Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 15. dubna 2020
formou videokonference
(akademický rok 2019/2020)
Přítomni:

Omluven:

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, V. Kuboň, C.
Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, A. Líska, M. Vlach;
jako hosté byli přizváni předseda AS MFF UK doc. Z. Drozd a zástupce SKAS
Mgr. P. Korcsok.
A. Líska

Jednání bylo zahájeno v 9:05 hodin.
Podklady pro telekonferenci RKR svolanou na 14. 4. 2020 dostalo celé KD, krátký sumář se
závěry poslal děkan po skončení RKR opět celému kolegiu.
Ing. D. Lanková informovala, že podle jejích vědomostí je výskyt koronavirové nákazy na
fakultě nulový. Dotázala se na názor kolegia děkana, zda už není čas vrátit úředníky děkanátu
(a nejen je) k běžnému pracovnímu režimu na pracovištích fakulty. Děkan uvedl, že vláda
plánuje začít rozvolňovat opatření nouzového stavu od příštího týdne, a proto režim na fakultě
by mu měl být připodobněn. K rozhodnutí - v intencích vládních nařízení - je v případě
děkanátu kompetentní tajemník resp. jeho zástupkyně. Prod. F. Chmelík se velmi přimlouval
za to, aby se pracovnice studijního oddělení v docházce na děkanát i nadále střídaly po dvou
skupinách, kdy každý den jsou v kancelářích přítomny tři referentky; tento systém podle jeho
zkušenosti skvěle funguje a výrazně zmenšuje možnost nákazy. Případné upadnutí pracovnic
STUD do karantény by chod oddělení velmi neblaze ovlivnilo.

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a)
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na programu VR MFF UK:
čeká se na přijetí Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na
vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších
zákonů jako na oporu pro příslušná opatření na fakultě. Je připraveno hlasování
per rollam členů vědecké rady, zda souhlasí s tím, že se VR může veřejným
hlasováním usnášet i o věcech, které podle zákona nebo vnitřního předpisu
vyžadují tajné hlasování, a to v případě, že se tak bude dít na distančním jednání
VR. Prod. J. Trlifaj poslal kolegiu návrh na úpravu pravidel pro jednání
a hlasování VR MFF UK v případě, že by se zasedání konalo cestou prostředků
komunikace na dálku. Děkan komentoval právní výklad Mgr. P. Chrásky. Prod. J.
Trlifaj informoval, že na program květnového zasedání VR se připravují tři
jmenovací řízení, dvě až tři řízení přijdou na pořad v červnu. Oslovení uchazeči
jsou ochotni podstoupit přednášku a rozpravu distančním způsobem. Na OVZS
dnes nastoupila nová pracovnice Bc. Dominika Brožková. Prod. J. Trlifaj během
odpoledne sdělí, komu na OVZS se mají posílat podklady pro zasedání vědecké
rady (děkan si přeje dostávat je v kopii). Návrhy na prodlužování pracovních
smluv OA a AVP: ty z matematické sekce by měly být projednány na květnovém
jednání určitě, protože některé ze stávajících smluv skončí k 30. 6. 2020. Návrhy
ze sekce informatické už prod. J. Sgall děkanovi poslal.
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b)

Dne 20. 4. 2020 vyprší termín pro prodlužování projektů Primus. Podle informace
prod. J. Trlifaje nemá OVZS žádný signál, zda pánové Mgr. P. Hubáček, Ph.D.,
a Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D., budou o prodloužení žádat. Prod. J. Sgall uvedl, že
dr. Hubáček žádat bude. Úmysly dr. Nagye zjistí prod. M. Rokyta.
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta zjistil, že S. Nagy má v úmyslu požádat
o prodloužení pouze matematické části svého projektu.

c)

