Zápis z 24., mimořádného, jednání kolegia děkana MFF UK
konaného dne 4. května 2020 formou videokonference
(akad. rok 2019/2020)
Přítomni:

Omluveni:

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, D. Lanková, C. Matyska,
M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, J. Trlifaj (od 16:42), M. Vlach; předseda AS
MFF UK Z. Drozd j. h.
P. Hnětynka, P. Kolman, A. Líska.

Kolegium děkana začalo jednat v 16:05 hodin.
Jednání RKR dne 4. 5. 2020: podklady a své stručné poznámky poslal děkan celému kolegiu.
Během zasedání některé body, na základě dotazů z kolegia, zdůraznil či komentoval:
- trvá doporučení JM spořit a zatím nevyplácet mimořádné odměny; výjimkou může být
odměna za mimořádné skutky v souvislosti s panujícím stavem;
- studium v anglicky vyučovaných programech – vedení UK velmi doporučuje, aby
pedagogové byli připraveni na zahájení příštího semestru formou on-line; podle sdělení
např. pror. L. Rovné plánují univerzity, s nimiž je UK v kontaktu, veškerou výuku jako
distanční a k prezenční formě se vrátí teprve tehdy, až to situace dovolí. Děkan je nakloněn
přiměřené shovívavosti při posuzování žádostí o úlevy/odpuštění studijních poplatků nebo
žádostí o rozložení ročníku v případě zahraničních studentů, kteří se v souvislosti
s pandemií dostali do potíží.
Kolegium dále prodiskutovalo zprávy o hygienických opatřeních státu (rozvolnění z 30. 4. na
1. 5. 2020, nouzový stav má skončit 17. 5. 2020) a kroky k alespoň částečnému obnovení
prezenční výuky na fakultě. Zabývalo se také otázkou jednání vědecké rady fakulty; to
směřuje k distanční formě.
Stalo se po KD:
Dne 5. 5. 2020 rozeslán e-mail „Reakce vedení MFF UK na Usnesení vlády ČR č. 491 ze dne
30. 4. 2020“ tohoto znění: S účinností od 11. května 2020 je povolena výuka do 15 osob.
Vedení fakulty však doporučuje pokračovat v distanční výuce tak, jak probíhala dosud,
vzhledem k trvajícímu zákazu velkých přednášek a dalším logistickým problémům na straně
studentů i vyučujících. Kontaktní výuku je nicméně možné obnovit u těch předmětů, kde s tím
budou souhlasit všichni studenti - vážným důvodem proti může být nejen karanténa či
nemožnost přicestovat, ale např. i obtížnost koordinace s v rozvrhu navazujícími distančně
vyučovanými předměty.
Je též na webové stránce, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2a-nemoci-covid-19
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1.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. F. Chmelík
a) Metodika pro distanční kontrolu studia: materiál, jehož konečnou podobu kolegium
akceptovalo a k jehož znění přispěli hlavně děkan, doc. P. Kolman a doc. J.
Kalbáčová Vejpravová, nechá prod. F. Chmelík zveřejnit na fakultním webu spolu
s odkazy na související univerzitní dokumenty.
b) (Navazuje na bod 4. a) zápisu z KD konaného dne 8. 4. 2020) Na dotaz prod. M.
Vlacha sdělil prod. F. Chmelík, že rozesílání „Vítejte na Matfyzu“ cestou STUD je
v tuto chvíli passé, dokument od OPMK nebyl po grafické stránce v pořádku. Může
být rozesláno, po náležité úpravě, spolu se sdělením o přijetí ke studiu, podobně jako
v minulých letech. Prod. M. Vlach zmínil, že se nikdo však (pravděpodobně
z důvodů hektické situace) o nutnosti úprav nezmínil a poprosil o popis toho, co je
vhodné k opravě. OPMK dokáže dokument relativně rychle opravit a následně
poskytnout.
Prod. V. Kuboň
c) Proděkanka PřF UK doc. M. Martínková čerstvě sdělila, že inspirována rozhodnutím
MFF UK uvažuje také PřF UK o generálním odpuštění letošních přijímacích zkoušek
do bakalářského studia.
d) (Navazuje na bod 3. b) zápisu z KD konaného dne 1. 4. 2020) Pedagogické praxe:
představitelé fakultních didaktických kateder promýšlejí způsob, jak zajistit, aby
studenti učitelství mohli splnit povinné praxe na školách; jednáním s příslušnými
školami a spojením některých praxí zřejmě dojdou ke schůdnému řešení (možná bude
vyžadovat individuální studijní plán studentů učitelství).

