
Zápis z 247. Zasedání AS MFF UK dne 12. února 2020 

 

Přítomni: Z. Drozd, B. Hladká, A. Kazda, K. Tůma, V. Kala, D. Schmoranzer, J. Pavlů,  

O. Pangrác, K. Houfek, J. K. Vejpravová, M. Krtička, R. Grill, J. Stráský, Z. Procházková,  

V. Zouhar, V. Švandelík, P. Korcsok, J. Pikora, P. Schmidtová, C. Brom, J. Hrabovský (od 

18:15).  

 

Omluveni: J. Fiala 

 

Hosté: J. Kratochvíl, J. Trlifaj, D. Lanková, M. Vlach, V. Kuboň. J. Sgall 

Omluvení hosté: M. Rokyta 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 předsedkyní SKAS MFF UK Patricií Schmidtovou, která 

zasedání řídila.  

 

1. Přivítání nových členů AS MFF UK  

 

2. Schválení programu 247. zasedání AS MFF UK 

 

Program zasedání byl schválen v tomto upraveném znění: 

  

1. Přivítání nových členů AS MFF UK.  

2. Schválení programu 247. zasedání AS MFF UK.  

3. Schválení zápisu z 245. zasedání AS MFF UK.  

4. Schválení zápisu z 246. zasedání AS MFF UK.  

5. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS MFF UK.  

6. Pracovní komise AS MFF UK a volba předsedy ekonomické komise AS MFF UK 

7. Informace vedení fakulty 

8. Aktuální stav volby kandidáta na děkana MFF UK 

9. Návrh na změnu Jednacího řádu VR MFF UK – 2. čtení 

10. Delegování zástupce AS MFF UK do konkurzních komisí  

11. Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu prostor 

12. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

13. Změna směrnice děkana č. 4/2019 

14. Různé 

 

Po diskusi byl program schválen ve výše uvedené podobě.  

 

Přítomno 20 členů senátu.  

Hlasování 20-0-0 

3. Schválení zápisu z 245. zasedání AS MFF UK 

 

Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.  

 

4. Schválení zápisu z 246. zasedání AS MFF UK 

 

Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.  

 

 

 



 

 

 

5. Volba předsedy, 1. místopředsedy a jednatele AS MFF UK 

 

Na funkci předsedy AS MFF UK byl navržen Z. Drozd, kandidaturu přijal; dále byl navržen C. 

Brom, ale kandidaturu nepřijal. V tajné volbě členů AS MFF UK byl zvolen Z. Drozd poměrem 

hlasů 20-0-1. 

 

Na funkci první místopředsedkyně byla navržena B. Vidová-Hladká, kandidaturu přijala; dále 

byl navržen C. Brom, ale kandidaturu nepřijal. V tajné volbě zaměstnanecké komory (ZKAS) 

byla zvolena B. Vidová-Hladká poměrem hlasů 13-0-1. 

 

Na funkci jednatele byl navržen V. Švandelík, kandidaturu přijal. V tajné volbě byl zvolen 

poměrem hlasů 20-0-1.  

 

6. Pracovní komise AS MFF UK a volba předsedy Ekonomické komise AS MFF UK 

 

Předsedové jednotlivých senátních komisí krátce představili práci těchto komisí. Zájemci o 

členství v komisi se mohou hlásit předsedům komisí, a pokud jsou členy AS MFF UK, tak o 

jejich členství v komisích senát ani komise nehlasují.  

 

Předsedou ekonomické komise byl zvolen R. Grill hlasováním v poměru 19-0-1.  

 

Předseda legislativní komise: P. Korcsok 

Předsedkyně studijní komise: P. Schmidtová 

Předseda ekonomická komise: R. Grill 

 

 

7. Informace vedení fakulty 

 

J. Kratochvíl: 

• 31. ledna byl vydán kolaudační souhlas venkovních prostorů kolem pavilonu IMPAKT 

v areálu Troja. Kolaudace vlastní budovy proběhla 28. ledna a v současné době se 

odstraňují nalezené nedostatky. Věříme, že kolaudační souhlas bude vydán do konce 

února. Užívání bude zahájeno stěhováním informatických pracovišť. Během semestru 

bude přesunována výuka výběrových přednášek do seminárních místností, nepočítá se 

s rozvrhováním výuky. Pro výuku bude pavilon plně využíván od akademického roku 

20/21.  

• Od 3. února platí směrnice děkana pro habilitační řízení v oborech „Didaktika a historie 

matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“. Didaktici se dosud 

habilitovali na jiných vysokých školách, neboť kritéria u nás byla příliš tvrdá. 

Alternativně se pracovníci habilitovali z odborné fyziky (možná i někteří matematici 

z odborné matematiky), přestože těžištěm jejich práce byla didaktika. Přejeme si, aby 

mladí kandidáti na docenty se habilitovali před naší vědeckou radou, která zohlední 

skutečnost, že se habilitují v didaktickém oboru.  

