Zápis z 20., mimořádného, zasedání kolegia děkana MFF UK
konaného dne 17. dubna 2020
formou videokonference
Přítomni:

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, D. Lanková (na část
jednání), C. Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj, M. Vlach;
j. h. Z. Drozd a P. Korcsok, k bodu 3. a) byl přizván L. Veverka, vedoucí
OPMK

Omluveni: A. Líska, P. Hnětynka, P. Kolman
Jednání začalo v 13:03 hodin.
Vládní plán rozvolňování restriktivních opatření a jeho promítnutí do chodu fakulty
Během posledních dvou dnů obdrželo vedení fakulty cestou RUK několik dokumentů:
- dopis Pavla Dolečka, náměstka MŠMT, provázející dvě mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví (čj. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN a čj. MZDR 16195/20201/MIN/KAN), obě účinná od 20. dubna 2020 od 0.00 hodin;
- dopis rektora Univerzity Karlovy datovaný 17. 4. 2020, 11:00 hodin;
- e-mail kancléře UK ze 17. 4. 2020, 12:05 hodin, k organizaci studijních aktivit od 20. 4.
2020.
Vyplývá z nich - zejména z informace p. kancléře - toto:
Od 20. 4. jsou umožněny individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy
do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních
závěrečných či rigorózních, které jsou součástí studia (týká se pouze MUDr.). Individuálně
bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání
studijní literatury.
Státní závěrečné zkoušky
 Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných
prací apod. se mohou od 20. 4. 2020 konat prezenčně, a to při respektování všech opatření,
která souvisejí se stavem nouze (maximálně 5 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí
obličeje, apod.).
 Distanční formu státní závěrečné zkoušky umožní Zákon o zvláštních pravidlech pro
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia
pro účely dalších zákonů, který nyní čeká na schválení Senátem České republiky a na
podpis prezidenta ČR. Až tento zákon vyjde ve Sbírce zákonů a bude registrován
navazující univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově, bude
možné vykonávat i státní závěrečné zkoušky distančně. Předpokládáme, že k tomu dojde
na konci dubna. Distanční konání bude umožněno zejména tehdy, kdy není možné
realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený
pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.)
Pozn.: Zákon byl v průběhu zasedání KD schválen, viz:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasa?O=12&H=37&T=231&S=20
(dále též v bodě 5. b) tohoto zápisu).
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Zkoušky konané mimo poslední ročník nadále i po 20. 4. distanční formou
 Zkoušky a další kontroly studia předmětu mimo poslední ročník lze vykonávat pouze
distanční formou.
Výuka a konzultace
 Od 20. 4. jsou dále možné individuální aktivity studentů v posledním roce studia – např.
konzultace, prakticky zaměřená výuka (například laboratorní cvičení) apod. (do počtu
5 osob).
 Hromadná výuka ve všech ročnících a jakákoliv jiná výuka mimo poslední ročníky
probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání.
I nadále není možné konat státní rigorózní zkoušky, jež jsou součástí rigorózního řízení
(prezenčně, ani distančně).
Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole
pouze při splnění následujících podmínek:
- je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
- u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou,
- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
- poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
v období předchozích dvou týdnů.
Fakulty musejí zajistit dostatek dezinfekčních prostředků a jejich umístění v prostorách škol,
aby mohla být dodržena výše uvedená opatření, a též evidenci čestných prohlášení.
Je vhodné také vést záznamy o době přítomnosti jednotlivých osob (studentů i pracovníků)
v prostorách škol pro eventuální následné potřeby nařízení karanténních opatření.
