Zápis z 271. zasedání AS MFF UK dne 27. dubna 2022
Přítomni prezenčně: Z. Drozd, R. Grill, K. Houfek, V. Kala, M. Krtička (do 20:40), J. Pavlů, J.
Stráský, V. Švandelík, K. Tůma, J. Vejpravová Kalbáčová (od 19:50), A. Yaghobová, D.
Zámyslický
Přítomni distančně: C. Brom, J. Fiala, A. Jalovcová (do 21:30), M. Novotná, O. Pangrác
(do 19:50), D. Schmoranzer, J. Staněk, M. Tancer, B. Vidová-Hladká, F. Zajíc,
Hosté prezenčně: M. Rokyta, Z. Doležal, L. Skrbek, M. Kulich, M. Žák, L. Bala
Hosté distančně: V. Dolejší, J. Franc, J. Sgall, B. Svobodová
Zasedání proběhlo on-line prostřednictvím platformy Zoom. Zasedání zahájil Z. Drozd v 18:05.
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AS MFF UK schvaluje program 271. zasedání AS MFF UK tichým souhlasem.
2. Schválení zápisu 270. zasedání AS MFF UK
Zápis schválen tichým souhlasem.
3. Informace vedení fakulty
M. Rokyta
•

•
•
•
•

•

O rok byly prodlouženy licence Zoom zajišťované přes CESNET, které platily do 10. 5.
2022; fakultní licence máme do 12. 3 .2023 a licence, zajišťované LF Plzeň (zatím) do října
2022.
Byla odstraněna chyba v modulu cestovních příkazů – nelze vyslat zaměstnance na
pracovní cestu v době neplaceného volna, tato praxe nesmí být nadále aplikována.
Byla jmenována VR univerzity, z MFF je 6 členů a prošli dva externí členové navržení
MFF.
Rozpočet nestihneme předložit tak, aby byl 25. května schválen AS MFF, jeho schválení
předpokládáme v první dekádě června.
V projektech PPSŘ došlo k navýšení prostředků pro MFF UK k využití pro studenty a
zaměstnance z Ukrajiny, a to ve výši cca 1,5 mil. Kč. Stipendia potřebným studentům jsme
připraveni začít vyplácet ihned, s podporou zaměstnanců počítáme ve chvíli až skončí
adekvátní podpora z Univerzity (cca září 2022).
V prvním pololetí roku 2022 bylo na základě konkursních řízení a po vyjádření VR MFF
UK jmenováno 10 nových vedoucích pracovišť. Všem blahopřejeme

•

Dr. Horáček bude k 30. 6. 2022 končit ve funkci kvestora UK.

Z. Doležal
OGAP bude od 1. května personálně kompletní. Bylo podáno 158 GAČRů, 18 Primusů, pracujeme
se sedmi uchazeči o ERC. ERC aktuálně získali Martin Kozák (KCHFO) a Tim Verhagen (FÚ
UK), který se ovšem rozhodl projekt řešit pod hlavičkou FzÚ AV ČR. Ocenění Donatio
Universitatis Carolinae získal prof. Jan Hajič.
L. Skrbek
•
•
•
•

Práce na opláštění těžkých laboratoří v areálu Troja se probíhají v souladu
s harmonogramem.
Byla dokončena první etapa rekonstrukce rotundy na Malá Straně a tato byla slavnostně
otevřena. Rádi bychom pokračovali další etapou.
Snažíme se dokončit rekonstrukci suterénní zasedací místnosti Ke Karlovu 3. Práce by
měly být dokončeny do konce května.
Připravujeme akci stěhování (tzv. kulový blesk č. 2) v budově ke Karlovu 3. Jde o výměnu
a úpravy počítačové učebny KK3, místností děkanátu a KCHFO tak, aby lépe vyhovovaly
požadavkům těchto útvarů MFF a SKAS na vytvoření studentského respiria.

AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí informace o využití prostor v budově Ke Karlovu
3.
Hlasování
21 - 0 - 0
M. Kulich
Fakultní koordinátorkou poradenských služeb pro studenty byla jmenována Liana Bala.
V současnosti se soustředí na psychologické poradenství a pomoc studentům postiženým válkou
na Ukrajině.
M. Žák
Poprvé byla udělována cena Albertus, a to trojici mimořádných učitelů fyziky a informatiky na SŠ
a ZŠ. Pokračují přípravy na oslavy 70 let MFF UK. Probíhají ankety 70 osobností pro 70 let
fakulty. Vyjde zvláštní číslo časopisu Vesmír. Pokračuje příprava výroční zprávy. Proběhly zlaté
promoce a den CŽV s velkou návštěvností na stáncích MFF. Je k dispozici další ročník vína.
M. Rokyta
• Byla přednesena prezentace o výši mezd a počtu pracovníků MFF.
• Byla přednesena prezentace o záměru kariérního řádu MFF UK.
• Obě prezentace zaslal M. Rokyta po zasedání členům po AS MFF UK.
• Proběhla diskuse o karierním řádu. K záměru kariérního řádu bude zřízena pracovní
skupina.

4. Výsledek hlasování per rollam o volbě zástupců do komisí pro výběrová řízení
Zástupci do komise na informatické sekci: J. Fiala, V. Švandelík (náhradník).
Zástupci do komise na matematické sekci: V. Kala, A. Jalovcová (náhradnice).
Hlasování per rollam v období 5. 4. až 12. 4.
24 - 0 - 0
5. Diskuse o internacionalizaci fakulty
J. Pavlů představil aspekty internacionalizace fakulty.
M. Rokyta uvedl, že ke 39 konkurzům na pozice AP2 a VP2 (včetně post-doků) v období září 2020
– leden 2022 se přihlásilo 200 cizinců z celkového počtu přihlášek 229. Na pozice bylo přijato 21
Čechů (a Slováků) a 17 cizinců. 6 z těchto přijatých cizinců tvoří post-doci, ostatní jsou akademičtí
a akademičtí vědečtí pracovníci
Zaznělo, že součástí problému je také výše mezd, M. Rokyta uvedl, že bychom neměli platit
cizince více jen proto, že jsou cizinci.
Z. Doležal – internacionalizace spočívá i v zahraničních oponentech dizertačních prací a jejich
zvaní k obhajobám (byť on-line). Nejméně funguje internacionalizace mezi zaměstnanci.
65 % pracovníků UK má jako své první pracoviště UK. Ve Varšavě je to méně a ve Vídni mnohem
méně (37 %). Znalost češtiny v konkurzech musí být velmi podrobně zdůvodněna. Problémem je
také rozsáhlá administrativa, se kterou cizinci obvykle nemohou příliš pomoci.
M. Kulich – Musíme cizincům studentům a zaměstnancům poskytnout servis v angličtině, který
potřebují. Nelze však přeložit a překládat všechny dokumenty. Od lidí, kteří budou na
dlouhodobém tenure-track musíme požadovat, aby se částečně naučili česky a byli schopni být
součástí česko-anglického prostředí.
A. Yaghobová – Do voleb do SKASu se přihlásili dva cizinci, kteří si nepřipadají rovnoprávnými
členy akademické obce. SKAS bude hledat vhodné řešení.
V diskusi zaznělo, že by mohlo být užitečné rozšířit výuku češtiny pro cizince za účelem zvýšení
kapacity a stratifikace frekventantů; a také, že existují placené i neplacené celouniverzitní
možnosti výuky češtiny.
6. Diskuse o výběrových řízeních
V. Kala představil prezentaci o potenciálních slabinách výběrových řízení. Na body prezentace
reagoval M. Rokyta. Proběhla diskuse o nárocích na zahraniční zkušenosti uchazečů, potenciálním
střetu zájmů členů komise, roli zástupce AS a o způsobech hlasování komise.
7. Různé
Následující zasedání AS MFF UK se bude konat 25. května 2022.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:22.
Zapsal: J. Stráský

