Zápis z 259. zasedání AS MFF UK dne 24. března 2021
Přítomni: C. Brom, Z. Drozd, J. Fiala, R. Grill, K. Houfek, V. Kala, J. Kalbáčová Vejpravová,
M. Krtička, O. Pangrác, J. Pavlů, D. Schmoranzer, J. Stráský (nepřítomen při projednávání bodu 11), K.
Tůma, B. Vidová Hladká, M. Žák (do 23:00), M. Burýšek, A. Farkaš, J. Hrabovský (nepřítomen při
projednávání bodů 14-16), A. Jalovcová, Z. Procházková, P. Schmidtová, V. Švandelík, J. Václavek,
F. Zajíc
Hosté: M. Rokyta, Z. Doležal, M. Kulich, V. Kuboň, L. Skrbek, J. Franc, J. Sgall, V. Dolejší, M. Vlach,
J. Kratochvíl, B. Svobodová, A. Pelikánová, V. Bozděchová, M. Dvořák, R. Fiala, L. Fusek, J. Janoušek,
P. Kaplický, Š. Kasáček, V. Klimeš, P. Korcsok, J. Kříž, M. Lieskovský, T. Maleček, V. Matolín, M.
Novotná, P. Obdržálek, M. Omelka, A. Pokorná, V. Procházka, J. Průša, M. Raja, A. Říha, T. Sandrini,
A. Suchá, J. Suchomel, J. Šabata, M. Štochel, M. Talíř, P. Váňa, T. Vargicová, M. Vrána
Omluveni: M. Rmoutil
Zasedání proběhlo distanční formou prostřednictvím platformy Zoom.
Zasedání řídil Z. Drozd a bylo zahájeno v 18:00.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Schválení programu 259. zasedání AS MFF UK
Schválení zápisu z 257. a 258. zasedání AS MFF UK
Informace vedení fakulty
Vyhlášení voleb do SKAS pro období 2021-2024
Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2020
Návrh na projednání novely JŘ VR MFF UK v jednom čtení
Návrh dílčí novely JŘ VR MFF UK
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti MFF UK na období 2021-2025
Plán realizace Strategického záměru MFF UK pro rok 2021
Plnění aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK za rok 2020
Návrh modifikace podmínek přijímacího řízení ke studiu bakalářských programů
Návrh modifikace podmínek přijímacího řízení ke studiu doktorských programů
Nové akreditační návrhy
Souhlas s novým dělením pozemků ve správě MFF UK v areálu v Troji
Směrnice děkana „Soutěž o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci“
Směrnice děkana „O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy
MFF UK“
Propagace fakulty prostřednictvím sociální sítě TikTok
Nominace zástupce MFF UK do RVŠ
Výsledky ankety SKAS MFF UK o výuce v ZS
Různé

1. Schválení programu 259. zasedání AS MFF UK
Program 259. zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu z 257. a 258. zasedání AS MFF UK
Vzhledem k citlivosti tématu, proběhla diskuze o tom, jakým způsobem v zápisech informovat
o pochybnostech vznesených A. Farkašem vůči prof. Matolínovi na 257. zasedání AS MFF UK. J. Stráský
uvedl, že do poslední verze zápisu z 257. zasedání bylo přidáno shrnutí A. Farkaše, které obsahuje pouze
podstatné informace. Děkan M. Rokyta poté shrnul základní teze své zprávy o výsledcích jednání, která
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se konala po minulém 258. zasedání, a právních rozborech témat souvisejících s těmito vznesenými
pochybnostmi. Dále informoval AS, že veškeré materiály postoupil rektorátu, aby mohly být dále
posouzeny vyššími orgány.
A. Farkaš uvedl, že zveřejnění svých pochybností na půdě AS souviselo s výjimečnou situací, která
vznikla po 256. zasedání AS MFF UK, na kterém byla volena nová Vědecká rada MFF UK a na kterém
zpochybnil, zda je prof. Matolín vhodný kandidát do VR MFF UK. Po 256. zasedání AS se dozvěděl nové
skutečnosti a považoval za opodstatněné předložit tato zjištění veřejně na senátu, aby byly obhájeny jeho
názory zmíněné při volbě Vědecké rady. Nakonec poděkoval vedení fakulty za transparentnost řešení této
kauzy.
Po dotazu F. Zajíce, zda bude zpráva pana děkana přílohou zápisu, děkan M. Rokyta uvedl, že jeho zpráva
může být veřejnou přílohou k zápisu tohoto zasedání AS.
Na závěr této diskuze byly navrženy dva pozměňovací návrhy zápisu z 258. zasedání AS MFF UK,
B. Vidová Hladká navrhla v bodě 2 vypustit spekulativní část (konečnou verzi formuloval J. Pavlů),
a J. Stráský navrhl použít jen variantu se stručnou informací o tom, že proběhla diskuze k rozsahu zápisu.
Hlasování o pozměňovacím návrhu J. Stráského.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 5-16-3.
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o pozměňovacím návrhu B. Vidové Hladké a J. Pavlů.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 19-5-0.
Návrh byl přijat.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje zápisy z 257. a 258. zasedání.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.
AS MFF UK projednal a vzal na vědomí zprávu děkana M. Rokyty o jeho činnosti a krocích v souvislosti
s kauzou kandidatury prof. V. Matolína do VR MFF UK, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

