
Zápis z 255. Zasedání AS MFF UK dne 30. září 2020 

 

Přítomni: Z. Drozd, J. Fiala, M. Žák, R. Grill, B. Hladká, J. Pavlů, K. Houfek,  

J. Stráský, O. Pangrác, D. Schmoranzer, J. Hrabovský (do 18:50), A. Kazda, M. Krtička, J. 

Kalbáčová Vejpravová, V. Kala, P. Schmidtová, K. Tůma, P. Korcsok, C. Brom, V. Švandelík, 

M. Burýšek, J. Václavek, A. Farkaš, F. Zajíc (do 20:05) 

 

 

Omluveni:  

Z. Procházková  

 

 

Hosté: M. Rokyta, M. Vlach, V. Kuboň, J. Sgall, V. Dolejší, L. Skrbek, M. Kulich, J. Franc, Z. 

Doležal, J. Kratochvíl, 

 

Zasedání proběhlo on-line prostřednictvím platformy Zoom. Zasedání zahájil Z. Drozd v 18:00.  

 

 

1. Schválení programu 255. zasedání AS MFF UK 

 

Z. Drozd navrhl zařazení bodu 4. M. Rokyta navrhl zařazení bodu 9.  

 

Program 255. zasedání byl schválen v tomto upraveném znění.   

 

1. Schválení programu 255. zasedání AS MFF UK 

2. Schválení zápisu z 252., 253. a 254. (online) zasedání AS MFF UK 

3. Informace vedení fakulty 

4. Společné prohlášení vedení MFF UK a AS MFF UK k začátku akademického roku  

5. Souhlas se záměrem děkana MFF UK jmenovat nové členy VR MFF UK 

6. Návrh novely Jednacího řádu AS MFF UK 

7. Návrh novely Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK 

8. Návrh podmínek přijímacího řízení do fyzikálních navazujících magisterských 

programů v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022 

9. Nominace zástupců do komisí pro výběrová řízení 

10. Výjezdní zasedání AS MFF UK 

11. Různé 
Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

2. Schválení zápisů z 252., 253. a 254. (online) zasedání AS MFF UK 

 

Zápisy z 252., 253. a 254. (online) zasedání AS MFF UK byly schváleny tichým souhlasem. 

 

3. Informace vedení fakulty 

 

M. Rokyta 

 

• Upozornil na nově vydané příkazy děkana: Příkaz č. 3 - jmenování rozšířeného kolegia 

děkana a Příkaz č. 4 - jmenování krizového štábu. 



• Byl také vydán Příkaz děkana č. 5: Zřízení komise pro informační systémy a technologie 

s předsedou Pavlem Zakouřilem, který jako koordinátor celofakultních činností IT je 

také členem rozšířeného kolegia děkana. Při projednávání specifické tematiky v rámci 

komise se počítá s účastí dalších osob (HPC atd.). Koordinátor Petr Hnětynka se bude 

věnovat problematice webu s hlavním redaktorem J. Suchomelem.  

• Současná disciplinární komise končí k 29. 11. 2020 a dojde k její obnově, složení bude 

disjunktní s vedením. Návrh nové komise bude předložen senátu ve lhůtě 21 dnů. Děkan 

prosí o součinnost SKAS s návrhem studentských kandidátů do komise.  

• Byla obnovena komise pro SFG, předsedou je tradičně studijní proděkan – M. Kulich. 

Dojmenován byl J. Antoch z matematické sekce (za odstoupivšího M. Rokytu).  

• Odkaz Covid: https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus. 

Rozšířil se o popis technické vybavenosti poslucháren a tabulku aktuálního stavu 

činností na MFF UK. Doplněna stránka FAQ – Covid, která obsahuje odpovědi děkana 

týkající se Covidu a on-line výuky.  

• Chystá se částečný směnný provoz na principu home-office na děkanátu, zejména 

v případě Covidové nákazy. Děkan děkuje sekčním proděkanům za uvolnění prostředků 

na IT vybavení pro umožnění home-office děkanátu.  

• Proběhl seznamovací kurz pro nastupující studenty, nakonec on-line. 

