
Zápis z 247. Zasedání AS MFF UK dne 8. dubna 2020 

 

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

O. Pangrác, K. Houfek,  P. Houška, J. Kalbáčová Vejpravová, M. Krtička, R. Grill, J. Stráský, 

O. Knopp, Z. Procházková, V. Zouhar, V. Švandelík, P. Korcsok, P. Schmidtová, C. Brom,  

J. Fiala, M. Žák  

 

Omluveni:  J. Pikora, J. Hrabovský 

 

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

V. Baumruk, F. Chmelík, C. Matyska, L. Skrbek 

 

Zasedání probíhalo distanční formou prostřednictvím platformy ZOOM. Zasedání zahájil 

předseda AS MFF UK Z. Drozd v 18 hod. a zasedání řídil.  

 

 

1. Schválení programu 249. zasedání AS MFF UK 

 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v navrženém znění: 

  

1. Schválení programu 249. zasedání AS MFF UK 

2. Schválení zápisu z 247. zasedání AS MFF UK 

3. Informace vedení fakulty 

4. Výsledky hlasování per rollam ohledně rozpočtových úprav k 31. 12. 2019 a závěrky 

hospodaření k 31. 12. 2019 

5. Průběh hlasování per rollam ohledně vyhlášení voleb do SKAS AS MFF UK 

6. Zpráva o plnění aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 2019 

7. Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 2020 

8. Směrnice děkana upravující poplatky za studium v rámci CŽV 

9. Návrh předsednictva AS na projednání „pravidel pro organizaci studia na MFF UK“ na 

zasedání 22. 4. 2020 v jednom čtení 

10. Výsledky dotazníkového šetření SKAS ohledně distanční výuky 

11. Organizace volby kandidáta na funkci děkana na zasedání 22. 4. 2020 

12. Organizace předvolebních besed kandidáta (kandidátů) na funkci děkana s fakultní 

veřejností 

13. Žádost o poskytnutí poštovní adresy Ke Karlovu 3 jako sídla studentského spolku 

14. Určení delegátů AS do konkurzních komisí 

15. Různé 

 

2. Schválení zápisu z 247. zasedání AS MFF UK 

 

Zápis byl schválen v předloženém znění tichým souhlasem.  

 

3. Informace vedení fakulty 

 

J. Kratochvíl: 

• Převzali jsme pavilon IMPAKT v areálu Troja s drobnými nedodělky, které byly 

zaevidovány a budou v nejbližší době odstraněny. Je smutné, že máme dvě patra 

přednáškových místností, která zejí prázdnotou.  



• Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří se adaptovali na home-office a 

realizují výuku prostřednictvím on-line nástrojů. Také děkuji všem, jejichž práce 

vyžaduje přítomnost na fakultě, a věřím, že jim dokážeme zajistit bezpečné podmínky.  

• Děkuji OPMK a J. Suchomelovi za operativní sdílení informací na webu fakulty.  

• Děkuji SKASu za anketu provedenou mezi studenty.  

• Rámcový upravený harmonogram akademického roku 2019/2020 vydal rektorát a 

děkani jej můžou upravovat pro potřeby fakulty. V této chvíli nám přijde předčasné 

stanovovat harmonogram.  

• V rámci vedení uvažujeme o prodloužení semestru o 3 týdny, odložení termínu 

odevzdávání prací (Bc. & Mgr.) o 3 týdny. Zkouškové by probíhalo po zbytek června 

až do konce července a následně celé září. Státní zkoušky by byly také posunuty o tři 

týdny – na červenec. Komise se musejí sejít. Počítáme s tím, že bude větší podíl 

studentů, kteří budou obhajovat v září. Nechceme ale sebrat šanci studentům 

odstátnicovat „před létem“.  

• Ve vedení převládá názor, abychom upustili od přijímacích zkoušek a přijali všechny 

studenty. Termín podání přihlášek nebyl posunut, takže studenti o tomto záměru 

nevěděli – nečekáme tedy inflaci špatných studentů. Do Bc. studia se přihlásilo o 15% 

více uchazečů než v loňském roce. Není zřejmé, zda je prosté zrušení přijímacích 

zkoušek právně průchodné. Podle univerzitních právníků bychom měli vykonat pokus 

o konání zkoušek. Neúspěch pokusu pořádat přijímací zkoušku možná uznáme 

v předstihu před jejím plánovaným termínem. 

• V případě Bc. studia v anglickém jazyce bude snaha o vykonání přijímací zkoušky 

distančně. 

• Připravujeme směrnici o distančním zkoušení. Je to reakce na novelu vysokoškolského 

zákona, která se projednává. Implementaci již připravila univerzita a existuje návrh 

vnitřního předpisu UK. Zkoušky v jednotlivých předmětech by se konaly dle situace 

prezenčně nebo distančně.  

