Zápis z 268. zasedání AS MFF UK dne 12. ledna 2022
Přítomni distančně: Z. Drozd, R. Grill, K. Houfek, A. Jalovcová, J. Kalbáčová Vejpravová,
M. Krtička (do 19:40), O. Pangrác, J. Pavlů, J. Stráský, V. Švandelík, A. Yaghobová, F. Zajíc,
D. Zámyslický (od 18:50), C. Brom, J. Fiala, V. Kala, M. Novotná, P. Schmidtová,
D. Schmoranzer, K. Tůma, B. Vidová-Hladká, M. Žák (mimo 18:45 – 19:15), J. Staněk, A.
Farkaš
Hosté: M. Rokyta, Z. Doležal, M. Vlach, V. Kuboň, M. Kulich, V. Dolejší, J. Franc, L. Skrbek,
B. Svobodová, J. Skalický
Zasedání proběhlo on-line prostřednictvím platformy Zoom. Zasedání zahájil Z. Drozd v 18:05.
1. Schválení programu 268. zasedání AS MFF UK
Program byl předložen v doplněném znění (doplněn bod 6).
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Schválení programu 268. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu z 267. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Návrh na jmenování náhradnice do disciplinárního komise MFF UK
Vyjádření AS MFF UK k záměru děkana odvolat proděkana pro PRopagaci
Zástupci senátu do výběrových komisí
Diskuze o digitalizaci a administrativě
Různé

AS MFF UK schvaluje program 268. zasedání AS MFF UK.
Hlasování
19 - 0 - 0
2. Schválení zápisu 267. zasedání AS MFF UK
Zápis schválen tichým souhlasem.
3. Informace vedení fakulty
M. Rokyta
Distanční zkoušení je v souladu se zkušebním řádem UK. Obhajoby se také mohou konat
distančně.
Od 17. ledna budou prováděny samotesty. V každé budově bude testovací místo, ale lze se
testovat i v kanceláři apod. Výsledek se musí zapsat do CAS (mimo jiné kvůli proplácení testů
pojišťovnou). Podrobnosti budou vyhlášeny na webu.
V budovách MFF (děkanát, Troja) byly nahlášeny krádeže. Je nutné zavírat kanceláře.

O. Dušek (ÚFAL) získal ERC Starting grant. M. Kozák (KCHFO) si bude moci požádat o ERCCZ. Blahopřejeme.
Prof. Christensen přednese 2. března Strouhalovskou přednášku o fyzikálních aspektech
klimatické změny.
Nadace Karla Urbánka znovu rozjíždí podporu pobytů doktorandů v USA, podrobnosti budou
rozeslány.
Diskutuje se zvýšení hranice investice z 40 tis. na 80 tis. Kč. Univerzita udělá změnu
k 1.1. 2023 (dokument ke změně bude vydán dřív – kvůli plánování rozpočtů nových grantů).
Rozpočet fakulty bude muset reflektovat navýšení cen energií.
Z. Doležal
Program Cooperatio se rozběhnul. Progres dobíhá do 30. června.
V. Kuboň
Podpora výuky z NPO – zvažovala se řada programů, ale pravidla jsou poměrně omezující.
Připravili jsme 3 programy: Bioinformatika a výpočetní biologie s PřF, program Kvantové
technologie se ZČU a program PřF UK – Science s naší spoluúčastí.
B. Svobodová
Výsledky kontroly MŠMT (účtování, r. 2020) – bez nálezu. Pokračuje projekt jednotného
administrativního systému – sběr nápadů a požadavků. V roce 2021 jsme nakoupili IT techniku
za 20 milionů (dvakrát víc než odhad dle skutečnosti 2020), z toho ze 17 mil. prostřednictvím
DNS.
L. Skrbek
Získali jsme 4 nabídky na opláštění budovy těžkých laboratoří. Existuje šance, že to letos
stihneme, a to za odhadovanou cenu. Získali jsme také nabídku na rekonstrukci tzv. rotundy na
Malé Straně.
M. Vlach
• Doufám, že jste si všichni poslechli novoroční podcast s děkanem Rokytou a
s proděkanem Kulichem.
• Prof. Koucký a prof. Hušková získali cenu MŠMT.
• Blíží se termín (15. února) na dodání návrhů na cenu děkana za reprezentaci a propagaci.
• Budeme mít prvního industriálního studenta. Institucionální ukotvení bude řešeno po
zhodnocení pilotních projektů, nejspíše Opatřením děkana.
• Máme nového partnera ve firemním programu – firma Ematiq.

