musíme snižovat a
kompenzovat intenzivní spoluprací mezi fakultami a také avizovanou propojeností a spoluprací
mezi studijními programy. K užší spolupráci chci motivovat pozitivními podněty.
J. Stráský: Jak naložíme s právě proběhnuvším hodnocením fakult? Bude se opakovat násobení
finančních prostředků letos schválenými koeficienty v dalších letech? Bude se kromě
hodnocení kvality, provádět také kvantitativní hodnocení výkonu jednotlivých součástí?
MK: Násobení se nebude opakovat, rozevíraly by se tím nůžky, což je v rozporu se zmíněným

principem solidarity. Příští hodnocení tohoto typu proběhne za pět let. Uprostřed období však
bude mezihodnocení. Lze jej částečně opřít o bibliometrii, např. podle metodiky použité ve
státním hodnocení v modulech M1 a M2. Tím dojde k částečnému hodnocení výkonu.
J. Stráský: Jedním z problémů menz je nízký a léta stejný příspěvek na studenta na oběd. Bylo
by možné protlačit jeho zvýšení prostřednictvím ČKR a RVŠ.
MK: Ano, chci výrazně užší spolupráci mezi ČKR a RVŠ a koordinaci postojů v rámci UK.
Protlačení zvýšení příspěvku na stravování by bylo užitečné.
J. Stráský: Jak se postavíme k nové koncepci podpory PhD studentů?
MK: Ano, víme o tom, že ministerstvo chystá podstatnou změnu. Musíme se k tomu postavit,
čekáme ale na upřesnění a návrhy MŠMT v této věci. Pak musíme zvolit univerzitní strategii.
Podporovala bych menší počet doktorandů s lepším finančním (ekonomickým) zázemím.
Z. Drozd a M. Rokyta poděkovali kandidátce na rektorku za účast na debatě.
3. Schválení zápisu ze 260. zasedání AS MFF UK
Zápis schválen tichým souhlasem.
4. Informace vedení fakulty
Akademický senát uctil chvilkou ticha dlouholetého proděkana matematické sekce a následně
proděkana pro studijní záležitosti, významného matematika a statistika prof. J. Anděla.
M. Rokyta
•
•
•
•
•

Testování: jsme závislí na pokynech z ministerstva, jak dlouho se ještě bude testovat.
Je povolena prezenční účast na praktické výuce, co je praktická výuka je ponecháno v
kompetenci vyučujících.
Prezenční přítomnost na zkoušce je bez apriorního omezení. Omezení je dané kapacitou
posluchárny – nutno dodržet rozestupy.
Očkování probíhá: akademičtí pracovníci plus ostatní podílející se na výuce. Bohužel
zatím ne ostatní pracovníci, je to velká škoda u pracovníků děkanátu. Pracujeme na
nápravě. Částečně spoléháme na státem řízení očkování dle věku.
Rektor prodloužil mimořádný stavu do 28. května. Dále jej prodlužovat zřejmě nebude.
Jako děkan zvážím prodloužení na červen kvůli možnosti distančního jednání grémií.

•

Setkání zaměstnanců v červnu neproběhne. Zvažovaným termínem je 29. září.

•
•

ERC CZ získal Sebastian Schwarzacher (KMA)
Fulbright – schválené pobyty u nás: D. Dzhafarov (sekce I), E. Iski (F), A. E. Nowak
(M), G. Ostrouchov (M), v prvních třech případech jde o typ „Scholar“, prof.
Ostrouchov je „Fulbright Distinguished Chair“
Primusy 2022 jsou prozatím předschválené (tj. zdaleka ne přidělené) – rektorát zaslal
žádosti, jestli jsme ochotni jako fakulta Primusy spolufinancovat. Fakulta schválila na
základě vyjádření sekčních proděkanů, že bude spolufinancovat všechny projekty, které
budou schváleny univerzitou. Jde o: 5 x Fyzika, 2 x Informatika, 1 x Matematika.

