Zápis z 23. schůze kolegia děkana konané dne 29. dubna 2020
formou videokonference
(akademický rok 2019/2020)
Přítomni:

Omluven:

V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, V. Kuboň, D. Lanková, C.
Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; P. Hnětynka (od
začátku jednání do 14:30 hod.),
A. Líska

Zasedání bylo zahájeno v 13:03 hodin.
V pondělí 27. 4. 2020 byl na e-mailovou adresu utvary@mff.cuni.cz rozeslán dopis děkana
fakulty adresovaný všem studentkám a studentům, kolegyním a kolegům na MFF UK.
Pro aktuality vztahující se k fakultnímu režimu za pandemie stále slouží tato webová stránka:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronavirusars-cov-2-a-nemoci-covid-19
(ČTK) Vláda ČR dne 24. 4. 2020 schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě
kterého požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Na dotaz ČTK to uvedl
vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ve čtvrtek 23. 4. 2020 vládní představitelé
uvedli, že chtějí prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby bylo možné zachovat
restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Nyní platí nouzový stav do 30. dubna.
Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 17. května 2020.

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a)
Projekty GAČR – pokyny OVZS předkladatelům návrhů ohledně kofinancování
grantů: KD se po delší diskusi postavilo odmítavě k pokynu OVZS a doporučení
HO a rozhodlo o následujícím postupu: uchazeči, jejichž měsíční mzdový výměr
(bez odměn a příplatků) výrazněji překračuje 60 tis. Kč, v grantové žádosti
uvedou kofinancování. Kofinancování půjde k tíží příslušného programu Progres
a bude vykazováno na zvláštním grantovém podúčtu.
b)

Bibliometrie hodnocení vědy na Univerzitě Karlově – informace prod. J. Trlifaje
o probíhající diskusi s pror. Konvalinkou a doc. Münichem ohledně
bibliometrického výběru špičkových publikací pro konkrétní CU fields (problém
stanovení 1. decilu pro publikace v časopisech, zařazených do více kategorií
WOS).

c)

Návrh Kariérního řádu Univerzity Karlovy – prod. J. Trlifaj informoval o jednání
členů Steering Committee HR Award týkajícím se kompatibility stávající verze
návrhu se zákoníkem práce. Verze byla již projednána na KR 27. 4. 2020, bude
tématem RKR 4. 5. 2020, kde v této záležitosti vznese připomínky děkan.

d)

Předseda Grantové agentury UK prof. P. Volf sdělil, že k 1. 9. 2020 byl jmenován
členem oborové rady GAUK (sekce A, skupina INF) Dr. Jan Volec.

KD MFF UK dne 29. dubna 2020
Čj. UKMFF/140486/2020

Děkan
e)
Pror. M. Králíčková poslala 22. 4. 2020 informaci o grantových výzvách, jež
otevřela firma Microsoft a které míří do oblasti podpory vědecko-výzkumných
projektů v oblasti zdravotnictví, AI a covid-19. Děkan přeposlal její e-mail
celému kolegiu.
f)

Nový zákon, nový univerzitní předpis: pror. M. Králíčková poslala 24. 4. 2020 mj.
důležité odkazy na web.
i)
Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a
rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia
pro účely dalších zákonů: základní body a odkaz na úplné znění zveřejnilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na webu zde:
http://www.msmt.cz/novy-zakon-o-fungovani-vysokych-skol-v-dobepandemie
ii)

2.

Zvláštní pravidla studia na UK jsou na univerzitním webu zde:
https://cuni.cz/UK-10446.html
https://cuni.cz/UKEN-1309.html

g)

Děkan předložil Vědecké radě MFF UK k hlasování per rollam návrh tohoto
stanoviska (v době, kdy o hlasování děkan požádal, neměl ještě citovaný zákon
číslo ve sbírce zákonů): „VR MFF UK se může veřejným hlasováním usnášet
i o věcech, které podle zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu
vyžadují tajné hlasování, a to v případě, že se tak bude dít na zasedání
prováděném prostředky komunikace na dálku podle § 7, odst. 1, zákona
schváleného Parlamentem ČR a podepsaného prezidentem ČR dne 20. dubna
2020, o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách
v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.“
Lhůta pro hlasování vyprší 29. 4. 2020 v 12:00 hodin.
Stalo se po KD: Vědecká rada MFF UK návrh per rollam schválila.