3. Informace vedení fakulty
Děkan M. Rokyta informoval
•

•
•

o pokračující epidemiologické situaci; zatím se neplánuje uvolňování a aktuální informace jsou i
nadále poskytovány na webových stránkách MFF UK; ve druhé půlce dubna bude možnost
rezervace akademiků ve věku 55-70 let na očkování (na fakultě jde o 119 akademických
pracovníků), ale není jisté, zda bude dostatečný počet vakcín; C. Brom v této souvislosti
informoval, že testování probíhající na MFF UK se platí centrálně univerzitou, která na testy
zatím vymezila 10 mil. Kč,
o možnosti zaslat do 1. dubna připomínky k zásadám financování přes Cooperatio; do 28. 4. musí
MFF UK definitivně rozhodnout, ke kterým programům se fakulta připojí, a do 7. 6. se podávají
návrhy koordinátorů a členů rad,
o novém hodnocení vědy; na celostátní úrovni je rozdělení financí na vědu v podstatě podle
loňského financování, jen jsou jednotlivé celkové částky pro konkrétní instituce mírně navýšeny
podle hodnocení institucí známkami A až D (od 4,2% do 3,2%) a následně přenormovány podle
celkového rozpočtu; bude pravděpodobně následovat fixace letošního procentuálního rozdělení
na dalších 5 let a bude záležet jen na celkové výši prostředků na vědu; hodnocení se bude provádět
každoročně, ale nepromítne se do rozpočtů; letos by se nejprve mělo rozdělit 85% prostředků na
vědu a zbytek až po dokončení hodnocení; C. Brom informoval, že ekonomická komise AS UK
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•
•
•

•
•
•
•

•

bude jednat 26. 4. a rozpočet bude schvalovat AS UK až 30. 4., takže celkové prostředky fakulty
budou známy začátkem května,
o tom, že vědecká rada bude i nadále projednávat návrhy na prodloužení pracovních smluv
odborných asistentů (s ohledem na kariérní řád UK), ale posuzovat je bude pouze na základě
poskytnutých materiálů, nebudou nutné přednášky před případnými zástupci vědecké rady,
o nominacích 3 akademických pracovníků MFF UK na ceny Neuron, z každé sekce je jedna
nominace,
o připravované reorganizaci Oddělení pro vědu a zahraniční styky; bude založeno nové
projektové oddělení, pro které se podařilo získat prostory na Karlově; nejprve bude vypsáno
výběrové řízení na vedoucího oddělení a poté na ostatní pracovníky; J. Stráský se zeptal, jak bude
rozděleno OVZS, děkan upřesnil, že granty a projekty bude mít pravděpodobně zcela na starost
nové projektové oddělení, ostatní agenda zůstane na OVZS, konečná dohoda se však uskuteční
až po nalezení vedoucí(ho) grantového oddělení,
o plánu rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu na Karlově, aby mohla sloužit víceúčelově a
aby se uvolnila místnost používaná pro audity pro nového právníka fakulty; po rekonstrukci by
mělo být možné provizorní rozdělení na 2-3 místnosti,
o zatím neúspěšném výběrovém řízení na nového fakultního právníka, který bude dělat podlimitní
zakázky a ostatní věci, hlavně smlouvy, směrnice atd.; nadlimitní zakázky budou i nadále řešeny
externími právníky,
o plánovaném stěhování Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství na Karlov do
bývalých místností OVZS,
o chystaných změnách v IT systémech děkanátu; zatím se připravují tři projekty: elektronická
evidence docházky a prezence, na kterou bude navazovat zpracování stravenkového paušálu,
online nastavování mezd a aplikace na automatizace konkurzů a výběrových řízení; dohody by
měly jít od půlky dubna zpracovávat přes ESS; V. Švandelík se zeptal, jak je to s přechodem
mailových služeb fakulty pod Google, B. Svobodová reagovala, že byla provedena analýza pro
děkanát i celou fakultu a že přechod pod Google je problematický kvůli GDPR; probíhají též
jednání s firmou SoftwareONE a mapují se další možnosti; sjednocování licencí a přechod na
jednotný univerzitní systém ale komplikují různé postoje jednotlivých fakult,
o chystaných změnách pro poskytování doktorandských stipendií vysokým školám; podle
strategického záměru MŠMT bude stanovena celková částka určená ze současných počtů
studentů a vyplácených stipendií a nadále se tato částka již nebude měnit bez ohledu na to, zda
bude více doktorandů; i nadále budou tyto prostředky vypláceny formou stipendií; J. Stráský
v této souvislosti uvedl, že bude případně nutné ustanovit mechanismy, jak omezit počty
přijímaných doktorandů a jak umožnit případnou podporu dalších studentů z projektů.