Poměrně dlouho trvající diskuse KD vyústila v tyto závěry:
- přístupový systém budov MFF UK zůstane i po 20. 4. 2020 v režimu „zavřeno“,
- za (jedním/hlavním) vstupem do budovy bude stolek,
- na stolku bude k dispozici dezinfekční prostředek, dále list/y pro evidenci vstupujících
včetně předtištěného textu čestného prohlášení; studenti na listu uvedou své jméno, ročník
studia, své UKČO a také účel své návštěvy,
- ti ze zaměstnanců nebo studentů fakulty, kteří mají nastavený čip ke vstupu do budov/y,
si otevřou pomocí čipu,
- ostatní si mohou zazvonit na vrátnici, prokážou se vrátné/mu zaměstnaneckou nebo
studentskou průkazkou,
- kromě e-mailu odeslaného všem studentům a zaměstnancům a kromě fakultního webu
budou tento režim zřetelným způsobem hlásat oznámení na dveřích hlavních vchodů do
všech budov MFF UK.
Z: Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty a P. Michálek, vedoucí správy budov.
Kolegium podpořilo děkanův úmysl požádat rektora UK, aby povolil provozovat také
sportoviště na Albertově spravovaná Matematicko-fyzikální fakultou. Zatím bylo povoleno
otevřít Sportovní centrum Hostivař.
Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu datované 17. 4. 2020 je na univerzitním
webu zde:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9749&locale=cz
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Program jednání kolegia děkana pokračoval těmito body.
1) Studijní záležitosti
a) Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020: kolegium prodiskutovalo
návrh připravený prod. V. Kuboněm a shodlo se na jeho úpravách. Nový harmonogram
bude vydán a zveřejněn v pondělí 20. 4. 2020.
Stalo se po KD: Z podnětu děkana diskuse později ještě pokračovala a vedla ke
zjednodušení návrhu, jak to umožňují Zvláštní pravidla studia na UK.
Dne 20. 4. 2020 byla vydána Směrnice děkana č. 7/2020, Opatření k harmonogramu
akademického roku 2019/2020, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-7-2020
https://www.mff.cuni.cz/en/students/academic-calendar/academic-calendar-20192020
Reakce fakulty na vládní plán rozvolňování restriktivních opatření byla ještě v pátek
17. 4. 2020 zveřejněna na webu, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronavirusars-cov-2-a-nemoci-covid-19
b) Změna Směrnice děkana č. 4/2019, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování
závěrečných prací: prod. V. Kuboň předložil návrh ve dvou variantách – podrobné
a stručné. KD se přiklonilo k vydání té druhé, návrh postoupil prod. V. Kuboň
k projednání AS fakulty. Podrobnější výklad k provedení směrnice uvede, po vydání
výnosu, Knihovna MFF UK na svém webu. Doktorské disertační práce odevzdané
v období od 1. května do 30. září tohoto roku v elektronické formě musí Knihovna
nechat svázat a poté je uloží. V diskusi zazněl podnět, aby nové vedení fakulty zvážilo
úpravu požadavků na vazbu závěrečných prací, a sice ve prospěch úspornějšího
formátu a měkké vazby (a tisku např. ve fakultním nakladatelství MatfyzPress), aby
archivované práce nepotřebovaly v budoucnosti tolik místa.
c) Prod. V. Kuboň tlumočil žádost vedoucí STUD, aby sekční proděkani zastavili ve
svých sekcích práci na přípravě přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského
studia. Totéž platí i pro bakalářské studium; v tomto případě už byla o zrušení
přijímacích zkoušek zpravena doc. H. Valentová.
d) Prod. V. Kuboň tlumočil dotaz z RUK, zda bude fakulta měnit harmonogram zápisu
do předmětů v příštím akademickém roce. Kolegium pro to nevidí důvody, a tudíž je
odpověď záporná.
e) Návrh opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK pro akademický
rok 2019/2020: prod. F. Chmelík poslal kolegiu návrh s vyznačenými připomínkami
od RUK. Kolegium tyto připomínky akceptovalo. KD dostalo také připomínky od
členů AS MFF UK. Směrnice je mimořádně zařazena na program jednání fakultního
senátu dne 22. 4. 2020. Děkan v této souvislosti vítá, že bude přítomna celá SKAS;
pro informaci doc. C. Matysky upřesnil P. Korcsok, že současnou Studentskou komoru
tvoří 1 zástupce studentů matematiky, 2 fyzikové a 6 reprezentantů studia informatiky.