Projekt HR Award: práce pokračují, prod. J. Trlifaj je v kontaktu s pracovnicemi
RUK, na 24. 4. 2020 je naplánované jednání prostřednictvím Zoom. Lze se ho
zúčastnit v širším publiku; jakmile prod. J. Trlifaj dostane kontaktní adresu na
Zoom, kolegiu ji poskytne.

d)

Prod. J. Trlifaj připomněl včerejší e-mail doc. C. Broma, člena EK AS UK, a jeho
poznámku o dělení financí za VaV v rámci UK (má dojít ke změně: v roce 2021
se uplatní kombinace stávajících podílů a přídělu podle nového hodnocení vědy
na UK, v roce 2022 jen a pouze výsledky hodnocení; o principech se povede
diskuse). Prod. J. Trlifaj považuje za důležité zasadit se o to, aby používaná
bibliometrie hodnotila konkrétní článek v kontextu příslušného vědního oboru
UK, a ne pomocí váženého průměru postavení časopisu, ve kterém byl článek
publikován, přes všechny kategorie WOS, ve kterých tento časopis figuruje.
Problém už konzultoval s autory bibliometrie, doc. D. Münichem a T.
Hrendashem z CERGE, o změnu metodiky požádá pror. J. Konvalinku. Děkan
doporučil spojit se v této věci s PřF UK a FarmF UK, buď na úrovni děkanů, nebo
na úrovni proděkanů pro vědu. Prod. J. Trlifaj sepíše popis problému a výsledek
pošle kolegiu, poté bude věc diskutovat se sekčními proděkany, případně také
s doc. J. Dolejším. Prod. V. Baumruk připomněl, že dosud není vyjasněno, jak
bude metodika hodnotit kolektivní publikace (na MFF UK typicky výstupy
odborníků na částicovou fyziku). A ještě připomněl, že už v době přípravy
univerzitních vědních oborů upozorňoval na to, že vznikající třídění fyzikálních
oborů není kompatibilní s mezinárodní fyzikální klasifikací, a že vznikají umělé
obory; to má nyní své následky.

e)

Nabídka z MŠMT – 4th Symposium on Space Educational Activities (2021, pro
200 studentů a profesorů, kteří se zajímají o kosmickou fyziku): prod. J. Trlifaj
požádá o názor na obsah nabídky prof. Z. Němečka.
Stalo se po KD: Prof. Z. Němeček nabídku rozebral dosti podrobně, své celkové
mínění shrnul do věty, že pořádání takovéto akce se na MFF UK příliš nehodí.

f)

Nabídku na studentskou stáž od firmy Huawei, kterou dostal prostřednictvím doc.
Z. Dvořáka, přepošle prod. J. Sgall děkanovi. Děkan učiní dotaz na kancléře UK,
jak v tomto případě postupovat.

g)

Opatření rektora č. 13/2020, posuzování plagiátorství na UK, je účinné od 6. 4.
2020, viz:
https://cuni.cz/UK-10442.html
V Čl. 5 opatření je stanoveno, že každá fakulta určí minimálně jednu pověřenou
osobu pro problematiku plagiátorství a informuje o tom rektora univerzity.
Kolegium souhlasilo s návrhem, aby se touto osobou stala PhDr. Petra
Hoffmannová, za předpokladu, že s tím bude souhlasit vedoucí Knihovny Mgr. J.
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Kuča. Prod. J. Trlifaj čeká na jeho odpověď; bude-li kladná, oznámí jméno dr. P.
Hofmannové p. rektorovi. Druhý úkol z citovaného opatření, a sice „Fakulty
učiní vhodná preventivní opatření pro zamezení plagiátorství.“, už MFF UK
splnila, například kroky své vědecké rady k internacionalizaci.
Stalo se po KD: Prod. J. Trlifaj po kladné odpovědi Mgr. J. Kuči oznámil jméno
dr. P. Hofmannové p. rektorovi.

