Zápis z 252. Zasedání AS MFF UK dne 27. května 2020
Přítomni: Z. Drozd, J. Pavlů, J. Fiala, M. Žák, R. Grill, V. Švandelík, B. Hladká, M. Krtička,
V. Kala, J. Kalbáčová Vejpravová, A. Kazda, D. Schmoranzer, P. Schmidtová, K. Houfek,
J. Stráský, K. Tůma, P. Korcsok,
Omluveni: J. Pikora, J. Hrabovský, O. Pangrác, P. Houška, O. Knopp, Z. Procházková,
V. Zouhar, C. Brom,
Hosté: A. Farkaš, F. Zajíc, J. Kratochvíl, J. Trlifaj, D. Lanková, M. Vlach, V. Kuboň. J. Sgall,
M. Rokyta, F. Chmelík, L. Skrbek, Z. Doležal, M. Kulich, J. Franc, V. Dolejší
Zasedání probíhalo v posluchárně N1 v pavilonu IMPAKT, Troja. Zasedání zahájil Z. Drozd
v 18:04.
1. Schválení programu 252. zasedání AS MFF UK
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v navrženém znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu 252. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu z 251. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Výsledky voleb do SKAS MFF UK
Žádost o zrušení oborů doktorského studia
Aktualizace Pravidel pro organizaci studia na MFF UK
Vyjádření AS MFF UK k záměru budoucího děkana jmenovat proděkany
Různé

2. Schválení zápisu z 251. zasedání AS MFF UK
Zápis 251. zasedání AS MFF UK byl schválen tichým souhlasem.
3. Informace vedení fakulty
J. Kratochvíl:
• rekapituloval události, změny a nařízení posledních měsíců: ačkoliv distanční výuku
jsme si neuměli moc představit, schůze na dálku se velmi osvědčily,
• proběhlo několik distančních doktorských obhajob, distančně zasedala vědecká rada
(s nebývalou 100% účastí členů i zahraničních oponentů),
• bylo by dobré si některé osvědčené postupy uchovat i po roce 2020. Zasedání VR se
budou moci účastnit členové a oponenti i vzdáleným přístupem. Hlasovat budou jen
fyzicky přítomní,
• novou vedoucí hospodářského oddělení je paní ing. Pelikánová,
• rektor slíbil, že doc. M. Rokytu bude jmenovat děkanem, kterým bude od 6. září 2020,
• pavilon IMPAKT se slavnostně otevře 9. června.

M. Vlach
•
•
•
•

na ČT :D běží seriál Datová Lhota – animovaný seriál pro ZŠ o Informatice,
ČEZ vstoupil do partnerského programu. Vstoupí také Planetum hl. m. Prahy,
byla zrušena letní škola učitelů informatiky v Lipnici,
k rotundě svatého Václava bude připravena kniha, kterou vydá Národní památkový
ústav.

Ing. Lankové byla předána fakultní medaile za celoživotní dílo.
4. Výsledky voleb do SKAS MFF UK
Proběhly volby do SKAS. Celkem bylo 9 kandidátů, hlasovalo 25 % studentů. Byli zvoleni
3 kandidáti: F. Zajíc, A. Farkaš, M. Burýšek. Elektronické volby proběhly bez větších
problémů. Volební komise obdržela stížnost, která se týkala jednoho článku zveřejněného na
matfyz.cz.
Bylo konstatováno, že byli zvoleni tři kandidáti za fyziku. Proběhla diskuse, zda neupravit
volební pravidla tak, aby byli členové senátu rovnoměrněji rozloženi napříč sekcemi. Jedním
z problémů je ale nedostatek kandidátů.
Systém elektronických voleb je potenciálně využitelný i pro volby do ZKAS.
5. Žádost o zrušení oborů doktorského studia
AS MFF UK schvaluje zrušení oborů doktorského studia, jejichž existence je
vzhledem k nově udělené akreditaci bezpředmětná.
Přítomno 17 členů senátu.
Hlasování 17-0-0
6. Aktualizace Pravidel pro organizaci studia na MFF UK
AS MFF UK schvaluje aktualizaci Pravidel pro organizaci studia na MFF UK v předloženém
znění.
Přítomno 17 členů senátu.
Hlasování 17-0-0
7. Vyjádření AS MFF UK k záměru budoucího děkana jmenovat proděkany
Budoucí děkan představil navržené proděkany.
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky: Zdeněk Doležal
Proděkan pro studijní záležitosti: Michal Kulich
Proděkan pro koncepci studia: Vladislav Kuboň
Proděkan pro informatickou sekci: Jiří Sgall
Proděkan pro matematickou sekci: Vít Dolejší
Proděkan pro fyzikální sekci: Jan Franc
Proděkan pro rozvoj: Ladislav Skrbek
Proděkan pro PRopagaci: Martin Vlach

Budoucí děkan též představil záměr sestavit rozšířené kolegium děkana, a to z proděkanů
a koordinátorů různých oblastí (OP, IT, web & GDPR, anglické studium apod.).
AS MFF UK vyjadřuje souhlas se záměrem jmenovat navržené proděkany.
Přítomno 17 členů senátu.
Hlasování 16-0-1
8. Různé
Proběhla diskuse ohledně principů rozpočtu UK. Vedení fakulty nemá podrobné informace
ohledně úpravy principů. Vedení fakulty spolupracuje s členy senátu UK a velice si té
spolupráce cení.
Proběhla diskuse o záměru zavedení distanční účasti a vzdáleného hlasování do jednacího
řádu senátu. LK byla pověřena, aby projednala možnosti a navrhla znění novely.

Proběhla diskuse o pozici lektorů jako AP.
J. Kratochvíl: Naprostá většina lektorů vykonává jak pedagogickou tak výzkumnou činnost
a byli přijati na základě výběrového řízení. Splňují tak definici akademického pracovníka.
Budou zkontrolovány a případně upraveny popisy práce.
Budou zkontrolovány a případně upraveny i další pracovní smlouvy. Externista může
vyučovat na základě DPP/DPČ, vědecký pracovník ne.

Proběhla diskuse o směrnici k home-office. Akademičtí pracovníci ze zákona evidují pracovní
dobu v případě přímé výuky, a tu část pracovní doby, kterou jim rozvrhuje zaměstnavatel.
Pokud provádějí AP přímou výuku (distanční formou) z domova, tak tuto pracovní dobu
evidují. Pracovní dobu na home-office evidují dále ti AP, u kterých to požaduje poskytovatel
(dosud projekty OP VVV).
L. Skrbek představil členům senátu a hostům pavilon IMPAKT.
Zapsal: J. Stráský