h)

Návrh výnosu děkana o úpravě pravidel pro jednání a hlasování vědecké rady
fakulty v případě distanční formy jejího jednání: členové KD návrh obdrželi
a v průběhu zasedání se k němu vyjádřili, kladně.
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 10/2020, úprava pravidel pro
jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-10-2020
Jednání VR fakulty dne 6. 5. 2020 se uskuteční formou videokonference.
Technický nácvik proběhl 30. 4. 2020 dopoledne.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. F. Chmelík
a)
Vyjádření pror. M. Králíčkové k přijímacímu řízení (e-mail z 26. 4. 2020). Změny
v přijímacím řízení jsou možné, ale musí být schváleny akademickým senátem.
Plánované změny na MFF UK (upuštění od přijímacích zkoušek do bakalářského
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a navazujícího magisterského studia, posun termínů pro podání přihlášky do
doktorského studia) byly AS schváleny již 22. 4. 2020. Uchazeči byli o těchto
změnách informováni, informace jsou uvedeny na fakultních webových stránkách
a budou vloženy též do IS UK, jakmile bude zpřístupněn. Legislativa umožňuje
nově podmíněné přijetí ke studiu a zápis, s fikcí nezapsání, pokud uchazeč nedodá
do 45 dnů po zápisu veškeré požadované dokumenty. RUK doporučuje, aby
fakulty trvaly na dodržení původních termínů pro splnění podmínek přijímacího
řízení a institut podmíněného přijetí a zápisu používaly jen výjimečně, např. pro
zahraniční uchazeče.
b)

Zápisy do bakalářského a do navazujícího magisterského studia. V září bude
nutné zapsat všechny uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium
(cca 1100 a 450). Studijní oddělení a prod. Chmelík navrhují, aby všechny tyto
zápisy proběhly v Praze co nejdříve, pokud možno v první dekádě září. Na dotaz,
zda by bylo možné provádět hromadné distanční zápisy, zatím fakulta nedostala
od pror. Králíčkové odpověď (v současné době je to možné ve výjimečných
případech). Dřívější zápis (např. v červenci) se nejeví jako reálný, protože
přijímání bude probíhat postupně (na základě splnění podmínek přijímacího
řízení) a většina uchazečů bude na prázdninách a nebude ochotná vážit cestu do
Prahy.

c)

Dotazy vedoucího KTV:
i)
Zápočty z tělesné výchovy v LS 2019/2020. Tělesná výchova je povinný
předmět, prod. Chmelík navrhl, aby všichni studenti, kteří si ji zapsali,
obdrželi zápočet na základě vykonaných aktivit (účast na výuce před
vyhlášením mimořádné situace, cvičení dle instruktážních videí,
individuální sport po otevření sportovních center apod.). KD s tímto
návrhem vyjádřilo souhlas.
ii)
Letní kurzy pořádané KTV – vedení fakulty nevidí důvod tyto kurzy apriori
rušit, pokud bude jejich konání v souladu s aktuálními nařízeními vlády
v období mimořádné situace. Paralela se zrušenými akcemi pro
středoškoláky (tábory, soustřední, semináře) zde není, protože v těchto
případech šlo o neplnoleté účastníky, tedy mladší 18 let.
iii)
O zrušení soustředění pro nastupující posluchače na Albeři se zatím
neuvažuje.

d)