2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. F. Chmelík
a)
Otázka, zda letos konat přijímací zkoušky na MFF UK: diskuse kolegia dospěla
k převažujícímu názoru přijímací zkoušky plošně zrušit; v tomto smyslu zněla
ta vyjádření garantů studia, která měl v době zasedání KD k dispozici prod. F.
Chmelík. Pod dojmem tohoto sdělení děkan doporučil, aby STUD připravovalo
kroky ke zrušení přijímacích zkoušek.
Prod. J. Sgall informoval, že stanovisko informatické sekce ještě není uzavřeno,
protože do navazujícího magisterského studia se hlásí 75 uchazečů, kteří by měli
být podrobeni přijímací zkoušce, z toho 35 na program Informatika - Umělá
inteligence. Prod. F. Chmelík přislíbil poslat prod. J. Sgallovi seznam škol, na
nichž tito uchazeči získali bakalářský titul.
Prod. M. Vlach a vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka připravili, po dohodě se
studijními proděkany, text Vítejte na Matfyzu, ve třech verzích: dvě jsou určeny
studentům bakalářského a magisterského studia (česká a anglická jazyková
mutace), třetí studentům učitelství. Pošle ho děkanovi a vedoucí STUD ke
kontrole/schválení, aby byl text připravený.
Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík konstatoval, že ohledně upuštění od přijímacích
zkoušek oslovil celkem 37 garantů a ke dni 20. 4. 2020 obdržel 37 odpovědí
(z informatické sekce kolektivní rozhodnutí), všichni byli pro.
b)

Návrh směrnice děkana, obsahující opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia
na MFF UK pro akademický rok 2019/2020: prod. F. Chmelík kolegiu poslal
verzi odrážející připomínky Mgr. P. Chrásky, kolegium tyto připomínky přijalo.
Přítomní zástupci fakultního senátu Z. Drozd a P. Korcsok vyjádřili dobrou vůli
zařadit návrh směrnice na jednání senátu dne 22. 4. 2020. Prod. F. Chmelík tedy
návrh pošle předsedovi senátu a současně pror. M. Králíčkové.

Prod. V. Kuboň
c)
Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UK poslal prod. V. Kuboň
Akademickému senátu MFF UK, reakci očekává do pátku 17. 4. 2020, poté
připomínky zpracuje a po víkendu svolá jednání s autory připomínek, on-line po
ZOOM. Výsledné stanovisko pošle na RUK. Během diskuse KD se ukázaly jako
nejproblematičtější tyto body: zavedení povinné komise u třetího/šestého pokusu
zkoušky; zavedení účasti proděkana/osoby určené děkanem u druhého opravného
termínu státní zkoušky jako tzv. pozorovatele.
Stalo se po KD: Proděkan Kuboň připomínky prodiskutoval se senátory a odeslal
na RUK. Připomínky k oněm problematickým bodům byly rektorátem UK
odmítnuty se zdůvodněním, že jiné fakulty to tak chtějí.
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d)

Zvláštní pravidla studia na UK – distanční zkoušení: pokročilý návrh předpisu od
pror. M. Králíčkové poslal prod. V. Kuboň celému kolegiu. Text ve značné míře
reflektuje náměty z MFF UK.

e)

Proběhla kontrola podmínek pro přijímací řízení do doktorského studia (jarní
kolo) ze strany RUK. S výjimkou jedné věty byly podmínky shledány v pořádku,
formálně tedy nic nebrání jejich schválení fakultním akademickým senátem.

f)

Žádost z MŠMT (náměstka P. Dolečka) o data vztahující se ke studijním
programům, ve kterých se vzdělávají budoucí učitelé v aprobacích matematika,
fyzika, chemie, biologie a informatika; jde o podklady, které mají sloužit pro
pilotní projekt podpory vysokoškolského vzdělávání budoucích pedagogů
v nedostatkových aprobacích, finančně krytý z ukazatele F rozpočtu VŠ. T: do
konce dubna 2020. KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka, že za MFF
UK bude vyřízeno (potřebná data má RUK a pokud by je bylo třeba přesto dodat
nebo zkontrolovat, dostal to za úkol Mgr. P. Jedelský, do 20. 4. 2020).

