Mimořádné KD 24. 4. 2020
Čj. UKMFF/133384/2020
Zápis z 22., mimořádného, zasedání kolegia děkana MFF UK
konaného dne 24. dubna 2020
formou videokonfere nce
Přítomni:

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, V. Kuboň,
D. Lanková, C. Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj, M. Vlach,
Z. Drozd, P. Korcsok.

Omluven:

A. Líska.

Jednání začalo v 12:00 hodin.
Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0452-converted.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0453-converted.pdf
Pokyny pana rektora jsou obsaženy v jeho sdělení datovaném 24. 4. 2020, 11:00 hodin.
Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově jsou zveřejněna na webu zde:
https://cuni.cz/UK-10446.html
1) Studijní záležitosti
a)

Směrnice děkana č. 9/2020, opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF
UK pro akademický rok 2019/2020, je vydána s účinností od 24. dubna 2020, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-9-2020
Aktuální informace a prohlášení budou na „koronavirové“ stránce během dnešního
odpoledne.

b) Pror. M. Králíčková poslala 23. 4. 2020 večer metodické materiály k distančnímu
konání státních zkoušek, prod. V. Kuboň je přeposlal kolegiu.
Pí prorektorka mj. napsala, že návody a metodiky jsou průběžně aktualizovány a jsou
dostupné na stránkách CCŽV:
https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html
V případě jakýchkoliv dotazů k metodikám a návodům nechť nikdo neváhá
kontaktovat RUK na adrese:
distancnizkouseni@cuni.cz<mailto:distancnizkouseni@cuni.cz>
Metodické pokyny jsou zatím pro závěrečné zkoušky. U ostatních zkoušek se bude
vycházet analogicky z metodických pokynů UK. Metodický pokyn připraví studijní
proděkani.
c)

ProctorExam: dotaz z RUK, zda má MFF UK zájem využívat tento nástroj sloužící
k distančním písemkám.
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d) Pastýřské listy sekčních proděkanů, informace fakultní veřejnosti na „koronavirové“
webové stránce. Generální list k vyučujícím připraví děkan a bude také na
koronavirové stránce.
e)

Studijní oddělení dnes rozeslalo uchazečům informace o plošném upuštění od
přijímacích zkoušek do bakalářského a do navazujícího magisterského studia.

f)

Prohlášení na koronavirovou stránku o podmínkách vstupu do budov a Prohlášení
vedení MFF UK k organizaci výuky a chodu fakulty připraví děkan, Ing. Lanková a
prod. Vlach.

2) Věda
a) Otázka případného vyššího převodu financí do fondů, např. do Fo ndu účelově
určených prostředků (převodu vyššího než 5 %). Bude oslovena UK s dotazem na
možnou změnu vysokoškolského zákona.
b) Hodnocení vědy na UK pokračovalo v tomto týdnu formou videokonferencí s členy
hodnoticích panelů. O doplňující informace budou fakulty požádány během května,
konečný výsledek hodnocení bude znám v září. Další hodnocení proběhne za 5 let.
Prof. J. Konvalinka přijal s povděkem návrh prod. J. Trlifaje na úpravu algoritmu pro
výběr špičkových publikací ve scientometrické části hodnocení.
c)

Materiál Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých
pracovníků (AVP) – bude projednán na KR 27. 4., a následně i na RKR. Perioda
hodnocení bude 3 roky pro AP2, a 5 – 10 let pro AP3 a AP4. Materiál navrhuje nový,
přísnější, režim pro odborné asistenty, kteří se nehabilitují do 9 let.

d) VR MFF 6. 5. 2020 – děkan vyhlásil hlasování per rollam o usnesení o veřejném
hlasování během jednání VR uskutečněného distanční formou v souladu s nových
zákonem č. 188/2020 Sb. Vědecká rada MFF je plánována distanční formou Zoom
meetingu, odkaz bude zveřejněn na webových stránkách fakulty/VR. VR bude
zajišťovat OVZS – Bc. D. Brožková se k tomu připravuje ve spolupráci s Mgr. K.
Gálikovou.
3) Různé
a)

Webinář MŠMT pro vysoké školy č. 2: nový zákon, ochrana osobních údajů a online
hodnocení, ve středu 29. dubna 2020 od 13 do 15 hodin. Pozvánku na webinář,
organizovaný jak pro zástupce vedení vysokých škol, tak pro jednotlivé vyučující,
přeposlal děkan celému KD.

b) Děkan – včera proběhl video meeting „The 4EU+ university alliance“, většina
fakult/univerzit funguje v podobném režimu jako Matfyz. Společný program v AI by
se mohl rozběhnout nejdříve v roce 2023. Studenti by se mohli zúčastnit přednášek
i na jiných fakultách než domovských. Vše bude ošetřeno dohodou.
c)

Prod. Sgall se dotázal, jak to bude se služebními cestami, když končí zákaz cestování
přes hranice. Ministerstvo zahraničí cestovat nedoporučuje. Fakulta zatím zakázala
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vyjíždět do zahraničí a plánovat zahraniční cesty. Režim bude trvat i nadále a o
výjimkách bude rozhodovat děkan.
d) Prod. M. Vlach informoval, že se podařila propojit MFF, FF a PřF UK a vydat
ohrazující se společné prohlášení proti oznámení ČTK, více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/tisk-a- media/vyjadreni- vedenifakulty/akreditovanou- ucitelskou-kvalifikaci- nabizeji-take-odborne- fakulty-uk
Stalo se po KD: Proděkani Kuboň a Vlach se spojili s PřF a FF a v pátek 24. 4. 2020
všechny tři fakulty vydaly stanovisko kritizující nepřesné znění zprávy ČTK.
e)

Prod. M. Vlach informoval, že dle dostupných informací budou karanténní opatření
pro studenty ze zahraničí, např. Slovenska, platit i nadále.

f)

Prod. Skrbek – se dotázal, jak je to s příjezdem cizinců, kteří by měli mít na fakultě
pracovní úvazek. Jednotlivé případy se budou řešit ad hoc.

Zasedání skončilo v 13:28 hod.
Zapsala: Jana Ježilová
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