•

Proběhl přímý přenos ČT z pavilonu Impakt. Děkuji tamějším zaměstnancům a firmě
Vakuum Praha za uvolnění parkovacích míst a rozsvícení kanceláří pro účely nasvícení
budovy. Registrujeme vesměs pozitivní ohlasy.

4. Návrh na jmenování náhradnice do disciplinárního komise MFF UK
AS MFF UK schvaluje návrh děkana, aby náhradnicí v disciplinární komisi byla
jmenována Bc. Kristýna Hovořáková.
Tajné hlasování
22 - 0 - 1
5. Vyjádření AS MFF UK k záměru děkana odvolat proděkana pro PRopagaci

M. Rokyta: Proděkan bude odvolán k 31. lednu 2022 z důvodu nominace M. Vlacha na pozici
prorektora pro vnější vztahy UK. Na příštím zasedání senátu bude navržen nový proděkan. Do
jeho jmenování bude pracovními úkoly pověřen M. Vlach. Nový proděkan pro PR nebude
koordinátorem pro partnerský program. Tímto koordinátorem a členem rozšířeného kolegia
děkana by byl M. Vlach.

AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí odvolání doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D.
z pozice proděkana pro PRopagaci k datu 31. ledna 2022.
Tajné hlasování
22 - 0 - 1
6. Zástupci senátu do výběrových komisí
Sekce F: (3x vedoucí, 4 x OA, 2 x AVP, 3 x post-doc)
K. Houfek, náhradník: D. Zámyslický

Sekce I: (4x vedoucí, 7 x AP1)
J. Fiala (komise na AP1), O. Pangrác (komise na vedoucí), náhradník: V. Švandelík

Sekce M: (3x vedoucí, 1 x profesor, 2 x OA, 1 x AVP)
K. Tůma, náhradník: A. Jalovcová
Hlasování
24 - 0 - 0

7. Diskuze o digitalizaci a administrativě
B. Svobodová
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Návody a postupy přibývají na neveřejné části www stránek. S vybranými odděleními
děkanátu testujeme intranet.
Plánujeme pravidelné (cca čtvrtletní) setkání děkanátu a sekretářek kateder.
Kuchařka pro nové zaměstnance musí být. Nicméně je třeba tuto agendu ošetřit
personálně.
Online školení pro agendu BOZP a PO bude testováno v Moodle.
Možnost vytvoření editovatelných formuláře DPP/DPČ v pdf prověříme. Pro tuto
agendu je nutná pomocná pracovní síla.
Objemná agenda cestovních příkazů (vč. kalkulačky diet) – větší úpravy musejí počkat
na nový ekonomický informační systém. Dle informací RUK, SIS bude sloužit
výhradně pro studijní agendu.
Evidence nepřítomnosti: aplikace rektorátu i ČVUT jsou z různých důvodů nevhodné,
dělali jsme tržní průzkum – probíhají jednání s rektorátem o kompatibilitě řešení a
udržitelnosti.
Digitalizaci mzdové agendy musíme řešit – problém je jak ruční zadávání, tak chování
účetního systému v projektech a grantech; mzdový účetní systém je jednotný na UK,
poptáme se na řešení na jiných fakultách UK.
Reorganizace OVZS proběhla, nově vzniklé OGAP trpí nedostatkem pracovníků.
Bylo posíleno zajištění právní agendy, která ještě bude posílena v oblasti VZ pro lepší
zastupitelnost.
Požadavek anglických verzí některých dokumentů bude řešen s KJP, již proběhlo
jednání s dr. M. Bubeníkovou.

Proběhla zevrubná diskuse o platech pracovníků děkanátu, které musejí být konkurenceschopné
a mají být více diverzifikované.
Proběhla zevrubná diskuse o slabinách struktury řízení MFF UK.
Další část diskuse o administrativě byla přesunuta na období mimo přelom roku.

8. Různé
Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 23. února 2022.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:15.
Zapsal: J. Stráský