Požadavek z informatické sekce na doporučení ke zkouškám – zda preferovat
prezenční, nebo distanční formu. Na fyzikální sekci se objevil též dotaz, zda je
možné dělat zkoušky kombinovanou formou. Vedení je toho názoru, že není třeba
preferovat určitý typ zkoušení, záleží na specifikách předmětu, aktuální situaci a
samozřejmě též na domluvě se studenty. Vysvětlující informace byla podána
v dopise děkana fakulty, který byl rozeslán e-mailem na adresu
utvary@mff.cuni.cz v pondělí 27. 4. 2020. Možnost konání státních zkoušek
(včetně obhajob dizertací) je upřesněna ve Směrnici děkana č. 9/2020, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-9-2020
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K distančním kontrolám studia a státním zkouškám připravuje vedení fakulty
metodický materiál, který bude společně s metodickým materiálem RUK
distribuován v týdnu od 4. 5. 2020.
Prod. V. Kuboň
e)
Návrh novely Pravidel pro organizaci studia – nové znění vzniklé po diskusi se
členy AS MFF UK poslal prod. V. Kuboň e-mailem 28. 4. 2020. Kolegium návrh
novely schválilo, bude postoupen AS MFF.
f)

Pror. Králíčková fakultu vyzvala, zda chce či nechce v souvislosti
s koronavirovou krizí snižovat počet kreditů potřebných pro postup do dalšího
ročníku studia. MFF snižovat nechce, jedině oprávněné by to bylo v učitelských
programech, protože nebylo možno absolvovat praxi na školách (praxe ale
studenti doženou v dalším ročníku – individuální studijní plán). Proděkan V.
Kuboň odpoví, že nechceme.
Stalo se po KD: Odpověď pror. Králíčkové byla dne 29. 4. 2020 odeslána.

g)

Dopis z NÚKIB – e-mail byl pak přeposlán z OPMK (přišlo na e-mail
mff@mff.cuni.cz) panu děkanovi, který si vzal věc za svou a do NÚKIB
odpověděl.

Prod. M. Vlach
h)
Znění podpůrného dopisu adresovaného Školskému výboru PSP ČR bylo
rozesláno ostatním fakultám. Obeslané fakulty se zněním dopisu souhlasí.
i)

Výsledek jednaní ve správní radě Elixíru do škol (zapojení doc. C. Broma) a s dr.
Ondřejem Neumajerem (Učitel naživo, konzultant MŠMT pro realizaci Strategie
digitálního vzdělávání ČR). V této souvislosti nabídka na spolupodílení se
(možnosti vyjádření se) k revizi RVP v oblasti informatiky a ICT prod. M Vlach
osloví doc. C. Broma, zda by byl ochoten.
Stalo se po KD: doc. C. Brom souhlasil.

j)

DHL fakultě nabízí finanční obnos (cca 70 tis.) na ocenění studentských prací.
Kolegium vedlo diskuzi, jaká je vhodná forma, neboť DHL chce (ideálně)
podporovat témata blízká jejich problematice.

Děkan
k)
RUK posunul termín pro předání Bolzanovy ceny na 8. června 2020, 16:00 hodin
(Malá aula Karolina).
l)

RUK sdělil, že společná promoce absolventů doktorského studia plánovaná na
20. 5. 2020 se v tomto termínu neuskuteční.

m)

E-mail od prof. Hajičové – dotaz na etický kodex při práci s živým osobami.
Primárně posoudí prod. Trlifaj.

4

KD MFF UK dne 29. dubna 2020
Čj. UKMFF/140486/2020

Prod. M. Rokyta
n)
Dotaz na prod. F. Chmelíka – je možné mít jednu komisi pro více programů
v souvislosti s nově akreditovanými programy? Nebo je lepší mít čtyři identické
komise, samostatnou pro každý program?
Odpověď: Studijní a zkušební řád UK čl. 9, odst. 3 říká, že
„Předsedu a další členy komise jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a
odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty. Předseda je
členem komise. Další členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Pro jeden studijní program lze zřídit více
komisí.“
Každý studijní program musí mít svou vlastní komisi, přitom nevadí jejich
v podstatě identické složení. Jde o situaci na matematické sekci, kde mají oblast
vzdělávání rozdělenou na samostatné programy, nikoli jako jeden program se
specializacemi či zaměřeními (tam by samozřejmě stačila jedna komise).