Proděkan M. Kulich informoval
•

•

o změnách v odměňování pedagogů za dobré ocenění v anketě, které byly přijaty kolegiem
děkana a komisí pro anketu; odměny budou jednou za akademický rok za všechny předměty
v obou semestrech (nejbližší proběhne na podzim) a číselné průměry budou upraveny tak, aby
přiměřeně zvýhodňovaly výsledky získané z většího počtu hlasů,
o prodloužení doby studia doktorandů kvůli náhlé epidemiologické situaci v loňském roce; každý
student má sice podle zákona nárok na vyplácení stipendií o půl roku déle, ale MŠMT vyšší
náklady s velkou pravděpodobností neproplatí (pro MFF by to znamenalo roční navýšení nákladů
o 5-7 mil. Kč); děkan M. Rokyta upřesnil, že MŠMT v prvním roce poskytne školám 300 mil.
Kč, ale neplánuje nést náklady v následujících letech.

Proděkan V. Kuboň informoval
•

o statistice počtu získaných kreditů studenty prvního ročníku bakalářského studia za minulý
semestr a konstatoval, že většina studentů zvládá studovat i přes těžkou epidemickou situaci.
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Proděkan M. Vlach informoval:
•
•
•
•
•
•

o chystané nealkoholické variantě piva Pěkný číslo a o distribuci tohoto piva do některých
obchodních řetězců, teoreticky i do zařízení Kolejí a menz UK,
o propagačních videích jednotlivých pracovišť a podcastech na studuj-matfyz.cz,
o mediálním úspěchu knihy Malostranská rotunda svatého Václava v Praze,
o premiéře projektu AI: Když robot píše hru ve Švandově divadle,
o doučování žáků ZŠ a SŠ připraveném didaktickými katedrami (KDF a KDM) a KSVI,
o výsledcích průzkumu FF UK, ve kterém byla hodnocena efektivita jednotlivých akcí pro
získávání nových studentů; mimo jiné zmínil, že konkurentem MFF UK překvapivě není VŠCHT
a že nejvíce studentů ze Slovenska přichází z Košic a Trenčína, kde byla cílená reklama.

4. Vyhlášení voleb do SKAS pro období 2021-2024
V. Švandelík informoval o přípravě voleb do Studentské komory AS MFF UK, které vzhledem
k epidemiologické situaci proběhnou on-line na adrese https://volby.is.cuni.cz.
Návrh usnesení: AS MFF UK vyhlašuje volby do Studentské komory AS MFF UK na dny 27. 4. –
29. 4. 2021. Volby proběhnou „on-line formou“.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