• Do programu Start (Igráček) se předběžně přihlásilo 30 projektů. To je dobré číslo. Je 

možné, že se ještě přihlásí týmy právě nastoupivších studentů prvních ročníků. Proběhla 

krátká diskuse – je nutné vyjasnit souběh Start a GAUK.  

• Jarníkovská přednáška, tradiční oceňování nejlepších pedagogů a vědecká rada 7. 10. 

se budou konat distanční formou.  

 

M. Vlach 

• Za 14 dní, pokud to okolnosti dovolí, vyhlásíme soutěž Pěkný číslo hledá svoji tvář. 

(Pěkný číslo je fakultní/univerzitní pivo.)  

• Zveřejňujeme medailonky finalistů ceny Albertus pro nejlepší učitele informatiky a 

fyziky. Předání by mělo proběhnout 27. října. Děkuji J. Dolejšímu, předsedovi poroty.  

• Byly zrušeny zlaté promoce (rektorátem) a stříbrné promoce (absolventi po 25 letech, 

v naší režii) byly přesunuty na příští rok.  

• Jednáme o smlouvě mezi UK a hl. m. Prahou o vzniku Kampusu Hybernská, z. ú. 

Potenciálně by zde mohl vzniknout pro MFF UK inkubátor firem a malé science 

centrum. Děkuji J. Kratochvílovi. 

• J. Kratochvíl: polovinu bude řídit UK, polovinu MŠMT prostřednictvím své organizace. 

Jednání o partnerské smlouvě jsou náročná, ale posunují se dobrým směrem. 

V „studentské Hybernské“ sídlí některé studentské spolky a potkávají se i napříč 

fakultami. Vnímám to jako přidanou hodnotu, kterou by mohly využít naše fakultní 

studentské spolky. 

• Den otevřených dveří – on-line přednáška, projev děkana a diskuse s garanty programů. 

Na dobrovolné bázi bychom chtěli otevřít pracoviště prezenčně, bude-li to umožňovat 

aktuální situace. 

 

L. Skrbek 

• Přesunutím knihovny v Troji se umožní rozšíření bufetu. Akce se zatím zvažuje dle 

využívanosti bufetu po otevření menzy v areálu kolejí Troja.  

• Ve zbytku prostor po knihovně by mohlo být otevřeno respirium pro studenty, které 

v Troji nejí. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus


• Rekonstrukce půdy v KK3 stále visí na památkářích. Bez rozšíření světlíků nepovažuji 

rekonstrukci za 30 milionů jako výhodnou.  

• Díky diskusím v senátu byla zlepšena využívanost místností v areálu v Troji. 

• Proběhnou diskuse o možné rekonstrukci a využití rotundy na Malé Straně.  

• Akce plánované na léto byly provedeny, nebo jsou těsně před dokončením. Celkově se 

vše vydařilo.  

 

J. Sgall  

• Došlo k výraznému nárůstu počtu studentů. Na informatice nárůst ze 160 na 270 

v českém programu. V anglickém programu je 30 zapsaných.  

• Počet studentů na ostatních sekcích také narostl, a to o přibližně 40 %. 

 

Z. Doležal  

• Mailing listem OVZS rozesíláme informace od jednotlivých poskytovatelů grantů o 

možnosti přesunu finančních prostředků či prodloužení projektů. Uzávěrky některých 

poskytovatelů pro přesuny jsou velmi brzy a je nutné řešit efektivní využití prostředků 

bezodkladně.  

• Nyní je také nutné vážně se zabývat podáním grantu ERC. Je vhodné se do konce října 

rozhodnout a během listopadu projekt sepisovat.  

 

 

4. Společné prohlášení vedení MFF UK a AS MFF UK k začátku akademického roku 

 

Děkan M. Rokyta před jednáním senátu rozeslal členům senátu návrh na společné prohlášení. 

Odkaz na prohlášení bude distribuován studentům.  

 

AS MFF UK souhlasí se společným prohlášením vedení MFF UK a AS MFF UK k začátku 

akademického roku.  

 

Přítomno 24 členů senátu.  