 

J. Trlifaj 

• Během jara bude pokračovat univerzitní i národní hodnocení vědy na fakultě. Pracovní 

verze podkladů jsou hotové, nyní je bude projednávat vědecká rada fakulty a UK. To 



proběhne do konce března. Univerzitní hodnocení bude probíhat v polovině dubna, bude 

nás hodnotit mezinárodní panel, jehož předsedou pro oblast přírodních věd je prof. 

Leseur, který je zároveň předsedou jednoho z panelů ERC. Do panelu pro národní 

hodnocení navrhuje UK ministerstvu jednak členy mezinárodního panelu, jednak členy 

týmu University Association’s Institutional Evaluation Programme, který UK nedávno 

hodnotil během "site visit". Způsob přepočítávání hodnocení na peníze na vědu zatím 

není znám. 

• Nedávno provedla RVVI ve spolupráci s MŠMT hodnocení vědy na univerzitách v ČR 

dle písmen A-D. UK, MU, ČVUT, UP a JČU dostaly A, většina univerzit dostala B, 
jedinou univerzitou hodnocenou D byla VŠE. Pro univerzity hodnocené A bude nárůst 

peněz na vědu na rok 2020 17%, pro UK jde o 287 mil. Kč. 

 

V. Kuboň  

• Druhý (zimní) termín přijetí na doktorské studium skončilo velkým úspěchem: sekce F: 

17, sekce I: 10, sekce M: 7. Jedná se většinou o cizince, není jisté, zda všichni nastoupí. 

Navíc někteří z nich neudělali test z angličtiny a mnozí ještě nedodali magisterský 

diplom. Proběhla krátká diskuse. Bylo by vhodné zveřejnit testy na webu.  

 

M. Vlach 

• Probíhá debata o možných změnách kritérií pro účast v programu Fakultních škol MFF 

UK, střední školy mají relativně velký zájem se zapojit z důvodu své prestiže. Je nutné 

tomu přizpůsobit pravidla. Věc bude projednána Pracovní skupině pro fakultní školy 

MFF UK. 

• Založení spin-off Charles Games s.r.o. s velkým mediálním zájmem, např.: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznika-unikatni-univerzitni-spin-off-

charles-games. 

• Zabýváme se myšlenkou inkubátoru studentských firem, který možná vznikne na půdě 

FF UK v Kampusu Hybernská.  

• Naposledy se sešla univerzitní pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou 

spolupráci s komerčními subjekty,  byla odsouhlasena tzv. Obecná kritéria UK pro tuto 

spolupráci. Aktuálně je partnerský program MFF UK spíše vzorem a obecná pravidla 

nás snad neohrozí. Vznikne nadační fond UK. 

• Plánujeme změnu kurzu celoživotního vzdělávání, resp. zavedení modulárního kurzu 

pro profesní potřeby pro výkon povolání v pedagogické praxi (neaprobovaní učitelé a 

odborníci z praxe). Vytvořili jsme inovativní dotazník pro nenastoupivší studenty 

(studenti, kteří byli přijati, ale nezapsali se).  

• Do 15. února lze zaslat návrh na Cenu děkana za reprezentaci a propagaci MFF UK 

(vedoucí pracovišť prostřednictvím děkana, dále vedení fakulty nebo členové senátu). 

• Každoroční žebříček VŠ v časopise Týden – opět jsme vyhráli mezi přírodovědnými 

fakultami.  

 

8. Aktuální stav volby kandidáta na děkana MFF UK 

Do volby dosud není přihlášen nikdo. Kandidáta navrhuje libovolný člen akademické obce, 

návrh obsahuje stručný životopis, teze programu a třicet podpisů členů akademické obce 

fakulty.  

Vznikla drobná nejasnost, a to do kdy smí být přihlášky podány. Senát ustanovil uzávěrku na 

18. března, ale univerzitní předpis říká, že přihlášky smí být podány nejpozději 15 dnů před 

volbou. K tomuto rozporu se vyjádří předseda legislativní komise P. Korcsok.  

Addendum: Platí nadřízený univerzitní předpis (pozn. P. Korcsok).  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznika-unikatni-univerzitni-spin-off-charles-games
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/vznika-unikatni-univerzitni-spin-off-charles-games


 

9. Návrh na změnu Jednacího řádu VR MFF UK – 2. čtení  

 

Návrh na změnu představil děkan J. Kratochvíl. P. Korcsok informoval o navržených 

legislativně technických změnách a o jednání a hlasování legislativní komise. 

 

Akademický senát MFF UK projednal ve druhém čtení návrh na změnu Jednacího řádu 

Vědecké rady MFF UK a schvaluje ji ve znění doporučeném legislativní komisí AS MFF UK. 