5. Závěrka hospodaření MFF UK k 31. 12. 2020
R. Grill informoval AS o kontrole rozpočtových úprav a závěrky hospodaření MFF UK k 31. 12. 2020
v rámci ekonomické komise. Připomínky a dotazy členů této komise (celkem 33) byly probrány na online
zasedání ekonomické komise, které se konalo 19. 3. a kterého se zúčastnili tajemnice fakulty
B. Svobodová, vedoucí hospodářského oddělení A. Pelikánová, vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční
styky M. Menšíková, vedoucí zaměstnaneckého oddělení T. Jančák a vedoucí správy budov P. Michálek.
Výsledkem této diskuze jsou odpovědi shrnuté v zápisu ekonomické komise a ekonomická komise
navrhuje AS MFF UK, aby závěrku schválil.
Otázky pro jednání na zasedání AS:
1) O pokutách od GAČRu jsme jednali už při 3Q závěrce. Objevily se od té doby nějaké nové
informace? Lze ještě jednou shrnout, jaké byly typické nedostatky, za které byly uděleny pokuty
od GAČR? Přišla nějaká další kontrola (nejen GAČR)? Je sankce “nad rámec vrácených peněz”?
Jakého objemu peněz se týkaly problémy? Jaký byl původní rozporovaný obnos a jaká část nebyla
skutečně uznána?
A. Pelikánová senát informovala, že proběhla kontrola tří projektů za rok 2019. Výsledkem byly nálezy
u nákladů na cestovné a konferenční poplatky za členy projektových týmů, kteří neměli aktivní účast
(formou přednášky či posterů) na konferencích. Dále šlo o překročení mzdových limitů u DPČ pro
řešitelský tým, tj. jednalo se o překročení podílů ostatních osobních nákladů. Tyto nálezy byly nesporné,
námitky fakulty nebyly akceptovány a kontrolní orgán vyčíslil neoprávněné použití peněžních prostředků
ze státního rozpočtu ve výši nezpůsobilých nákladů 380 761 Kč. Vyměřená sankce za porušení rozpočtové
kázně byla stanovena ve výši 402 972 Kč. Je to daňově neuznatelný náklad jdoucí na vrub hospodářské
činnosti MFF UK v roce 2020. Aktuálně probíhá kontrola na dalších pěti projektech GAČR s podobnými
problémy. Vedení fakulty doporučuje lépe informovat řešitele projektů přes OVZS, utrácet prostředky z
projektů průběžně a s rozmyslem, včasnou kontrolu čerpání vedoucími pracovišť a dbát na správné
zdůvodnění čerpání ve zprávách.
2) Sociální fond: Čerpá z něho zhruba polovina zaměstnanců (a tvorba odpovídá čerpání). Je to
většina těch, kdo mají nárok (na příspěvky k pojištění)? Vědí všichni zaměstnanci, na co mají
z tohoto fondu nárok nebo o co mohou žádat?
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R. Grill doporučil zpracovat přehled čerpání benefitů na jednotlivých pracovištích a rozšířit informaci
mezi zaměstnance. Děkan M. Rokyta upozornil na opatření děkana Zásady č. 1/2017 Pro tvorbu a čerpání
dílčích fondů UK, kde jsou shrnuty možnosti čerpání sociálního fondu zaměstnanci a dále uvedl, že
proběhla schůzka s odbory, na které bylo rozhodnuto aktualizovat toto opatření. J. Stráský požádal, aby
byla informace o aktualizaci opatření rozeslána na pracoviště a zaměstnancům. D. Schmoranzer doporučil
poskytnout zaměstnancům kompletní informaci formou brožury alespoň v elektronické podobě a J. Fiala
upozornil, že se informace musí dostat i k cizincům, kteří jsou zaměstnáni na fakultě. Děkan M. Rokyta
na závěr diskuze uvedl, že jde o jeden z mnoha úkolů plynoucích z jednání s odbory a že se děkanát snaží
informace rozesílat i v anglickém jazyce.
3) Stavební práce Malá Strana – co znamená “Pokračovalo se ve výměně kateder do dalších
učeben”?
R. Grill a M. Rokyta vysvětlili, že došlo ke zmatení pojmů. Nejde o stěhování kateder jako pracovišť, ale
výměnu stolů.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje rozpočtové úpravy k 31. 12. 2020 tak, jak je předkládá
vedení fakulty.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje závěrku hospodaření MFF UK k 31. 12. 2020.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

6. Návrh na projednání novely JŘ VR MFF UK v jednom čtení
Z. Drozd upozornil, že je potřeba návrh usnesení schválit 2/3 většinou přítomných, aby AS mohl
schvalovat návrh na dílčí novelu JŘ VR MFF UK v jednom čtení.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh na projednání novely JŘ VR MFF UK v jednom čtení.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