• Připravujeme směrnici pro jednání VR. Jde o to, aby tajná hlasování mohla být veřejná, 

a tudíž VR mohla snadno jednat distanční formou.  

• Chtěl bych také poděkovat knihovně za bleskovou reakci a možnost distančních 

výpůjček.  

 

L. Skrbek 

• Do nového pavilonu se již může stěhovat knihovna a po Velikonocích se tam můžou 

stěhovat informatici – dle jejich vlastního zájmu.   

 

M. Vlach 

• Věci se dějí rychle. Byly nám seškrtány některé dotace z MŠMT – pro vynikající 

studenty nebo na soutěže/akce, které se měly konat v prvním pololetí (i když se akce 

přesunou).  

 

M. Rokyta 

• Celkový nárůst v novém rozpisu rozpočtových prostředků UK o 29 milionů pro fakultu 

oproti roku 2019. Největší část nárůstu je v Progresu. Pokles v SVV o 14%.  

 

C. Brom: Optimismus ohledně stability rozpočtu 2020 je předčasný. Problém na úrovni 

univerzity je s výpadkem na kolejném a na platících zahraničních studentech. V úterý 14. dubna 

bude jednat Ekonomická komise AS UK.  

 



 

J. Pavlů: Jak bude probíhat obhajoba dizertace, zejména technicky?  

 

J. Kratochvíl: Student může být doma. Buď bude přenos veřejný, nebo se bude muset nahrávat 

a uchovávat 5 let. Připravují se univerzitní pravidla pro distanční zkoušení. U doktorských 

obhajob nečekám problém, obtížnější to bude u „normálních“ zkoušek.  

 

 

4. Výsledky hlasování per rollam ohledně rozpočtových úprav k 31. 12. 2019 a 

závěrky hospodaření 

 

Usnesení byla hlasováním per rollam přijata poměrem 20-0-0.  

 

 

5. Průběh hlasování per rollam ohledně vyhlášení voleb do SKAS AS MFF UK 

 

Z. Drozd seznámil s průběhem hlasování. Je zřejmé, že usnesení bude schváleno (termín 

hlasování do půlnoci 8. dubna).  

 

V. Švandelík: poděkování panu Drbohlavovi za přizpůsobování systému pro elektronické volby 

do SKAS.  

 

6. Zpráva o plnění aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 

2019 

 

Vedení předložilo zprávu o plnění aktualizace dlouhodobého strategického záměru. 

K jednotlivým bodům aktualizace bylo přímočaře doplněno jejich plnění.  

 

AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění aktualizace dlouhodobého 

strategického záměru MFF UK.  

 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

7. Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 2020 

 

J. Kratochvíl: Předložený materiál odsouhlasený VR nereaguje na koronavirovou krizi a 

reprezentuje, jak by se měla fakulta rozvíjet, kdyby situace byla normální.  

 

J. Pavlů: Plánovaná reorganizace správy počítačových sítí je uvedena ve zprávě o plnění za rok 

2019, ale není v aktualizaci pro rok 2020. 

 

J. Kratochvíl: S doc. Hnětynkou jsme diskutovali „katalog prováděných činností“. Výsledkem 

bylo, že správa sítí by se na fakultě měla sjednotit, ale z historických důvodů neočekávám, že 

by se správa sítí vyjmula z gesce sekcí. Budu usilovat o vznik pozice jednoho koordinátora, 

v rámci mého působení významná změna nenastane.  

 

AS MFF UK schvaluje aktualizaci dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 

2020.  

 



Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

8. Směrnice děkana upravující poplatky za studium v rámci CŽV 

 

Směrnice děkana snižuje či odpouští poplatky za kurzy CŽV absolventům MFF UK. Proběhla 

krátká diskuse o poplatcích.  

 

AS MFF UK bere na vědomí směrnici děkana upravující poplatky za studium v rámci 

CŽV.  

 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

9. Návrh předsednictva AS na projednání „pravidel pro organizaci studia na MFF 

UK“ na zasedání 22. 4. 2020 v jednom čtení 

 

AS MFF UK schvaluje návrh předsednictva AS na projednání změnu Pravidel pro 

organizaci studia na MFF UK v jednom čtení na zasedání dne 22. dubna 2020.  

 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

10. Výsledky dotazníkového šetření SKAS ohledně distanční výuky 

 

V. Švandelík seznámil členy senátu s anketou SKAS realizovanou prostřednictvím google 

formulářů. Zapojilo se 171 respondentů poměrně rovnoměrně ze všech sekcí, zejména studenti 

Bc. programů. 80 % je spokojeno nebo spíše spokojeno s distanční výukou. Studenti vnímají 

jako problém, že nejsou přednášky, ale jsou jen poskytnuté materiály. Srovnatelný počet 

studentů se cítí zahlceno úkoly/projekty. Byly shromážděny i konkrétní slovní komentáře a 

postoupeny vedení fakulty.  