Děkan
g)
Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby navrhl formální podobu posledně schválené
změny ve fakultních pravidlech pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování
závěrečných prací dal podobu, totiž že v období od 1. května do 30. září 2020 se
zrušuje povinnost odevzdávat listinné verze závěrečných prací a veškeré další
povinnosti z ní vyplývající podle Směrnice děkana č. 4/2019. Kolegium se
hlasováním 6:4 vyslovilo pro to, aby po uplynutí platnosti změny studenti opět
odevzdávali závěrečné práce svázané.
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 8/2020, změna č. 2 Směrnice
děkana č. 4/2019, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných
prací, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-8-2020
h)

Fakultní harmonogram akademického roku 2019/2020: současný plán vlády ČR
na rozvolnění nouzového stavu příliš nepamatuje na vysoké školy. Vedení fakulty
stále považuje za potřebné a užitečné posunout termíny harmonogramu (nejméně)
o tři týdny. Studijní proděkani připraví do 17. 4. 2020 návrh na příslušné změny
ve fakultním harmonogramu, výsledek vydá děkan formou své směrnice v pondělí
20. 4. 2020, po předchozím schválení vedením fakulty 17. 4. 2020.

Prod. M. Vlach
i)
UK Point a jím nabízený předmět „mentoring“: proběhla jednání mezi zástupci
UK Point, MFF UK, VŠB-TU a VŠE, ohledně získávání zkušeností. Chystá se
ještě schůzka s dr. O. Běhounkovou z FF UK (andragogika).
j)

Seminář KPC Podnikni to online: dne 8. 4. 2020 se prostřednictvím ZOOM
uskutečnila úvodní přednáška, přihlásilo se na ni 22 účastníků (z toho 4 z jiných
fakult než z MFF UK a jedna absolventka), za týden proběhne další přednáška.

k)

KD vzalo na vědomí informaci, že UK projevuje snahy o provádění
celouniverzitního dotazníkového šetření, a akceptovalo názor prod. M. Vlacha, že
4
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pro fakultu je i nadále užitečné realizovat své vlastní výzkumy; samozřejmě by
uvítala dostat výstupy z dotazníkových akcí UK.

3.

l)

Studijní literatura - poptávce studentů (tlumočené cestou SKAS MFF UK) po tom,
aby skripta Lineární algebra (nejen) pro informatiky autora Milana Hladíka
(MatfyzPress, 2019) byla elektronicky k dispozici např. v SIS, nelze vyhovět,
neboť by to znamenalo porušit autorská práva. Skripta lze zakoupit u jejich
vydavatele nebo si je vypůjčit ve fakultní knihovně (MatfyzPress výtisky
dotiskne, bude-li to potřeba). Vedoucí MatfyzPress Ing. Z. Šedina se pokusí
vyjednat, aby Národní knihovna titul učinila veřejně přístupným. Prod. M. Vlach
se obrátí na autora skript s žádostí o součinnost v tom, že by vydavatelství smělo
zveřejnit alespoň určité části textu jako ukázku k propagaci titulu, poté
se komunikace s M. Hladíkem ujme prod. J. Sgall.
Stalo se po KD: Věc dospěla k uspokojivému řešení, viz:
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~repro/Hladik_LANPI/

m)

Prod. M. Vlachovi se podařilo dosáhnout toho, aby informace o snížení poplatků
za kursy U3V na MFF UK pro členy spolku Matfyz Alumni a klubu Alumni UK
byla uveřejněna v univerzitním Newsletteru. Prod. F. Chmelík připomněl, že U3V
bude pokračovat až v příštím akademickém roce, pro tento akademický rok byla z
důvodu koronavirové pandemie zrušena.

n)