7. Návrh dílčí novely JŘ VR MFF UK
Děkan M. Rokyta informoval o návrhu dílčí novely Jednacího řádu Vědecké rady MFF UK, která je nutná,
aby VR MFF UK mohla jednat i jinou než prezenční formou (článek 2a), a to včetně tajného hlasování
(článek 4a), i když není vyhlášen mimořádný stav. Navržené změny jsou v souladu se změnami Jednacího
řádu VR UK a byly konzultovány s předsedou legislativní komise AS UK dr. J. Stašou a členem této
komise doc. R. Boháčem, kteří návrhy legislativně doladili a opravili drobné nesrovnalosti. Předkládané
znění bylo „se souhlasem projednáno“ VR MFF UK dne 3. 3. 2021.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh dílčí novely JŘ VR MFF UK.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.
R. Grill se v této souvislosti zeptal, proč vědecká rada odmítla jako školitele doktoranda někoho, kdo
publikoval jeden článek v časopise, který je považován za predátorský, když dotyčný nevěděl, že jde
o takový časopis. Děkan M. Rokyta informoval, že VR schválení pouze odložila a vyžádala si ještě
doplňující údaje.
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8. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti MFF UK na období 2021-2025
Děkan M. Rokyta podotkl, že na letošní rok vyšlo předložení tří dokumentů (pětiletého strategického
záměru na období 2021-2025, plán jeho realizace v roce 2021 a plnění záměru v roce 2020) najednou.
Uvedl, že pětiletý strategický záměr je jako obvykle bez termínů plnění, kdežto ten roční s termíny,
a zmínil podíly proděkanů na přípravě jednotlivých částí, které se týkají jejich působnosti.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti MFF UK na
období 2021-2025.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

9. Plán realizace Strategického záměru MFF UK pro rok 2021
Děkan M. Rokyta upozornil, že i když jde o podrobný plán toho, co by se mělo plnit v roce 2021, už nyní
je jasné, že bude nutné řešit i další věci jdoucí nad rámec navrženého plánu, které vynucují změny
v legislativě či rozhodnutí MŠMT a které nelze předvídat, např. změny ve způsobu vyplácení stipendií
doktorandům.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje plán realizace Strategického záměru MFF UK pro rok 2021.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

10. Plnění aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK za rok 2020
Děkan M. Rokyta zmínil, že tento dokument připravovalo nové vedení fakulty společně s předchozím,
neboť do září loňského roku se podílelo na realizaci jednotlivých bodů záměru.
Návrh usnesení: AS MFF UK bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění aktualizace
Dlouhodobého záměru MFF UK za rok 2020.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.
Děkan M. Rokyta poděkoval za schválení všech tří dokumentů.

11. Návrh modifikace podmínek přijímacího řízení ke studiu bakalářských programů
Proděkan V. Kuboň vysvětlil okolnosti modifikace podmínek přijímacího řízení. Zkouška Matematika+
byla přejmenována na Matematika rozšiřující, proto byla původně navržena pouze drobná změna.
Mezitím MŠMT posunulo termíny této zkoušky tak, že studenti dostanou vyrozumění o výsledcích až 7.
června, přitom by dle podmínek přijímacího řízení měli do 21. 5. doložit potvrzení o výsledku zkoušky
Matematika rozšiřující na fakultu. Proděkan V. Kuboň proto navrhl dodatečnou změnu podmínek, aby si
mohli studenti podat žádost o upuštění od přijímací zkoušky předem bez potvrzení o vykonané zkoušce,
které doloží nejprve elektronicky do 8. 6. a později v listinné podobě. Studenti budou včas informování o
způsobu doložení.
V. Švandelík konstatoval, že jde pouze o technickou změnu a AS MFF UK může schválit návrh včetně
dodatečné změny přímo na tomto zasedání.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje modifikované podmínky přijímacího řízení ke studiu
bakalářských programů.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.
6

12. Návrh modifikace podmínek přijímacího řízení ke studiu doktorských programů
Proděkan V. Kuboň informoval o navržených změnách, které se týkají termínů konání přijímacích
zkoušek a podání žádostí o upuštění odborné přijímací zkoušky z důvodu změn harmonogramu
akademického roku 2020/2021.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje modifikované podmínky přijímacího řízení ke studiu
doktorských programů.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