Hlasování 24-0-0 

 

5.  Souhlas se záměrem děkana MFF UK jmenovat nové členy VR MFF UK 

 

M. Rokyta:  

• VR zůstává v původním složení do 31. 12. 2020, ovšem s výjimkou děkana. Členem 

tedy k 6. září přestal být J. Kratochvíl a členem a předsedou se stal M. Rokyta.  

• Zvykem bývá, že jednání o habilitacích a profesurách na VR vede proděkan pro vědu. 

Bylo by vhodné, aby se členem VR stal proděkan Z. Doležal. Dále navrhuji, aby se 

staronovým členem stal J. Kratochvíl.  

• Oba navržení se jmenováním souhlasí.  

 

Hlasování proběhlo tajně prostřednictvím https://vr.is.cuni.cz/simplifyworks/. 

 

AS MFF UK schvaluje návrh děkana MFF UK jmenovat do Vědecké rady MFF UK od 1. 10. 

2020 jako nové členy prof. RNDr. Zdeňka Doležala, Dr. a prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc. 

 

Z. Doležal  

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 



 

J. Kratochvíl 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

Proběhla podrobná diskuse o obecné bezpečnosti a ověřitelnosti hlasování prostřednictvím 

uvedeného univerzitního systému.  

 

6. Návrh novely Jednacího řádu AS MFF UK 

 

J. Fiala představil návrh novely Jednacího řádu upravující distanční jednání senátu a hlasování 

při distančním jednání.  

 

AS MFF UK postupuje návrh novely Jednacího řádu AS MFF UK do druhého čtení.  

 

Přítomno 23 členů senátu.  

Hlasování 23-0-0 

 

7. Návrh novely Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK 

 

Novelu, která se vrátila z projednávání na rektorátu, představil V. Kuboň. Dříve schválená 

novela předpokládala, že doktorandi budou pobírat 1000 Kč za zkoušku z AJ i po navýšení 

základní výše stipendia. To ovšem nebylo původním záměrem předkladatelů.  

 

Situaci lze řešit přechodným ustanovením navrženým legislativní komisí AS UK.  

 

Proběhla podrobná diskuse. Přechodné ustanovení zajistí, že studenti v doktorském studiu 

budou pobírat stipendium bez ohledu na termín absolvování zkoušky z AJ. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu doc. Boháče LK AS UK (zahrnutí přechodného 

ustanovení):  

 

Přítomno 22 členů senátu.  

Hlasování 21-1-0 

 

AS MFF UK schvaluje aktualizaci Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK ve znění 

schváleného pozměňovacího návrhu.  

 

Přítomno 22 členů senátu.  

Hlasování 22-0-0 

 

8. Návrh podmínek přijímacího řízení do fyzikálních navazujících magisterských 

programů v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022 

 

AS MFF UK schvaluje podmínky do přijímacího řízení do fyzikálních navazujících 

magisterských programů v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022. 

 

 

Přítomno 22 členů senátu.  

Hlasování 22-0-0 



9. Nominace zástupců do komisí pro výběrová řízení 

 

Bylo upřesněno, že se zástupce senátu účastní i prvního kola výběrového řízení. Delegovaní 

pozorovatelé AS MFF UK musejí zachovávat mlčenlivost stejně jako členové komise.  

 

Fyzikální sekce: 3 x profesor, 1 x docent, 1 x vedoucí 

Zástupce senátu: K. Houfek, náhradník: A. Farkaš 

 

Matematická sekce: 1 x vedoucí, 2 x docent, 2 x odborný asistent 

Zástupce senátu: V. Kala, náhradník: J. Václavek 

 

 

Informatická sekce: 3 x VPA, 2 x odborný asistent  

Zástupce senátu: O. Pangrác, náhradník: V. Švandelík 

 

Přítomno 22 členů senátu.  

Hlasování 22-0-0 

 

10. Výjezdní zasedání AS MFF UK  

 

Výjezdní zasedání ve dnech 6. – 8. 11. je nejisté. R. Grill navrhl, aby v případě nekonání 

výjezdního zasedání bylo toto přesunuto na jarní termín a aby tento termín byl zarezervován 

v rekreačním objektu.  

 

 

11. Různé 

Následující zasedání AS MFF UK se budou konat  

 

18. listopadu 2020 

16. prosince 2020 

 

Zapsal: J. Stráský 