 

Přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 21-0-0 

 

 

10. Delegování zástupce AS MFF UK do konkurzních komisí  

 

Jedná se o zástupce do tří komisí. 

Informatická sekce (post-doc): zástupce: O. Pangrác, náhradník: P. Schmidtová 

Matematická sekce (post-doc): zástupce: V. Kala, náhradník: Z. Procházková 

Informatická sekce (AP2): zástupce: O. Pangrác, náhradník: P. Schmidtová 

 

AS MFF UK schvaluje navržené zástupce do konkurzních komisí.  

 

Přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 21-0-0 

 

11. Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu prostor 

 

D. Lanková: Navrhované datum prodloužení pronájmu prostor na Malé Straně (restaurace) 

odpovídá době pronájmu bufetu v Troji. Proběhla podrobná diskuse. 

 

Akademický senát MFF UK na svém zasedání dne 12. února 2020 projednal návrh dodatku  

č. 2 k nájemní smlouvě a souhlasí s návrhem v předloženém znění.  

 

Přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 19-1-1 

 

 

12. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

D. Lanková: Zřízení služebnosti je narovnání skutečného stavu, jde o zápis do katastru. 

Proběhla krátká diskuse.  

Akademický senát MFF UK na svém zasedání dne 12. února 2020 projednal žádost Univerzity 

Karlovy o zřízení věcného břemene a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Univerzitou 

Karlovou a T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

Přítomno 21 členů senátu.  

Hlasování 21-0-0 

 

 



13. Změna směrnice děkana č. 4/2019 

 

V. Kuboň: Podstatou změny je, že nebude povinné odevzdat listinnou podobu diplomové práce 

do knihovny. Knihovna nebude shromažďovat diplomové práce. Počet odevzdávaných 

exemplářů prací se tím nemění.  

 

Akademický senát MFF UK bere se souhlasem na vědomí změnu Směrnice děkana č. 4/2019. 

 

14. Různé 

 

Výjezdní zasedání senátu se uskuteční v říjnu/listopadu 2020. Jednatel senátu zajistí hlasování 

prostřednictvím Doodle.  

• C. Brom seznámil senát s výsledky auditu týkajícího se čínské infiltrace na rektorátu. 

Výsledek byl negativní.  

• C. Brom: Univerzity byly nejprve hodnoceny písmeny A-D, ale nakonec bylo od 

explicitního hodnocení upuštěno a univerzity byly hodnoceny verbálně. Nárůst peněz 

na výuku bude činit cca 170 mil. Kč. Z toho bude polovina vložena do rozvojového 

fondu, tzv. Mikuláše. Z druhé poloviny se desítky milionů uloupnou na centrální 

aktivity. Zbyde cca 60 mil. Kč. Další roky se očekává stagnace financí. Mimopražská 

centra už nedostanou peníze z tzv. udržitelnosti, a budou muset být doplácena 

z univerzitního rozpočtu.  

• Velký senát ustanovil několik nových komisí. Komise ICT má malý počet členů, 

předsedou je Andrej Farkaš (MFF), kdokoli se může přihlásit za extramurálního člena 

a nejspíš bude přijat.  

• Univerzita by ráda koupila pozemek v Troji sousedící s kolejemi a Miladou. Cena je 

cca 50 milionů (je to odhadní cena, nebude dražba). J. Kratochvíl: užitečné by byly 

koleje bytového typu (doktorandi, zahraniční pracovníci přijíždějící s rodinami), nebo 

sportoviště, které UK ještě nemá (např. squash). MFF nemá v úmyslu se na tento 

pozemek rozšiřovat, ale uvítá zde celouniverzitní rozvoj.  

• UK přijímá opatření stran koronaviru formou doporučení fakultám.  

• M. Vlach: Prosba na senátory AS UK, aby případné opatření rektora k  sponzorské a 

partnerské spolupráci přišlo oficiálně k připomínkování na fakulty.  

• Proběhla diskuse o dnech osobního rozvoje a snižování administrativní zátěže. Byl 

zmíněn návrh vnitrofakultní “wiki“ pro orientaci na fakultě (např. jak udělat cestovní 

příkaz apod.). Padl také návrh automatizace vyplňování DPP.   

• J. Stráský: Bylo by vhodné upravit podmínky příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění tak, aby nediskriminovaly částečné úvazky v souvislosti s rodičovskou 

dovolenou. Předpis by měl odpovídat současné terminologii a musí být kompatibilní 

s univerzitním předpisem. Týká se i příspěvků na předškolní vzdělávání a na úroky 

hypotéky. (Zajistí: Stráský.)   

Jednání senátu bylo ukončeno ve 21:15. 

Zapsal: J. Stráský 