•

•
•

Nové Oddělení podpory grantů a projektů povede dr. Zdeňka Bubeníková.
Byla přijata na plný úvazek fakultní právnička Mgr. Ivana Vrbová; k 30.6. odchází dr.
Semíková.

•

DNS bylo spuštěno počínaje dnem 3.5.2021. Změnilo se personální obsazení útvaru
RIAPS — nově je odpovědným pracovníkem pro agendu veřejných zakázek/DNS Anna
Maškarová, odešla paní Dvořáková.

•

Byla ukončena spolupráce s firmou Career Market. K. Šolcová–Houžvičková podala
výpověď. B. Joudalová bude hledat novou pracovnici.

•

Rozpočet je příznivý, nárůst je 50 milionů. Ne všechny peníze jsou na 100 % tady,
protože dotace na vědu přijde ve dvou dávkách, přišla zatím jen ta první.

•

Byla schválena půjčka z fondu Mikuláš (60 mil. Kč, splátkový kalendář na cca 7 let) na
opláštění těžkých laboratoří.

•

K 30. 6. skončí stravenky. Je nutné je vybrat do 15. 6. V trezoru leží 18 tisíc
stokorunových stravenek! Je třeba je vybírat!

B. Svobodová: Po 15.6. bude inventura stravenek. Výdej stravenek je nově možný každý
provozní den pokladny. Je vhodné se ozvat paní Fabiánové předem, aby se netvořily fronty.
Cílem je rozebrat stravenky!
M. Rokyta:
•

•
•
•

Jednáme o vyšší licenci Office 365. Tj. desktopová verze Office a fakultní e-mailová
adresa typu mirko.rokyta@matfyz.cuni.cz. Výhodou je to, že by se to týkalo i všech
studentů MFF UK
6. května odhalena skulptura Pocta geometrii (ak. soch. Kolíbal) a obraz do Impaktu
(ak. mal. Netopil).
V seznamu směrnic na webu směrnicích je přepínač, aby se nezobrazovaly ty neplatné.
Budu chtít směrnice ještě zorganizovat do kategorií.
Harmonogram příštího akademického roku má přehlednější blokový formát.

Z. Doležal představil projekty Cooperatio. Jedná se o tři naše projekty (I, M, F), a pět dalších
projektů, na kterých se podílíme (Lingvistika, Ekonomie, Didaktika, Chemie, Životní
prostředí).
M. Vlach:
•
•

Pivo s názvem Pěkný číslo bude mít nealkoholického bratříčka, soutěž s názvem Pěkný
jméno byla vyhlášena na webu fakulty.
Přijímačky nanečisto měly obrovský úspěch. Poprvé v „historii“ fakulty spadl pod
náporem přístupů na několik minut matfyzácký server.

B. Svobodová:
•

•

Kolega J. Skalický, který přišel z vnějšku, má za úkol digitalizovat fakultní agendu a
harmonizovat tuto digitalizaci. Aktuálně obesílá sekce a pracoviště, jaká je praxe
v agendách, např. docházce.
Dokončujeme směrnici o výběrových řízení, vč. rámcové smlouvy na IT, aby drobné
nákupy nemusely být realizovány prostřednictvím DNS. Bude připraven manuál, který
vyjde z existující praxe.

L. Skrbek
•

V bufetu v Tróji je již nábytek, vše je připraveno. Jakmile to epidemická situace dovolí,
bude v provozu zvětšený bufet.

