Zápis z 265. zasedání AS MFF UK dne 22. září 2021
Přítomni prezenčně: Z. Drozd, R. Grill, K. Houfek, A. Jalovcová, J. Kalbáčová Vejpravová, M.
Krtička, O. Pangrác, J. Pavlů, M. Rmoutil, J. Stráský, V. Švandelík, A. Yaghobová, F. Zajíc,
D. Zámyslický
Přítomni distančně: C. Brom, J. Fiala, V. Kala, M. Novotná, P. Schmidtová, D. Schmoranzer
(od 18:40), K. Tůma, B. Vidová-Hladká (do 19:40),
Omluveni: M. Burýšek, M. Žák
Hosté: M. Rokyta, M. Vlach, V. Kuboň, M. Kulich, V. Dolejší, J. Sgall, J. Franc, B. Svobodová,
L. Skrbek, I. Vrbová, A. Farkaš
Zasedání proběhlo hybridní formou – prezenčně v posluchárně F1 a on-line prostřednictvím
platformy Zoom. Zasedání zahájil Z. Drozd v 18:05.
1. Schválení programu 265. zasedání AS MFF UK
Program
1. Schválení programu 265. zasedání
2. Schválení zápisu 264. zasedání AS MFFUK
3. Informace vedení fakulty
4. Diskuse k volbě rektora UK
5. Výjezdní zasedání AS MFF UK
6. Různé
Schváleno tichým souhlasem.
2. Schválení zápisu 264.zasedání AS MFF UK
Zápis schválen tichým souhlasem.
3. Informace vedení fakulty
M. Rokyta
•

•
•
•
•

Albeř: Studenti z testů dosáhli trochu horších výsledků než v předchozích letech.
Informatici měli horší výsledky než v jiných letech, kdy také nebyly přijímačky. Může
to být způsobené významným nárůstem počtu studentů.
Úvaha o zřízení studijního programu Učitelství fyzika + informatika. Úvahy o zřízení
studijního programu Science (fyzika, chemie, biologie; ve spolupráci s PřF UK).
Zoom – fakultní licence jsou prodloužené do března 2022. Licence cesnet do května
2022. Přes LF do října 2022.
Máme úmysl, aby imatrikulace byla, ale Beánie spíše ne.
V International Mathematics Competition of University Students (jde o 4-6 členné
týmy) v soutěži 113 týmů obsadil náš tým 4. místo. Je to velký úspěch.

•
•

•
•
•
•
•

Reklamovali jsme posun zastávky MHD dvěma dopisy, na druhý z nich ani nepřišla
odpověď. Zlepšil se ale jízdní řád linky 187.
Proběhly audity BOZP a lékařských prohlídek. Lékařská prohlídka by pro pracovníky
kategorie I měla být realizovatelná u praktického lékaře, k čemuž bude nutné vydat
směrnici. Školení BOZP bude formou webového formuláře.
Na pozici vedoucího PSíK rezignoval Mgr. Vlášek. Byl vyhlášen konkurz.
Děkanský sportovní den: pátek 12. listopadu.
Jarníkovská přednáška bude o parciálních derivacích z matematického a fyzikálního
pohledu.
Posluchárna N1 bude pojmenována jako posluchárna Jiřího Matouška.
Zapsaní informatika: nárůst na dvojnásobek (100%) oproti předloňsku. Zapsaní
matematika: nárůst cca 60%, fyzika: cca 30%.

M. Kulich
•
•
•

•

Děkuji všem za spoluorganizaci Albeře.
Výuka v ZS má probíhat prezenčně. Žádná opatření, která by to zakazovala, nepřišla.
V takové situaci máme povinnost učit prezenčně. Navíc takto chceme učit.
V případě jednotlivců, kteří se nebudou moci účastnit z objektivních důvodů (víza,
karanténa), spoléháme na vstřícnost vyučujících. Karanténa je krátkodobá a udělování
víz fakulta nemůže ovlivnit.
Chceme, aby se nahrávaly předměty tam, kde je to možné a snadno proveditelné.
Chceme požádat vyučující, aby upozadili povinnou docházku v podmínkách pro udělení
zápočtu.

V. Kala
•
•

Uvítal bych konkrétní manuál, jak řešit krizové situace se studenty v souvislosti
s nošením respirátorů.
Proběhla diskuse o covidových opatřeních.

R. Grill
•

Digitalizace Bc. a Mgr. státnic. Zkoušení různými komisemi při rozkládání obhajoby a
státnice vede k tomu, že druhá komise neví, jakou udělit celkovou známku (typicky
v případě známek 1 z obhajoby, 2 ze zkoušky).

Proběhla diskuse. „První“ komise se může a měla by se vyjádřit i slovně k průběhu obhajoby.
To usnadní rozhodování „druhé“ komise. Jedná se zejména o problém Bc. státnic fyzikální
sekce.