13. Nové akreditační návrhy
Proděkan V. Kuboň představil návrhy akreditace NMgr. programů Finanční a pojistná matematika
a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Nejde o zcela nové návrhy, ale o mírnou
modifikaci platné akreditace. Návrhy upravují návaznost na nově akreditované bakalářské programy,
zároveň dochází k prodloužení platnosti akreditace těchto oborů a zavedení specializací. V případě
schválení by měly vejít v platnost od akademického roku 2022/2023.
V. Kala upozornil, že v anglických verzích nejsou uvedeny předměty. Proděkan V. Kuboň uvedl, že jde
pravděpodobně o technickou chybu, protože předměty a počty kreditů by měly být stejné v české
i v anglické variantě. Chyba bude opravena před následným schvalováním těchto návrhů dalšími orgány.
J. Pavlů se zeptal, proč došlo v programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie ke
změně na specializace. Proděkan M. Kulich uvedl, že na tomto oboru chtěli mít specializace již dříve,
protože bylo nepřehledné množství povinně volitelných předmětů a specializace byla složitě řešena
u státních závěrečných zkoušek. Nyní šla tato změna provést v akreditaci.
J. Stráský se zeptal, proč byla předchozí akreditace pouze na 5 let. Proděkan M. Kulich uvedl jako důvod
staří předchozího garanta prof. Cipry.

Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh akreditace NMgr. programu Finanční a pojistná
matematika.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: AS MFF UK schvaluje návrh akreditace NMgr. programu Pravděpodobnost,
matematická statistika a ekonometrie.
Přítomno 24 členů AS MFF UK. Hlasování 24-0-0.
Usnesení bylo přijato.

14. Souhlas s novým dělením pozemků ve správě MFF UK v areálu v Troji
Proděkan L. Skrbek informoval o novém geometrickém plánu areálu v Troji, který byl připraven
v průběhu roku 2020 a který upravuje rozdělení pozemků tak, aby byly vyznačeny „ostatní plochy“ pro
vnitřní komunikace v areálu. Pro jednání o změnách s Katastrem nemovitostí je třeba souhlas AS MFF
UK.
Návrh usnesení: Na základě doporučení Kolegia děkana MFF Akademický senát MFF UK souhlasí
s návrhem geometrického plánu č. 4938-115/2020 (obec Praha, katastrální území Libeň, zhotovený
firmou Geoprogres) pro nové rozdělení pozemků v areálu MFF Troja, které má MFF ve správě a
jejichž vlastníkem je UK.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.
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15. Směrnice děkana „Soutěž o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou
a diplomovou práci“
Děkan M. Rokyta informoval, že Směrnice děkana č. 2/2021 aktualizuje Směrnici děkana č. 2/2014 a že
ke změně dochází především proto, že významně vzrostl počet garantů programů, kteří byli podle
směrnice č. 2/2014 členy komise, která práce posuzuje. Proděkan M. Kulich zmínil další drobné úpravy:
ceny budou mít formu mimořádných stipendií; nominace navrhované studijnímu proděkanovi musí
obsahovat zdůvodnění, proč je práce mimořádná; komisi bude jmenovat děkan na návrh studijního
proděkana.
Návrh usnesení: AS MFF UK souhlasí se směrnicí děkana „Soutěž o cenu děkana MFF UK za
nejlepší bakalářskou a diplomovou práci“.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.

16. Směrnice děkana „O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty
a absolventy MFF UK“
Proděkan M. Kulich uvedl, že Směrnice děkana č. 3/2021 aktualizuje Směrnici děkana č. 2/2018. Kromě
drobných úprav dochází ke změně odpovědné osoby za realizaci hodnocení studia, kterou nově bude
proděkan pro koncepci studia ve spolupráci s proděkanem pro PRopagaci.
Návrh usnesení: AS MFF UK souhlasí se směrnicí děkana „O podrobnostech hodnocení vzdělávací
činnosti studenty a absolventy MFF UK“.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Hlasování 23-0-0.
Usnesení bylo přijato.