Na otázku prod. M. Vlacha ohledně propagace dalšího pedagogického vzdělání
kolegium doporučilo obeslat doktorandy fakulty oběžníkem, v době přiměřeně
předcházející odevzdávání přihlášek.
Informativní e-mail adresovaný
doktorandům připraví prod. M. Vlach s vedoucím OPMK a předá na STUD
k rozeslání.

o)

Prod. J. Sgall nastolil otázku související se státními zkouškami slovenských
studentů, kteří jsou teď mimo ČR. Kdyby museli přicestovat na zkoušku do Prahy,
čekala by je nejprve 14denní karanténa. Bakalářské státní zkoušky z informatiky
mají písemnou formu, a tudíž si lze těžko představit jejich provedení distančně.
Děkan doporučil nabídnout takovým studentům zářijový termín. Dále pečlivě
prostudovat univerzitní metodiku pro distanční zkoušky a podle situace vhodně
uplatňovat ten či onen způsob.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty
a)
Návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 dostali sekční proděkani, později celé
kolegium děkana. Na zasedání ho komentoval prod. M. Rokyta. Připomněl
principy, na jejichž základě spolu se sekčními proděkany a zastupující tajemnicí
dospěl. Konstatoval, že podle čísel daných od UK se jeví rozpočet jako příznivý,
dokonce jeví určitý finanční nárůst. Nelze ale přehlížet nejistotu ekonomické
situace po skončení koronavirové pandemie, ostatně JM na toto apelovala během
včerejšího RKR – v zápisu z tohoto jednání se v bodě 4. píše toto: „Rozšířenému
kolegiu rektora byl předložen návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na
rok 2020 a střednědobého výhledu UK na roky 2021 a 2022. V návaznosti na
5
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přijatá opatření a schválení rozpočtu na rok 2020 navrhujeme, aby fakultám a
dalším součástem bylo doporučeno provést taková úsporná opatření, aby byla
zajištěna vyrovnaná bilance hospodaření při současném zajištění řádného chodu
fakulty nebo součásti. Zvažovat přijímání nových pracovníků, odměny,
rekonstrukce.“
Děkan doporučil v prvním pololetí 2020 nezvyšovat mzdy, nevyplácet, až na
zdůvodněné výjimky, mimořádné odměny, nepořizovat drahé investice,
nepřijímat, opět až na zdůvodněné výjimky, o nichž rozhodne děkan nebo
tajemník, nové zaměstnance. Vypsaná řízení na obsazení pracovních míst ale
dokončit a najdou-li se kvalitní uchazeči, přijmout je. Ing. D. Lanková tato slova
doplnila v tom smyslu, že je třeba bránit rozmařilostem, ale na druhou stranu
nechť pracoviště rozpočet přiměřeně rozumně čerpají, aby koncem roku nestálo
vedení fakulty před problémem opačným, než je nedostatek.
KD věc prodiskutovalo a jednomyslným hlasováním doporučilo návrh fakultního
rozpočtu předložit ke schválení Akademickému senátu MFF UK jako principiálně
dobrý. Jestliže by se ukázalo, že jsou nějaké úpravy nutné (návrhem provozního
a kapitálového rozpočtu UK se ještě zabývá EK AS UK a pak ho musí schválit
AS UK), v pátek se k nim KD na svém mimořádném jednání může vrátit.
Předseda senátu doc. Z. Drozd svolá mimořádné jednání na 29. 4. 2020, aby
rozpočtové provizorium mohlo skončit k 1. 5. 2020. Podklady pro rozpočet
zpracovaný do podoby, jakou senát tradičně žádá, vypraví Ing. D. Lanková.
b)

4.