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty
a)
Návrh rozpočtu fakulty na rok 2020 (dotaz z EK na možné úspory).
Vedení fakulty rozhodlo o úsporných opatřeních při vyplácení odměn. Nebudou
se zvyšovat stavy pracovníků kromě výjimek a nebudou navyšovány mzdy. Na
sekcích budou vytvořeny rezervy ve výši cca 10% rozpisovaných prostředků.
Fakulta má rovněž rezervu provozních prostředků ve fondu provozních
prostředků. Dojde k úspoře nákladů za cestovné a dalších nákladů v souvislosti se
zrušenými akcemi.
Stalo se po KD: AS MFF schválil návrh rozpočtu fakulty na rok 2020.
b)

4.

Vysokoškolský sportovní klub MFF UK (VŠSK MFFUK) – Smlouva o zajištění
propagace – na výši poskytnutých finančních prostředků se dohodne předseda
klubu s děkanem. Ve spolupráci s dr. Semíkovou bude vytvořena nová smlouva.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
IMPAKT – kapacita malých poslucháren bude navýšena. Jsou objednány stolky a
židle. Všechny posluchárny N v IMPAKT jsou SIS a jsou klikatelné. Příští týden
se uskuteční schůzka s Auböckem za účelem vypořádání reklamací.
b)

Pokud situace dovolí, v červnu by bylo možné uspořádat slavnostní otevření
nového objektu IMPAKT.

Prod. J. Sgall
c)
Sekretářky informatické sekce vybavují kuchyňky informatického patra pavilonu
IMPAKT nádobím. Návrh, že by mohly vybavit i kuchyňky pater
s posluchárnami, a to z prostředků centra 902-01/IT, byl přijat s povděkem.
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Doc. C. Matyska
d)
Osobní náklady na projektech OP – informace byla rozeslána mailem.
Prod. M. Vlach
e)
Hyb (Hybernská), jednání se zástupci FF UK a RUK přesunuto, čeká se na další
termín.

5.

f)

Partnerský program:
i)
GČP - stále čekáme na podpis ze strany partnera.
ii)
CG - memorandum bylo podepsáno.

g)

UIS2/RAKEV – CPPT ústy projektového manažera potvrdilo dodání dodatků
k podepsaným potvrzením o úhradě části úvazků z projektu UIS2/RAKEV, a to
k rukám Ing. B. Joudalové.

h)

Leancat – informace o výsledku schůzky s prof. V. Matolínem dne 28. 4. 2020
(patenty prof. Matolína a jejich převod). Děkan si vyžádá ještě stanovisko
vedoucího pracoviště KFPP MFF UK. Firma Leancat bude v případě převodu
práv dlouhodobě pokračovat v Partnerském programu fakulty.

i)

26. května proběhne schůzka ohledně organizace Dnů firem.

j)

Výsledky jednání prod. M. Vlacha, Ing. B. Joudalové a Mgr. L. Veverky o prodeji
licence na fakultní pivo. Vznikne trojstranná Licenční smlouva.

k)

Provoz prodejny MatfyzPress, tento týden bude ještě omezený provoz prodejny,
předpoklad na postupné otevírání od 11. 5. 2020, s plným provozem od 18. 5.
2020.

l)

Stav akce “Socha v Troji”. Návrh smlouvy mezi Galerií hl. Města Prahy a MFF
UK je ve finální fázi.

m)