17. Propagace fakulty prostřednictvím sociální sítě TikTok
Tento bod byl navržen Studentskou komorou AS MFF UK. P. Schmidtová informovala o řadě negativních
reakcí mezi studenty na videa zveřejněná na síti TikTok, která byla vytvořena influencery jako placená
inzerce propagující studium na MFF UK: https://www.tiktok.com/tag/matfyzteam. Studentům se
především nelíbil obsah a uváděli, že MFF UK nemá zapotřebí být tímto způsobem inzerována.
Proděkan M. Vlach, který podrobně reagoval na vznesenou kritiku dopisem zástupcům SKAS, na senátu
uvedl, že před tím, než tato zkušební inzerce na TikToku byla spuštěna, zvažoval především generační
rozdíly a jak oslovit mladé lidi, které běžně MFF UK neoslovuje, aby měli povědomí o fakultě, a že je
nutné hledat nové způsoby propagace. Výsledky pro něho byly překvapivé, zvláště uváží-li se relativně
nízká cena (10 tis. Kč/video), a porovnával úspěšnost jiných reklamních kampaní s touto čtyřdenní na
TikToku. Počet přístupů na stránku studuj-matfyz.cz, kde jsou propagační videa jednotlivých pracovišť
MFF UK, byl přes TikTok výrazně vyšší než z jiných kampaní, např. přes Facebook.
V následné diskuzi zazněla jak další kritika k obsahu videí od některých členů senátu a hostů na zasedání
(zdání, že MFF UK je škola pro neúspěšné, chybí „duch“ Matfyzu, nejde o profesionální herce nebo
absolventy, videa mohou řadu studentů odradit, zvláště těch nerozhodných), tak i některé smířlivé názory
(vtip s budovami fakulty po celé Praze). Na to proděkan M. Vlach reagoval, že kampaň byla cílená na
žáky zejména ze ZŠ, ve věku od 12 let, tedy ty, kteří ještě představu o fakultě často nemají, fakulta nemá
mnoho možností, jak těmto studentům předat informaci o tom, co fakulta dělá, a že tyto skupiny jsou
ovlivněny právě influencery. Navíc daná videa mají smysl jen a pouze v celém kontextu a profilu
influencera a upozornil, že čtveřice videí nebyla prezentací fakulty, ale prostředkem, který měl ke
skutečné prezentaci fakulty zmiňované cílové skupiny dovést.
A. Jalovcová a F. Zajíc upozornili na to, že se na síti TikTok najdou i videa se seriózním obsahem (i když
v češtině jich není mnoho) a že není potřeba, aby fakulta oslovovala každého, zvláště není jisté, zda mezi
diváky influencerů je dostatek opravdových zájemců o studium na MFF UK, kteří se spíše získávají přes
semináře a tábory. MFF má pověst prestižní školy a tento způsob propagace by mohl tuto pověst poškodit.
8

Proděkan M. Vlach uvedl, že z posledního šetření realizovaného Katedrou sociologie FF UK vyplývá, že
přes semináře a tábory fakulta získává cca 20–25% studentů, zbylé zájemce, tedy větší skupinu budoucích
studentů, je třeba přesvědčit „jinak“. A také vyslovil souhlas s tím, že pokud by fakulta měla mít vlastní
profil na síti TikTok, tak by samozřejmě prezentace musela vypadat úplně jinak.
D. Schmoranzer navrhl propagovat přes TikTok spíše přírodní vědy obecně než přímo fakultu vzhledem
k širokému spektru diváků, což podpořil i J. Kříž, který je administrátorem neoficiálního serveru pro
studenty MFF UK na platformě Discord, kde se objevila řada negativních reakcí. Na to proděkan
M. Vlach reagoval tím, že nečekal takovou reakci, zejména z řad již stávajících studentů, a že je mu to
líto. Záměr byl zkusit dosud neprobádané směry propagace. Dále upozornil na velký problém nedostatku
lidí ochotných fakultu skutečně propagovat mezi mladými a nejmladšími potenciálními zájemci o
studium. Oddělení propagace a mediální komunikace se rozhodně nebrání novým nápadům a aktivitám
ze strany zaměstnanců i studentů.
P. Schmidtová doporučila užší spolupráci s Propagační komisí MFF UK. Domnívá se, že její potenciál
není dostatečně využit. Proděkan M. Vlach na to reagoval, že má v plánu s nástupem nového vedení jistou
reformaci propagační komise, ale epidemiologická situace tomu nepřispěla. C. Brom navrhl zkusit udělat
kulatý stůl se zaměstnanci a studenty, kteří by chtěli s propagací pomoci, s čímž proděkan M. Vlach
souhlasí a připraví odpověď pro SKAS, kde bude návrh na realizaci tohoto kulatého stolu, který by mohl
podněty pro zlepšení propagace zejména na sociálních sítích přinést a třeba i přispět k získání studentů
ochotných s propagací fakulty pomoci. A. Farkaš navrhl pozastavit kampaň na TikToku, dokud se takový
kulatý stůl nesejde a proděkan M. Vlach upozornil, že kampaň běžela jen čtyři dny a v blízké době, i po
této aktuální zkušenosti, žádnou podobnou neplánuje.
R. Grill navrhl bližší spolupráci, třeba formou krátkých videí, se známými propagátory vědy, jako je
např. Vladimír Kořen z České televize. Proděkan M. Vlach upozornil, že p. Kořen působí například
v porotě ceny Albertus pro vynikající učitele, kterou spoluvyhlašuje MFF UK, a že časové vytížení
takovýchto lidí je značné, tudíž je velmi obtížné získat je i jen na pár hodin pro případnou další spolupráci,
pokud nemá být finančně náročná.
Děkan M. Rokyta na závěr uvedl, že považuje za důležité, že se došlo k závěru podobné kampaně dále
nevyužívat, a že je rád, že se ve videích neobjevily urážlivé věci.