Diskuse se zúčastní zástupci vedení fakulty. Nejnovější verzi návrhu odešle jednateli
senátu prod. F. Chmelík.
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f)

Mgr. L. Nachtigal, vedoucí oddělení doktorského studia RUK, poslal dne 16. 4. 2020
informace a metodická doporučení v záležitostech organizace doktorského studia
(UKRUK/120245/2020-2) – e-mail obdrželi děkan a proděkani F. Chmelík a J. Trlifaj.
KD vzalo na vědomí, šlo o tutéž zásilku, kterou předtím poskytla doc. M. Lopatková.

2) Ekonomické záležitosti
a) Návrh rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 doznal úpravy, jejíž dopad na
rozpočet fakulty vyjadřuje částka zhruba 58 tis. Kč. KD souhlasilo s názorem Ing. D.
Lankové neměnit kvůli tomu návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 a předložit ho ke
schválení Akademickému senátu fakulty ve verzi projednané vedením fakulty na
kolegiu konaném 15. 4. 2020. Ing. D. Lanková postoupila návrh jak předsedovi senátu,
tak předsedovi Ekonomické komise AS MFF UK. Prod. M. Rokyta poslal kolegiu
děkana finální verzi návrhu rozpočtu (ve formátu, s jakým pracuje KD).
3) Propagace
a) KD prodiskutovalo návrh prod. M. Vlacha upustit letos od konání letních táborů
a soustředění. Debatě byl přítomen vedoucí OMPK, návrh byl podepřen mnoha
argumenty, ve své většině vyplývající ze současné situace s koronavirem. Podle
mínění Mgr. L. Veverky nehrozí, že by pověst fakulty zrušením těchto propagačních
aktivit utrpěla, neboť nejistoty a rizika s jejich konáním spojená jsou nesporně vyšší.
Závěr: tábory a soustředění budou zrušeny (nejméně) do konce srpna 2020. Vedoucí
OPMK o tom organizátory neprodleně uvědomí a současně jim bude tlumočit námět
vedení fakulty, aby navrhli OPMK náhradní akce a soutěže, spíše individuálního
charakteru, tj. bez soustředění většího množství studentů na jednom místě (např. 5
a více), v době letních prázdnin. Tyto akce by měly být zajímavé, zábavné a současně
hodné intelektu potenciálních studentů Matfyzu (šifrovací nebo únikové hry apod.)
b) MŠMT poskytlo dotaci na FYKOSí Fyziklání (rozhodnutí č. 0117/8/SOU/2020 bylo
doručeno 15. 4. 2020 via ESSS a postoupeno vedoucímu OPMK). Jmenovaná akce se
uskutečnila 14. 2. 2020. Prod. M. Vlach očekává další ministerská rozhodnutí ohledně
ne/udělení dotací, soutěže zřejmě letos už dotovány vůbec nebudou. Prod. M. Rokyta
zopakoval, že je v případě, že nedojde v průběhu roku k restriktivním opatřením
s dopadem na aktuální rozpočet MFF UK, připraven významně podpořit z prostředků
matematické sekce konání soutěže Náboj v prosinci 2020.
4) Provoz a rozvoj
a) Na základě on-line schůzky, která proběhla v pátek 17. 4. 2020 dopoledne a které se
zúčastnili děkan, Ing. B. Joudalová a proděkani M. Rokyta, J. Sgall a M. Vlach, bylo
dohodnuto, že dělení fakultní části čistých výnosů z licenční smlouvy s firmou Geneea
je následující: 20 % sekce, 55 % pracoviště a 25 % děkanát. V návaznosti na uvedené
bude kolegiu děkana předložena úprava Směrnice děkana č. 2/2019, O transferu
znalostí a technologií a partnerském programu na MFF UK. Vedle toho Ing. B.