E-mail mluvčího UK ohledně šetření dopadů COVID-19 na studenty byl
postoupen SKAS.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty
a)
Návrh příkazu děkana k práci z domova – příloha plus formuláře byly rozeslány.
K návrhu příkazu i formulářům byly připomínky. Návrh příkazu byl konzultován
s právničkou a odkazuje na opatření rektora. Dr. Semíková upravila dodatek
k pracovní smlouvě, který podepisuje zaměstnanec a za zaměstnavatele děkan
případně tajemník. KD projednalo připomínky k návrhu příkazu a formulářům
(Dodatek k pracovní smlouvě a Dohoda o upřesnění podmínek výkonu práce
z domova). Mezi povinnými údaji dohody bude kromě jména, trvalého bydliště a
osobního čísla také e-mail a telefon/mobil. Editovatelný formulář – pdf. dopracuje
oddělení PSIK (Stalo se po KD: PSIK to neudělal). Příkaz děkana k práci
z domova bude platný od 1. 5. 2020 a bude na webu i s formuláři.
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Dotaz na dr. Semíkovou, zda lze dohodu o „Home Office“ uzavřít v nouzovém
stavu ústně (OP VPP apod.). Dle právničky lze dohodu uzavřít ústně na krátkou
dobu. Ústní dohody jsou platné od 15. 4. 2020.
Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 2/2020, výkon práce z domova (home
office), viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/prikaz-dekana-c-2-2020
Děkan
b)
Zastupování tajemníka fakulty. Po dobu pracovní neschopnosti tajemníka
zastupuje Ing. D. Lanková, nejdéle do 31. května 2020. Pan tajemník by měl
nastoupit 1. června 2020.

6.

c)

Pracovní poměr Ing. Lankové končí k 31. 5. 2020. V pondělí 4. 5. 2020 nastoupí
Ing. Pelikánová a bude probíhat předání agendy. V druhé polovině května se
uskuteční schůzka nové vedoucí HO s ekonomickou komisí AS MFF a sekčními
proděkany, následně bude představena kolegiu děkana.

d)

Dne 30. 6. 2020 skončí interní auditorka Ing. Šárka Jelínková. Nový interní
auditor by mohl nastoupit 1. 9. 2020. Výběr auditora bude v režii nového pana
děkana.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
Blíží se uzávěrka pro návrhy na udělení Ceny děkana MFF UK za nejlepší knižní
publikace 2019. Prod. M. Vlach poslal kolegiu dne 7. 4. 2020 e-mail, ve kterém
poslal mj. nominaci na tuto cenu v kategorii d), a sice titul Tenkrát v listopadu
autorů Stehlíková, Vlach, Veverka s tím, že nominace se týká pouze hlavní
autorky. Spoluautoři se nároku na případné ocenění předem vzdávají.
Prod. M. Rokyta poslal návrh vedoucí KDM na ocenění v kategorii monografie
(Kurzweil-Stieltjes Integral: Theory and Applications, autoři: Giselle Antunes
Monteiro, Antonín Slavík, Milan Tvrdý).
Prod. V. Baumruk poslal návrh fyziku - knihu Kúš, P. - Thin-Film Catalysts for
Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers and Unitized Regenerative Fuel
Cells, Springer. (závěrka je 30. 4. 2020).
b)

7.

ČTK – opět dotazy na detaily připravenosti na otevření atp., doporučeno ČTK
slovy Mgr. Veverky (po dohodě s prod. M. Vlachem, že mají sledovat naše
stránky, kde jsou aktuální rozhodnutí vedení MFF UK a že je stránka pravidelně
aktualizována).

RŮZNÉ
a)

Matfyzácký ples 2021: Spolek Matfyzák se e-mailem M. Štochela táže, zda je pro
fakultu přijatelná změna termín plesu, a sice na čtvrtek 11. března 2021, případně
jaké jiné termíny by z hlediska vedení fakulty byly vhodné. O změnu termínu
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poprosili z paláce Žofín, kvůli přesunu akce jiného zákazníka. KD vzalo navržený
termín 11. 3. 2021 bez námitek na vědomí.
b)

Prod. V. Baumruk se dotázal, jak to bude s provozem fakulty v příštím týdnu.
Bude probíhat výuka v malých skupinkách? Prod. M. Vlach zmínil, že fyzikální
praktika budou od 4. 5. 2020 pravděpodobně fungovat, a to v režimu „do
5 přítomných v 1 místnosti“. Zatím je přístupový systém fakulty ve stávajícím
režimu ZAVŘENO a až vláda povolí jiný režim, bude vedení fakulty informovat
s týdenním předstihem.

Zasedání skončilo v 16:35 hodin.
Zapsala: Jana Ježilová
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