J. Franc: Vkládám velké naděje do grantového oddělení. Bude asi vhodné vytvořit nějaký IT
systém pro evidenci projektů. Excel možná nebude dostatečný nástroj pro správu projektů.
Vzniká rektorátní systém.
Z. Doležal: Na rektorátním systému kooperujeme.
5. Výsledky voleb do SKAS MFF UK
V. Švandelík informoval výsledcích voleb do SKAS.
Kandidátní listina FYZIKA:
Dominik Zámyslický (3., bc.)
Martina Novotná (1., bc.)
Alexandra Suchá (2., bc.)
Kandidátní listina INFORMATIKA:
Petr Šimůnek (1., mgr.)
Kandidátní listina MATEMATIKA:
Anna Yaghobová (2., mgr.)
Pořadí: Novotná (397), Zámyslický (377), Yaghobová (299), Šimůnek (291), Suchá (262)
Volební účast: 31,43 %
Významně stoupla volební účast. Hlavním důvodem je zřejmě elektronický způsob hlasování,
který by mohl být zachován i v budoucnosti. Nebyla podána žádná stížnost.
6. Návrh podmínek přijímacího řízení MFF UK do Bc. a NMgr. studijních programů
v akademickém roce 2022/2023
V. Kuboň: Znění podmínek oproti původně předložené verzi naznalo změnu v části zkoušky z
češtiny. Významně narostl počet student žádajících o splnění této podmínky prostřednictvím

KJP, přestože je v pokynech uvedeno, že má jít jen o záložní možnost. O tuto možnost požádalo
150 studentů, což naprosto není v kapacitě KJP. Poprosil bych o vypuštění této varianty.
AS MFF UK souhlasí s vypuštěním bodu o zkoušce z ČJ pořádané KJP a v tomto znění
schvaluje podmínky přijímacího řízení MFF UK do Bc. a NMgr. programů pro
akademický rok 2022/23.
Přítomno 23 členů senátu.
Hlasování 23-0-0
7. Návrh podmínek pro přijetí do doktorských studijních programů (ve druhé vlně)
v akademickém roce 2021/2022
V. Kuboň: Kvůli významně rostoucí oblibě této druhé vlny a tedy i rostoucí administrativní
zátěži studijního oddělení, které musí zpracovat přihlášky v zákonných termínech, byl posunut
termín přihlášek na 15. prosince.
AS MFF UK schvaluje podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů ve
druhé vlně v akademickém roce 2021/22.
Přítomno 23 členů senátu.
Hlasování 23-0-0
8. Schválení výroční zprávy za rok 2020
Proběhla diskuse o rozsahu zveřejňovaných informací ve výroční zprávě a o absenci jmen
studentů, zejména u uváděných ocenění. Dle rozhodnutí zmocněnce UK pro GDPR nelze
zveřejňovat seznamy studentů.
AS MFF UK schvaluje Výroční zprávu MFF UK za rok 2020.
Přítomno 23 členů senátu.
Hlasování 23-0-0
9. Různé
AS MFF UK nominuje své zástupce do výběrových komisí:
Matematická sekce (1 x profesor, 3 x docent)
Zástupce AS: K. Tůma, náhradník: A. Jalovcová
Informatická sekce (3 x docent)
Zástupce AS: O. Pangrác, náhradník: V. Švandelík

C. Brom: Existují paralelní kódy předmětů s X, jsou v nich zapsaní studenti. Je možné, že o
těchto paralelních předmětech a jejich smyslu vyučující neví?

M. Kulich: Jsou to předměty starých studijních oborů, jimž se při nové akreditaci snižovaly
kredity. Ty paralelní kódy s X obsahují původní počet kreditů; budou je využívat výhradně
studenti starých oborů. Studenti, jichž se to týká, byli informováni, vyučujícím to vysvětlíme
co nejdříve.
AS diskutoval zkrácení lhůty pro předložení materiálů z 21 dnů na 9 dnů u některých bodů.
Většina členů senátu tuto myšlenku podpořila. Jedná se o změnu vnitřního předpisu. Změnu
přislíbil navrhnout jednatel senátu V. Švandelík.
Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 19. května 2021.
Červnové zasedání se bude zřejmě konat 23. června prezenčně v pavilonu Impakt.
Zasedání bylo ukončeno ve 22.00.
Zapsal: J. Stráský