Joudalová osloví ředitelku ÚFAL doc. M. Lopatkovou s žádostí o potvrzení, že na
vytvoření produktů, které jsou předmětem licenční smlouvy s firmou Geneea, nebyly
použity peníze z grantů. ÚFAL bude požádán, aby v koordinaci s OFSKP a doc. M.
Nečaským, předsedou fakultní Pracovní skupiny pro partnerství s firmami, zahájil
jednání s firmou Geneea o jejím vstupu do Partnerského programu fakulty; účast firmy
v Partnerském programu fakulty by zajistila transparentnost vzájemné spolupráce.
Kromě toho bude CUIP informováno, že vedení fakulty bere licenční smlouvu na
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vědomí, s tím, že ve shodě s názorem právničky doporučuje v textu smlouvy drobné
úpravy (návrhy úprav odešle Ing. B. Joudalová).
Stalo se po KD: Prod. M. Vlach informoval, že společnost CUIP navržené změny ve
smlouvě akceptovala a prof. J. Hajič toto znění smlouvy obratem podepsal. Nyní už
zbývá jen podpis ze strany CUIP.
b) KD vzalo na vědomí sdělení prod. M. Vlacha, že prof. J. Kratochvíl by mohl být za
fakultu navržen do správní rady zakládaného Kampusu Hybernská, z. ú. Prod. M.
Vlach bude o této záležitosti jednat v pátek 24. 4. 2020 na jednání s účastí kancléře
a kvestora UK.
c) Pavilon IMPAKT: KD vzalo na vědomí informace prod. L. Skrbka o závěrech
dnešního dopoledního jednání se zástupcem dodavatele. Zjištění, že tři čerpadla nejsou
správně připojená, v důsledku čehož nefunguje chlazení tak, jak má, dodavatel uznal
a postará se o nápravu. Stěhování do budovy v blízkých dnech nenastane, prod. L.
Skrbek bude dávat proděkanovi pro informatickou sekci o vývoji situace aktuální
informace.
5) Věda a zahraniční styky
a) Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově: pror. J. Konvalinka sdělil, že příští týden se
má uskutečnit setkání členů odborných panelů s reprezentanty fakult. Původně
zamýšlené návštěvy fakult nahradí videokonference ve středu 22. 4. 2020 dopoledne
(9:00-12:00). Za MFF UK se zúčastní prod. J. Trlifaj. Děkan se připojí na část jednání,
podle toho, jak mu to dovolí účast na videokonferenci svolané na 22. 4. 2020 od 10:00
do 11:00 hodin. Ta má na programu aktuality vztahující se k 4EU + Flagships.
b) Prod. J. Trlifaj informoval, že byl schválen Zákon o zvláštních pravidlech pro
vzdělávání a rozhodování na vysokých kolách v roce 2020 a o posuzování doby studia
pro účely dalších zákonů. Zákon ještě nemá číslo a čeká na uveřejnění ve Sbírce
zákonů ČR. Text ve formě tisku Senátu Parlamentu ČR je na webu zde:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/94477/79242/85971
KD vzalo na vědomí, že děkan a prod. J. Trlifaj toto sdělí Vědecké radě MFF UK spolu
s informací, že jí brzy bude předloženo k hlasování per rollam usnesení, umožňující
jednat distančně.
c) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že předávání agendy habilitačního
a profesorského jmenovacího řízení a agendy vědecké rady se komplikuje skutečností,
že Mgr. K. Gáliková může být na fakultě k dispozici, vzhledem ke svému novému
zaměstnání, v pracovních dnech až po 17:30 hod. To se týká i distančních jednání po
Zoomu.
Jednání skončilo v 16:15 hodin.
Příští mimořádné jednání kolegia děkana je svoláno na středu 22. 4. 2020, 13:00 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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