18. Nominace zástupce MFF UK do RVŠ
Z. Drozd navrhl jako kandidáta na zástupce MFF UK do Rady vysokých škol Karla Houfka, který
s nominací souhlasil. C. Brom uvedl, že v RVŠ je zástupce z každé fakulty, kterým byl dosud J. Stráský,
který se stane zástupcem Univerzity Karlovy v Radě vysokých škol. Proto je třeba zvolit nového
fakultního zástupce.
Návrh usnesení: AS MFF UK nominuje Karla Houfka jako zástupce MFF UK v Radě vysokých škol.
Přítomno 23 členů AS MFF UK. Tajné hlasování 22-1-0.
Usnesení bylo přijato.

19. Výsledky ankety SKAS MFF UK o výuce v ZS
P. Schmidtová a V. Švandelík informovali o výsledcích ankety Studentské komory AS MFF, která měla
zjistit, jak jsou studenti spokojeni s distanční formou výuky v zimním semestru. Většina studentů
upřednostňuje buď online přednášky ve formě webinářů, nebo nahrávky přednášek na tabuli a pak
případnou diskuzi. Řada studentů by též uvítala, kdyby se pořizovaly záznamy všech přednášek
a případně i cvičení a aby byly k dispozici do konce epidemie a případně i později.
Následovala diskuze o tom, že by se měla maximálně využít audiovizuální technika pořízená fakultou za
tímto účelem a že by se záznamy měly poskytnout na nějakém centrálním úložišti, včetně záznamů
přednášek v angličtině. Ukazuje se, že u řady přednášek záznamy pomáhají studentům při přípravě na
zkoušky a výsledky jsou často lepší než dříve. Byly probrány výhody a nevýhody různých způsobů
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poskytování záznamů studentům a také problém s GDPR a záznamy obsahujícími dotazy a výstupy
studentů.

20. Různé
R. Grill informoval senát o online diskuzi skupiny pro administrativu s několika řešiteli a administrátory
velký projektů na MFF UK, která proběhla dne 12. 2. Zápis, který na základě této diskuze a následných
připomínek účastníků vznikl, obsahuje řadu doporučení pro efektivnější administrativu projektů v rámci
MFF UK, především jakou roli by mělo mít a co by mělo zajišťovat nové projektové oddělení, a byl
předán vedení fakulty. Děkan M. Rokyta uvedl, že je rád, že má tato skupina mnoho styčných bodů s plány
vedení fakulty.
J. Fiala se zeptal, zda by bylo možné pořídit multilicenci prostředí Overleaf pro online editaci článků
v LaTeXu. Děkan M. Rokyta informoval, že už se o takové multilicenci několikrát jednalo a že cena pro
celou fakultu by byla neúměrně vysoká. Doporučuje se proto, pořizovat vždy jen několik licencí podle
potřeb jednotlivých pracovišť.
C. Brom se zmínil o některých změnách interních principů rozdělování financí v rámci UK a též o novém
hodnocení vysokých škol. Zatím není zcela jasné, jakým způsobem bude nahrazeno financování přes
SVV, zda se finance oddělí už na úrovni rektorátu, nebo až na úrovni fakult. J. Fiala se zeptal, zda se
změny týkají i financování projektů GA UK. C. Brom odpověděl, že zde se změna nechystá.
Na závěr děkan M. Rokyta ukázal projekt přepracování jednací místnosti na Karlově, který je ale zatím
příliš nákladný. Bude se tedy jednat o úpravách.

Následující zasedání AS MFF UK se budou konat 21. dubna 2021 a 12. května 2021.
Zasedání bylo ukončeno ve 24.00.
Zapsal: K. Houfek
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