2.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a) KD vzalo na vědomí informaci, kterou získal prod. J. Trlifaj od vedoucí odboru pro
vědu a výzkum RUK, totiž že v posledním květnovém týdnu (25. až 29. 5. 2020)
proběhne po ZOOM site visit na UK. Bude třeba vytipovat vhodné účastníky z řad
studentů, učitelů a vedení fakulty.
Prod. M. Vlach
b) TA ČR – program ÉTA: vyhlášení 4. veřejné soutěže; soutěž je zaměřena „na podporu
návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských
dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické,
kulturní, etické, psychologické nebo mediální.“ Viz:
https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
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3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty
a)
Ředitel firmy VAKUUM Praha patrně požádá vedení fakulty o odklad platby
nájemného za prostory, které firma užívá v trojském areálu.

4.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Rokyta
a) Návrh výnosu děkana ohledně tzv. práce z domova: Ing. D. Lanková do konceptu
zapracuje připomínky z diskuse KD, úpravy se musejí promítnout také do příloh.
Stalo se po KD: Upravené znění Příkazu děkana č. 2/2020, výkon práce z domova
(home office), je na fakultním webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/prikaz-dekana-c-2-2020

5.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
Pavilon IMPAKT
i)
Slavnostní otevření nové budovy je naplánované na úterý 9. června 2020,
13:00 hodin. Prod. L. Skrbek spolu s vedoucím SB zahájil přípravné kroky
k zajištění akce.
ii)
Dne 5. 5. 2020 v pravé poledne se uskuteční schůzka se zástupci stavební
firmy, kvůli kontrole stavu položek v reklamačním protokolu.
iii)
Schvalování pronájmu/zapůjčení velké posluchárny v pavilonu a registraci
téhož kolegium svěřilo, až do odvolání, prod. J. Sgallovi, s tím, že žádosti
o pronájem na dobu delší než jeden den bude prod. J. Sgall předkládat ke
schválení celému kolegiu děkana. Prod. J. Sgall požádal o zaslání již
existujících požadavků na svou e-mailovou adresu (např. Veletrh nápadů
učitelů fyziky ve dnech 28. - 30. 8. 2020).
Doc. C. Matyska
b)
(Navazuje na bod 4. e) zápisu z KD konaného dne 1. 4. 2020.) KD trvá na svém
stanovisku, že za personální a mzdovou dokumentaci svých zaměstnanců odpovídá
vedení MFF UK, a proto nemůže souhlasit s tím, aby byly údaje zaslány ke kontrole
řídicímu orgánu elektronickou cestou. Nechť RUK dohodne kontaktní kontrolu,
a pokud nebude tato varianta možná, ať vrátí RUK materiály zaměstnanců fakulty na
děkanát a řídicímu orgánu sdělí, že předmětné podklady jsou připraveny ke kontaktní
kontrole na fakultě.
Prod. M. Vlach
c)
K námětu prod. M. Vlacha, aby vedení fakulty vydalo centrální doporučení, jak a kdy
letos čerpat dovolené, připomněla Ing. D. Lanková, že toto spadá do kompetence
vedoucích pracovišť, neboť ti zodpovídají za řádný chod pracoviště a současně za
přiměřené naplnění nároků zaměstnanců na dovolenou. Dovolenou na zotavenou
určuje zaměstnavatel.
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6.

d)

Nový ročník fakultního vína πnot bude v e-shopu nakladatelství MatfyzPress možno
zakoupit počínaje 18. 5. 2020, Ing. Z. Šedina pošle fakultní obci e-mail.
Stalo se po KD: Víno bylo vyprodané během několika hodin.

e)

Fakultní pivo: uskutečnila se schůzka o uzavření licenční smlouvy s pivovarem.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a) MatfyzPress – aktuální informace.
b) Noc vědců: akci pořádá RUK, termín konání se přesouvá z 25. 9. na 27. 11. 2020, což
není z hlediska fakulty ideální, protože 26. 11. 2020 se bude na MFF UK konat Den
otevřených dveří. Prod. M. Vlach přislíbil součinnost fakulty pod podmínkou, že Noc
vědců proběhne v prostorách PřF UK na Albertově.
c) Oslava 100 let existence Přírodovědecké fakulty UK dostává postupem času podobu
spíše nevtíravé připomínky tohoto jubilea. Za MFF UK je ke spolupráci připraven prof.
J. Valenta.

Jednání skončilo v 17:35 hodin.
Příští KD se bude konat podle plánu ve středu 13. 5. 2020 od 9:00 hodin.
Zapsala:
T. Pávková
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