
 

 

Zápis z 13., mimořádného, zasedání kolegia děkana MFF UK  

konaného dne 13. března 2020 

 

Přítomni: J. Kratochvíl, J. Trlifaj, L. Skrbek, C. Matyska, F. Chmelík, V. Baumruk, M. 

Rokyta, J. Sgall, V. Kuboň, P. Hnětynka, D. Lanková  

přizváni: předseda AS MFF UK Z. Drozd, vedoucí zaměstnaneckého oddělení 

T. Jančák, vedoucí správy budov P. Michálek 

 

Omluveni: P. Kolman, M. Vlach 

 

 

V úterý dne 10. března 2020 se kolegium děkana sešlo na operativní schůzce, aby 

prodiskutovalo konkrétní implementaci rozhodnutí o ukončení kontaktní výuky. Závěry 

byly formulovány a zveřejněny formou informací vedení fakulty na webu. 

 

 

Jednání KD dne 13. 3. 2020 bylo zahájeno v 11:33 hod.  

 

 

1) Děkan shrnul informace platné před vyhlášením nouzového stavu. 

 

2) Po diskusi se kolegium shodlo, že výuka může pokračovat formou individuálních 

konzultací, studenti zatím mohou pokračovat také ve vědecké práci v prostorách 

fakulty.  

 

3) Distanční výuka nebude striktně vázána na rozvrhové okénko. Výuka bude probíhat on-

line, vyučující k tomu budou používat dvě platformy: Moodle a Zoom. Děkan doporučil 

zřídit webovou stránku, na které budou vedle zpráv o aktuální situaci zveřejněny také 

návody, jak tyto platformy používat. Stránku bude spravovat doc. P. Hnětynka. Děkan 

vydá krátké prohlášení ohledně náhradního způsobu vyučování, které bude na webu 

zveřejněno 13. 3. 2020. STUD rozešle posluchačům fakulty informaci studijních 

proděkanů, že výuka se nepřerušuje a bude vedena distanční formou, informace 

sekčních proděkanů budou rozšířeny rovněž cestou STUD. Vedle toho budou učitelé 

o konkrétní distanční výuce informovat „své“ studenty na „svých“ webových stránkách 

a, mají-li je, vystavovat studijní materiály pro vyučované předměty. Konzultace 

a potřebný výklad mohou proběhnout on-line.  

Fyzická komunikace se studijním oddělením a konzultace budou organizovány tak, aby 

se zúčastněné osoby příliš nehromadily na jednom místě a ve stejnou dobu. Obhajoby 

projektů se budou konat, bez účasti veřejnosti, tj. přítomni budou členové komise 

a student.   

Stalo se po KD: Vývoj situace nabral na rychlosti, některá z dohodnutých či 

zamýšlených řešení byla překonána; aktuality vyplývající z usnesení české vlády 

a navazujících opatření rektora Univerzity Karlovy jsou průběžně zveřejňovány na 

fakultním webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-

a-nemoci-covid-19 

4) Zrušené kurzy U3V: účastníci žádají o (částečné) vrácení poplatků za studium 

v akademickém roce 2019/2020. KD schválilo návrh prod. F. Chmelíka vrátit alikvótní, 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
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tzn. poloviční, část poplatků; v případě plné sazby to představuje částku 250,- Kč, 

u členů klubu Alumni UK či spolku Matfyz Alumni celých 100,- Kč.   

 

5) Rozhodnutím kolegia děkana bude od 14. 3. 2020 zastaven provoz v počítačových 

laboratořích (labech). Správci laboratoří mohou, povedou-li k tomu vážné důvody, 

požádat o otevření labu v nouzovém režimu. V takovém případě svou žádost předloží 

sekčnímu proděkanovi a věc podléhá schválení KD. Výjimku tvoří počítačová laboratoř 

v budově na MS; pro tu připraví návrh nouzového provozu vedoucí SISAL. Doc. P. 

Hnětynka obešle všechny správce labů podstatnými informacemi z KD, v kopii pošle 

svůj e-mail sekčním proděkanům.   

Stalo se po KD: Vedoucí SISAL dr. L. Forst již v mezičase správce počítačových 

laboratoří informoval.  

6) Informace MPSV ke koronaviru a k pracovněprávním souvislostem - mj. význam pojmu 

karanténa (v ČR): „O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán 

ochrany veřejného zdraví a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho 

žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena. V případě, že je 

zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které 

mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně jako v případě, když je dočasně práce 

neschopen. Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v době trvající 

karantény. Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena 

karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje.“ Ing. D. Lanková uvedla, že 

zaměstnavatel může zaměstnanci zadat práci domů - pokud mu nebyla vystavena 

pracovní neschopenka - v rámci ochrany zdraví zaměstnanců. Na fakultě bude využito. 

Zodpovědnost za zadání úkolů a za kontrolu jejich plnění spočívá na vedoucích 

pracovišť.   