Návrh smlouvy o propagaci opakovaně uzavírané mezi MFF UK a VŠSK,
tentokrát na rok 2020, na zasedání kriticky komentovala Ing. D. Lanková. Po
diskusi kolegium doporučilo text smlouvy podrobit revizi. Za současných
okolností nemůže být částka stejně vysoká jako v minulých letech, body smlouvy
musejí lépe postihovat způsob propagace a jeho prokazatelnost. Z: Ing. D.
Lanková ve spolupráci s právničkou a prod. M. Vlachem. Děkan telefonicky sdělí
důvody pro změnu smlouvy předsedovi VŠSK nebo vedoucímu KTV.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Pavilon IMPAKT
i)
Vzhledem k dokončeným úpravám poslucháren v novém pavilonu IMPAKT
bude možné - po skončení nouzového stavu v ČR - rozvrhovat do prostor
budovy případnou výuku na dobu po zbytek semestru, pro konání zkoušek
studentů, a to až do začátku zimního semestru, ovšem s výjimkou velké
posluchárny a konferenčního zázemí, rezervovaných pro jubilejní 20.
konferenci českých a slovenských fyziků (7. - 10. září 2020). Knihovna
MFF UK na své stěhování nespěchá, protože teď plní naléhavější úlohy;
stěhovat by se mohla začít v polovině května. Prod. J. Sgall uvedl, že
informatická sekce má potřebné informace stran stěhování a je připravena.
Diskuse KD o dalším využívání prostor pavilonu IMPAKT ukázala, že
prvním nutným krokem je zadat do SIS údaje o nových posluchárnách
a nastavit možnost rezervovat je. Z: PSíK a vedoucí SB.
Co se týká koordinace rezervací, jejich sběru a povolování, určení
zodpovědných osob, doporučil děkan vyčkat s nastavením úředního
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ii)

iii)

iv)

mechanismu na tajemníka fakulty, t. č. ve zdravotní rekonvalescenci.
Rozhodující slovo v případě rezervací prostor v budovách fakulty mají
sekční proděkani, jenže IMPAKT spadá pod sekci (informatickou) jen
jedním patrem. Ostatní prostory by tedy mohl mít na starosti tajemník
fakulty. Je to otázka budoucí domluvy.
Prod. L. Skrbek obeslal všechny útvary fakulty sdělením, že v sobotu 18. 4.
2020 nebude v trojském areálu fungovat elektrický proud, a sice kvůli
výměně proudových transformátorů měření (po připojení pavilonu IMPAKT
do sítě Pražské energetiky dojde ke zvýšení odběru elektrické energie).
Prod. L. Skrbek se dne 16. 4. 2020 v 10:00 sejde se zástupcem dodavatele
stavby, na programu schůzky je kontrola odstraňování závad popsaných
v reklamačním protokolu a dále pořízení propagačního videa.
Slavnostní otevření pavilonu připadá v úvahu snad v červnu, ale to je
skutečně jen odhad či přání. OPMK akci připravuje včetně video-prezentací,
zhruba pro 50 účastníků, zejména pro reprezentanty stavebníka a stavitele,
pro VIP hosty. Velká posluchárna dovolí díky své kapacitě (250 osob)
rozptýlit účastníky v prostoru tak, aby vše vyhovovalo hygienickým
opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Doc. C. Matyska
b)
Sdělení MŠMT k mobilitám dostalo kolegium pro informaci e-mailem. Důležitá
je zejména pasáž: „Mobilita může být realizována „z domova“, tj. z jiného místa
(státu), než kde má mobilita probíhat (v případě výjezdů zpravidla v ČR,
v případě příjezdů zpravidla v zemi, kde vědec trvale pobývá) ... po dobu
realizace tímto způsobem nebude za mobilitu možné nárokovat v ŽoP jednotkové
náklady." Tři pracovníci vyslaní do Rakouska v rámci MSCA-IF mobilit nyní
pracují z ČR. Jednotkový mzdový náklad (jeden člověkoměsíc) je cca 135 tis. Kč,
v současné situaci tedy fakultě hrozí dodatečné náklady cca 400 tis. Kč/měsíc.
Pokud by tyto náklady stoupaly, nesly by je sekce fyzikální a informatická.
c)