R. Grill
•

Český cestovní příkaz neobsahuje kolonku pro průběh služební cesty.

M. Rokyta
•

Historicky se to doplnilo do zahraničních cestovních příkazů. Lze doplnit i do českých.

B. Svobodová
•

Proběhne setkání o cestovních příkazech. Nepůjde ale o revoluci a nebude vytvářen
nový digitální systém. Agenda cestovních příkazů nebude v novém SISu, nýbrž zřejmě
v ekonomickém IS.

J. Fiala
•
•

Měli bychom v digitalizaci pokročit i dál. Např. digitální podepisování výsledků ze
státnic.
Cestovní příkazy: nemohla by být v SISu kalkulačka na výpočet cesťáku, která by jej
předpočítala? Bylo by vhodné, aby SIS generoval vyrozumění, jak byl cesťák
vypořádán.

M. Rokyta
•
•

Podepsání výsledků státnic je zatím nutné, protože se zakládá do osobní složky. Prvním
krokem by muselo být elektronické úložiště namísto osobních složek.
Chystá se univerzitní systém cestovní příkazů.

J. Sgall
•

Nárůst studentů na informatice je extrémní. Je to o tři kroužky víc než loni v prvním
ročníku. Děkuji za pomoc se zajištěním cvičení.

V. Kuboň
•

Máme výsledky studentské ankety covidové doby v ZS. V hodnocení studentů (1 – 5)
bylo 90% známek 1 nebo 2. Výsledky jsou lepší než v předchozím LS, už tyto výsledky
nám přišly dobré.

B. Svobodová
•

Máme rozpracovanou směrnici o veřejných zakázkách (VZ). Bude na příštím kolegiu.

M. Vlach:
•
•
•
•
•

Uzavřeli jsme memorandum o vaření nealko piva Slušné číslo.
Pracovali jsme na nové koncepci hodnocení fakultních škol.
Postupujeme ve schopnosti vyhodnocení efektivity propagačních akcí.
Předání cen Albertus proběhne 26. října v Brně (cena pro nejlepší učitele matematiky a
fyziky).
Podaří se vydat knihu Génius Einstein v Praze ve spolupráci Matfyzpress a National
Geographic.

•

Postupně redukuji počet členů propagační komise fakulty, která je příliš početná pro
efektivní fungování. Novým předsedou je S. Daniš.

L. Skrbek
•
•
•
•
•

Podařila se restrukturalizace děkanátu díky zrekonstruovanému prostoru v Troji a
vstřícnosti Katedry geofyziky. Děkanát je pod jednou střechou Ke Karlovu 3.
Proběhla rekonstrukce serverovny.
Probíhá soutěž na opláštění těžkých laboratoří v Troji.
Zvažuje se přesunutí části knihovny z Malé Strany do Impaktu. Mohla by vzniknout
odpočinková místnost.
S ohledem na navýšení stavebních cen nelze provést všechny akce, které bychom chtěli
(např. rekonstrukci půdy Ke Karlovu 3, kterou odkládáme na neurčito).

4. Diskuse k volbě rektora UK
Proběhla diskuse k volbě rektora UK.
AS MFF UK považuje prof. Milenu Králíčkovou a prof. Michala Stehlíka za kvalitní
kandidáty na rektora Univerzity Karlovy schopné univerzitu vést po následující období.
AS MFF považuje za důležité, aby jeden z nich byl zvolen v první volbě.
Hlasování
20 - 0 - 0
5. Výjezdní zasedání AS MFF UK
Výjezdní zasedání proběhne v termínu 26. – 28. listopadu. Hlavní večer pro pracovní zasedání
bude sobota 27. listopadu.

6. Různé
Nominace zástupců do konkurzních komisí.
M. Rokyta: Budeme mít asi rekordních 32 konkurzů.
F – 2x vedoucí, 1x profesor, 6x docent, 3x OA, 6x VPA
K. Houfek, M. Krtička, F. Zajíc, A. Farkaš, D. Zámyslický

I – 5x OA
V. Švandelík, O. Pangrác

M 1x vedoucí, 2x docent, 3x OA, 1x postdok
V. Kala, K. Tůma, A. Jalovcová
Hlasování
20 - 0 - 0

V. Kala: Jak bude fakulta implementovat univerzitní kariérní řád?
M. Rokyta: Do června 2022 musíme mít fakultní kariérní řád. Je to vhodné téma na výjezdní
zasedání.

J. Stráský: Co bude „evidence nepřítomnosti“?
B. Svobodová: Jde o přenesení agendy docházky a dovolenek do digitální formy. Současný
systém, kdy se docházky ručně přepisují z papíru na zaměstnaneckém oddělení není vhodný.
Docházka by se z pracovišť odesílala až první pracovní den následujícího měsíce.

Následující zasedání AS MFF UK se bude konat v úterý 2. listopadu v 18:00.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:55.
Zapsal: J. Stráský