 

7) KD akceptovalo námět prod. J. Sgalla, aby nákupy počítačů a zařízení bylo možné na 

fakultě realizovat mimo dynamický nákupní systém a výběrového řízení; tato tolerance 

dovolí bez odkladů vybavit pracoviště technikou nutnou pro distanční výuku studentů.  

 

8) Prod. M. Vlach navrhl zrušit ty propagační akce, které jsou plánované nejméně do 

poloviny května 2020 a které vyžadují fyzickou účast - jde o soustředění/semináře 

M&M, KSP, PRASE, Výfuk, Fyziklání apod., dále Dny firem a akce kariérního a 

poradenského centra na MFF UK. Kolegium návrh schválilo. Zrušení soutěže Náboj 

znamená vysokou finanční sankci za stornování pronájmu hotelu TOP (200 tis. Kč), 

velkým otazníkem budou dotace od MŠMT na podporu akcí, vedou se o tom jednání. 

Prod. M. Vlach doporučil omezit provoz OPMK a kolegium proti tomu nemělo 

námitky.  

 

9) Prod. J. Sgall – všechny březnové víkendové akce, jejichž konání bylo plánováno 

do malostranské budovy fakulty, byly zrušeny.   

 

10) KD souhlasilo s návrhem prod. L. Skrbka, aby slavnostní otevření pavilonu IMPAKT 

bylo odloženo. Příprava programu a dalších organizačně-technických záležitostí se tím 

nezastaví.  

 

11) Zasedání VR MFF UK plánované na 1. 4. 2020 nebude svoláno. Vývoj situace ukáže, 

jak postupovat dále, velmi pravděpodobná je vyšší frekvence zasedání před letními 

prázdninami. Návrhy na prodlužování pracovních smluv odborných asistentů a 
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akademických vědeckých pracovníků ale děkan očekává od sekčních proděkanů i za 

nových okolností, vědecká rada je může probrat per rollam.   

 

12) Doc. Z. Drozd oznámil, že zasedání AS MFF UK plánované na březen se nebude konat. 

Návrh závěrky hospodaření fakulty za rok 2019 senát projedná/schválí per rollam, tomu 

předcházející diskuse proběhne prostřednictvím e-mailu (především odpovědi na otázky 

členů EK senátu). Dubnové zasedání senátu zůstává v plánu, protože stěžejním bodem 

jeho programu je volba kandidáta na funkci děkana fakulty. Forma diskuse 

s kandidátem (zatím je jen jeden) dostane podobu podle vývoje epidemie koronaviru.  

Volby do SKAS: uskuteční se patrně jiným než prezenčním způsobem.   

 

13) Jestliže se studenti nebo zaměstnanci fakulty dobrovolně zúčastní pomocných prací ve 

prospěch boje s epidemií koronaviru, poskytne jim vedení fakulty určité úlevy. 

Zaměstnancům nebude krácen plat, bude jim umožněna práce z domova. Studenti – 

dobrovolníci mají možnost zapsat si v rámci UK speciální volitelné předměty, za které 

mohou získat kredity. 

 

14) Vedení fakulty zatím preferuje, aby letní semestr skončil, zřejmě formou distanční 

výuky, dne 28. 9. 2020.     

 

15) Ing. D. Lanková: uzavření státní hranice ČR si vynucuje zrušit pracovní zahraniční 

cesty; až do odvolání je na fakultě zakázáno kupovat letenky či vůbec si plánovat 

služební cesty na fakultní náklady. Finanční škody vzniklé v důsledku již uhrazených 

nákladů budou vedeny na HO odděleně.  

 

16) Prod. L. Skrbek doporučil děkanovi, aby v pondělí 16. 3. 2020 formálně převzal pavilon 

IMPAKT. Dne 19. 3. 2020 bude v pavilonu zasedat kolegium informatické sekce, 

jednání bude uzavřené. Připravuje se harmonogram stěhování do pavilonu, předběžně 

takto: od 6. 4. 2020 se může začít stěhovat Knihovna, po 14. 4. 2020 pak pracoviště 

informatické sekce. To vše je podmíněno aktuální situací ve státě.  

Stalo se po KD: Zasedání kolegia informatické sekce, plánované do IMPAKT na 19. 3. 

2020, bylo v souvislosti s vyhlášením karantény zrušeno.  

 

17) Prod. J. Trlifaj – GAČR zrušila školení ke změnám v zadávací dokumentaci, ale 

zveřejnila na svých webových stránkách příslušnou prezentaci. Vedoucí OVZS  

navrhuje uspořádat školení také formou prezentace na webu a pak on-line 

prostřednictvím ZOOM. Školení bude přenášeno do budov fakulty, účast je doporučena 

vždy jednomu zástupci z akademického pracoviště, za děkanát budou k dispozici 

vedoucí OVZS, ZO a HO. Odkaz na prezentace pošle Mgr. M. Menšíková sekčním 

proděkanům.   

 

 

Zasedání skončilo v 13:06 hod.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 
 