Projekt Igráček navržený v rámci výzvy Zvyšování kvality interních grantových
schémat na VŠ byl schválen, práce na něm pokračuje podle původního plánu
včetně toho, že nebyl změněn časový harmonogram (!). Projekt má trvat do roku
2023. Jeho nedílnou a nutnou součástí jsou školení, avšak forma školení
administrátorek a studentů zůstává nejasná. Ing. D. Lanková souhlasila s tím, aby
od 1. 5. 2020 byla na administraci projektu přijata na OVZS na poloviční pracovní
úvazek RNDr. Z. Bubeníková, Ph.D., (ta projevila k novému angažmá ochotu,
podobný postoj zaujal k této možnosti na jednání KD i prod. J. Trlifaj, a proto Z.
Bubeníkovou v této věci formálně osloví). Podklady pro navázání pracovní
smlouvy dr. Z. Bubeníkové připraví v součinnosti se zaměstnaneckým oddělením
prod. J. Trlifaj a pošle je Ing. D. Lankové.

d)

Byla vypracována analýza rizik všech projektů OP VVV a OP PPR a e-mailem
odeslána odboru projektové podpory RUK (v kopii kolegiu děkana). Očekávají se
dílčí problémy s plánovanou realizací projektů, ponejvíce patrně u projektů
cílených na mobilitu.
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Doc. P. Hnětynka
e)
Google – GSuite: doc. P. Hnětynka a IT správci intenzivně pracují na
zprovoznění, instrukce pro používání GSuite budou poté k dispozici na fakultním
webu.
f)

E-shop pro nakladatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach sdělil, že 14. 4. 2020
odsouhlasila firma Simopt, s. r. o., obsah nabídky na nový e-shop. Náklady na
tuto zakázku ponese MatfyzPress, v ceně nejsou zahrnuty náklady na servis
a prodej e-skript, tato otázka bude řešena následně.

Prod. M. Vlach
g)
Licenční smlouva s firmou Geneea (prof. J. Hajič): na pátek 17. 4. 2020, 9:00
hodin, je svolané jednání, jehož se zúčastní Ing. B. Joudalová a proděkani J. Sgall
a M. Vlach. Cílem jednání je dospět k řešení věci, solidnímu a uspokojivému pro
všechny zúčastněné strany. Děkan přislíbil, že se virtuální schůzky zúčastní,
dostane-li pozvánku na ZOOM. Prod. M. Rokyta za pozvání poděkoval, ale sdělil,
že možná nebude schopen se zúčastnit, neboť coby kandidáta na funkci děkana ho
čekají 15., 16. a 17. 4. předvolební besedy s akademickou obcí.

5.

h)

Partnerský program
i) Generali Česká pojišťovna: MFF UK stále čeká na podpis ze strany
smluvního partnera.
ii) Spin-off Charles Games: v přípravném stádiu je memorandum.

i)

Projekt RAKEV/UIS 2: stále otevřená je záležitost spojená s refundací a s otázkou
financování. Prod. M. Vlach pokračuje v jednáních s RUK a CPPT, v intencích,
jaké nastínil kolegiu děkana.

j)

Služební cesty zaměstnanců fakulty – situace po mírném uvolnění nouzového
režimu vládou ČR dne 14. 4. 2020: tuzemské cesty jsou povolené, na zahraniční
pohlíží vedení fakulty stále jako na cesty výjimečné. Děkan si přeje mít tyto
výjimky pod kontrolou, a proto stanovil, že pádně zdůvodněné požadavky na
zahraniční služební cesty musejí být adresovány příslušným sekčním
proděkanům; sekční proděkani pak uváží, zda se o udělení výjimky, jíž bude cesta
povolena, poradí pouze s děkanem, nebo s celým kolegiem děkana.

k)