 

J. Kratochvíl: Opět děkuji SKASu za zorganizování ankety. Bylo by skandální, kdyby dosud 

učitelé nijak nezorganizovali své přednášky. Ne pro každého učitele je však komfortní postavit 

se před kameru. Stížnosti (přednášení či úkoly) je nutné řešit jednotlivě, na učitele apelujeme, 

aby výuka probíhala a že není nutné excelovat v zadávání složitých úkolů.  

 

Proběhla podrobná diskuse týkající se přednášek a úkolů.  

 

J. Fiala: Chystá se podobná anketa a případná podpůrná opatření i u zahraničních studentů? Ve 

svém kruhu mám velmi malou odezvu na online výuku - jen 2 z 18. 

J. Sgall: Nemám zprávy, že by studenti odjížděli, ale na úrovni vedení nevím, jak bychom to 

vyřešili.  

 

V. Švandelík: Pro studenty je náročné sledovat aktualizace na různých stránkách vyučujících a 

různých platformách.  

M. Rokyta: Obecně je nutné studentům psát stále e-maily, vystavování nových materiálů a 

úkolů na vlastních stránkách nebo Moodlu nestačí. 

  

 



11. Organizace volby kandidáta na funkci děkana na zasedání 22. 4. 2020 

 

Jediným kandidátem je doc. RNDr. Mirko Rokyta CSc. Volba proběhne během zasedání senátu 

22. 4. prostřednictvím on-line rozhraní vyvíjeném pro volby do SKAS. 

 

12. Organizace předvolebních besed kandidáta (kandidátů) na funkci děkana s 

fakultní veřejností 

 

Besedy s kandidáty proběhnou prostřednictvím platformy ZOOM (max. účast 300 osob). 

Besedy jsou veřejné a primárně jsou určeny pro zaměstnance a studenty příslušných sekcí. Při 

besedě bude k dispozici vždy příslušný navržený sekční proděkan.           

 

Fyzikální sekce: středa 15. 4. 16:00 

Informatická sekce: čtvrtek 16. 4. 16:00 

Matematická sekce: pátek 10. 4. 10:00                              

Akademický senát: pondělí 20. 4. 18:00 

 

Informace o kandidátovi M. Rokytovi jsou k dispozici na stránce 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/volby2020.html 

Otázky, na něž odpověď vyžaduje přípravu, lze zaslat předem jednateli senátu, který je 

postoupí kandidátovi.  

 

13. Žádost o poskytnutí poštovní adresy Ke Karlovu 3 jako sídla studentského spolku 

 

K této žádosti se pozitivně vyjádřil V. Baumruk. Se spolkem bude uzavřena dohoda o 

spolupráci s MFF.  

 

AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí poskytnutí adresy Ke Karlovu 3 jakožto sídla 

studentského spolku SPIE/OSA.  

 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

 

14. Určení delegátů AS do konkurzních komisí 

 

Vedoucí pracovišť: 

Fyzikální sekce: R. Grill, K. Houfek 

Matematická sekce: A. Kazda, K. Tůma 

 

Obsazení pracovních míst AP: 

Fyzikální sekce 

Pozice docent a profesor: R. Grill, K. Houfek 

Pozice odborný asistent a VPA: R. Grill, K. Houfek 

 

Matematická sekce: A. Kazda, K. Tůma 

Informatická sekce: J. Fiala, P. Schmidtová 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/volby2020.html


  

Lektor KJP: A. Kazda, K. Tůma 

 

Lektor KTV: A. Kazda, K. Tůma 

 

Postdoktorská pozice – fyzikální sekce: R. Grill, K. Houfek 

 

AS MFF UK schvaluje navržené zástupce do konkurzních komisí.  

 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

15. Různé 

 

J. Kratochvíl promítnul tabulky vývoje mezd v obvyklé formě (tj. průměry po pozicích a 

sekcích, pořadí 25 nejlépe placených pracovníků beze jmen se zobrazením sekcí a pořadí členů 

kolegia děkana).  

A. Kazda: Proběhla schůzka ohledně zjednodušení administrativy. Budou zpracovány výstupy 

ve třech oblastech. 

Proběhla krátká diskuse o distanční výuce.  

Výjezdní zasedání AS se bude konat 20. - 22. listopadu 2020.  

Jednání senátu bylo ukončeno ve 20:40. 

Zapsal: J. Stráský 