Prod. M. Vlach informoval, že pravděpodobně v pondělí 27. 4. 2020 proběhne
jednání o možném prodeji licence na fakultní pivo. Pokud tomu tak bude, vznikne
memorandum o spolupráci mezi VÚPS, pivovarem a MFF UK.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty
a)
Návrh směrnice děkana o výkonu práce z domova (home office): po delší diskusi,
ve které zazněly rozličné názory na uplatňování Opatření rektora UK č. 14/2020,
účinného od 15. dubna 2020, kolegium doporučilo zatím fakultní výnos
nevydávat. Děkan požádal Ing. D. Lankovou, aby ve spolupráci s právničkou
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navrhla pro potřebu MFF UK znění dodatku k pracovní smlouvě a text dohody
o výkonu práce z domova. Dokumenty budou odkazovat na opatření rektora UK.
Doc. C. Matyska znovu poslal kolegiu klíčové pasáže z názoru MŠMT na home
office ve vztahu k projektům OP VVV. Ing. D. Lanková e-mail přepošle pro
informaci JUDr. M. Semíkové. Doc. C. Matyska zdůraznil, že momentálně je
akutní vyřešit home office pro pracovníky zaměstnávané v rámci evropských
operačních programů.
Prod. M. Vlach
b)
Pracovnice OPMK Ing. Linda Tomčíková (částečný úvazek, zejm. na propagaci
studia v AJ) se rozhodla nepokračovat v pracovním poměru na MFF UK
a přijmout jinou pracovní nabídku, hlavně s ohledem na možnost home office
u nového zaměstnavatele. Děkan schválil požadavek prod. M. Vlacha přijmout na
OPMK personální náhradu.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Kolegium schválilo propůjčení ZOOM na konferenci Elixír do škol (květen 2020).

7.

b)

Konání pražské Muzejní noci bylo přesunuto z 13. 6. 2020 na 10. 10. 2020.
Kolegium dodatečně schválilo rozhodnutí prod. M. Vlacha, že fakulta se akce
letos nezúčastní. Nový termín následuje příliš brzy po svátku sv. Václava, kdy
fakulta tradičně zpřístupňuje veřejnosti svatováclavskou rotundu na MS.

c)

Propagace vědy: prod. M. Vlach dohotovuje směrnici, jejíž nástin před časem
kolegiu poslal. Dr. K. Houžvičková Šolcová je v kontaktu s vytipovanými
reprezentanty vědy na fakultě.

d)

Cena Albertus: dne 16. 4. 2020 se uzavře sběr podkladů k přihláškám. Slavnostní
vyhlášení se původně mělo uskutečnit na konferenci Elixír do škol v květnu
tohoto roku, ale virus oponou trhnul, takže od tohoto scénáře organizátoři upustili
a odložili vyhlášení na říjen 2020. V současné době probíhá jednání, které by
mohlo vést ke spojení s Českými hlavičkami, potažmo s projektem Česká hlava,
a tímto šťastným propojením k nabytí prestiže národní ceny. Za této okolnosti by
Cena Albertus mohla být vyhlášena v rámci přenosu České televize.

RŮZNÉ
Prod. M. Vlach
a)
Děkan akceptoval námět prod. M. Vlacha na případné udělení pamětních medailí
fakulty těm pracovníkům MFF UK, kteří se zasloužili o rozvoj školy, při
příležitosti končícího funkčního období tohoto vedení fakulty. Zdůvodněné
návrhy na tento druh ocenění přijímá děkan fakulty, zatím průběžně.
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Děkan
b)
Fond Karla Urbánka: na doporučení paní Lidy Urbanek zůstane v platnosti datum
29. května 2020 jako lhůta pro podání žádostí o finanční podporu stáží doktorandů
fakulty na amerických univerzitách nebo výzkumných institucích. Teprve kdyby
se nikdo nepřihlásil, vypíše děkan nový termín znějící na 30. října 2020.
Jednání skončilo v 13:31 hodin.
Příští jednání KD se uskuteční v pátek 17. 4. 2020 do 13:00 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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