
Zápis z 15., mimořádného, zasedání kolegia děkana MFF UK  

konaného dne 20. března 2020 

formou videokonference 

 

 

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

Sgall, V. Kuboň, P. Hnětynka, D. Lanková, M. Vlach, P. Kolman, J. Sgall (od 

14:25). 

 

Omluven: L. Skrbek 
 

Jednání začalo ve 14:08 hodin.  

 

1) Provoz 

a) Podle informace Ing. D. Lankové jsou na fakultě dvě podezření na nákazu. 

V prvním případě se již během jednání KD ukázalo, že pracovnici SB, která sice 

neměla příznaky nákazy koronavirem, ale necítila se dobře, doporučila její lékařka 

odpočinout si týden doma. Ve druhém případě informoval vedoucí pracoviště dne 

22. 3., že doktorand, jehož blízká osoba virem onemocněla, příznaky nákazy 

nejeví a v době testování byl negativní; na MFF UK se doktorand osobně 

vyskytoval před více než týdnem, je doma v karanténě. Prod. M. Vlach 

informoval o situaci pracovníka KFA, který kvůli uzavřeným státním hranicím 

čelí problémům s návratem ze Španělska do ČR.   

 

b) Ochranné roušky se na fakultu dostaly, ovšem v malém počtu, takže je správa 

budov distribuovala na pracoviště s nutným provozem (typicky vrátnice, 

podatelna). U vrátnic budov je nádobka s dezinfekcí na ruce.  

 

c) Zákaz vstupu do budov fakulty osobám, které nejsou na fakultě zaměstnány nebo 

na ní nestudují, nadále platí. O výjimkách rozhodují děkan nebo Ing. D. Lanková 

zastupující t. č. tajemníka fakulty. Děkan udělil dne 19. 3.2020 generální výjimku 

pracovníkům institucí a firem, které mají na fakultě pronajaty prostory (např. 

ČVUT, VAKUUM Praha), za účelem práce; výjimka se vztahuje vždy na tu 

budovu, ve které si daná firma prostory pronajímá. Předtím děkan vyhověl 

jednomu požadavku z informatické sekce (akce streamování).  

Stalo se po KD: Firma Vakuum Praha je z preventivních důvodů od 23. 3.2020 na 

tři dny zavřená.  

 

d) Některé plánované odborné konference zřejmě proběhnou formou 

videokonference, a proto KD souhlasilo se zaplacením konferenčního poplatku 

spojeného s účastí nebo publikací. Ing. D. Lanková dala v tomto smyslu pokyn 

finanční účtárně.   

 

2) Studijní 

a) Hlavním bodem, kvůli němuž děkan mimořádné KD svolal, byla otázka, zda 

prodloužit lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu na fakultě. Diskuse o 

možnostech vycházela z dokumentu pror. M. Králíčkové Vzdělávací činnost na 

UK v souvislosti s pandemií koronaviru, předkládaného jako návrh pro RKR dne 
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24. 3. 2020 (všechny podklady zaslané pro toto RKR dostalo kolegium 

k dispozici). Věc ještě před jednáním KD prodiskutovali studijní proděkani 

a vedoucí STUD. Ke dni 20.  3. 2020 je na MFF UK evidováno 1158 přihlášek 

(pro srovnání: vloni se do bakalářského studia přihlásilo celkem 1310 zájemců). 

Přihlášky posílají zájemci elektronicky (v posledních zhruba pěti letech tomu 

nebylo jinak).  

Závěr debaty kolegia děkana vyzněl v zachování lhůty 31. března 2020 pro 

přijímací řízení do bakalářských programů, vyučovaných česky, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-

studiu-bakalarskych-programu/2020-2021 

Až podle vývoje situace vedení fakulty posoudí, zda je namístě nějaká časová 

tolerance, důvod k výjimkám, případně k vyhlášení dodatečného přijímacího 

řízení.   

Co se týká organizace přijímacích zkoušek, zatím se na obvyklých postupech nic 

nemění. Pokud by nebylo reálné uchazeče přijímacím testům podrobit, fakulta by 

od zkoušek upustila a přijala by všechny uchazeče.  

Děkan fakulty se dotáže pror. M. Králíčkové, jaký je očekávaný postoj vedení 

univerzity k (striktnímu) naplňování vnitřních studijních předpisů na podzim t. r. 

Je možné zahájení zimního semestru distančně?  

 

V platnosti zatím zůstává také termín 30. dubna 2020 pro přihlášky do 

bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině. Vedení si ponechává 

na měsíc či dva otevřenu možnost pro případné změny. Cestování mezi státy bude 

v dohledné době přinejmenším velmi obtížné, a proto fakulta nabídne pro první 

semestry distanční formu vyučování. Posuzování kvalifikace uchazečů o studium 

v AJ - doc. P. Kolman informoval, že momentálně nefungují testovací centra, a 

proto by se mělo/mohlo potenciálním studentům umožnit doložit vzdělání tzv. 

transkripty; navrhne v tomto smyslu text, který pošle studijním proděkanům ke 

schválení a poté ke zveřejnění na webu.  

 

Termíny pro zaslání přihlášek do doktorského studia se na návrh prod. V. Kuboně 

posouvají takto: 

- do českých studijních programů do 31. května 2020, 

- do anglických programů do 30. června 2020. 

 

b) Státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací - děkan 

napsal dotaz pror. M. Králíčkové, zda by je šlo konat distančně. Aktuální stav na 

MFF UK: podle prod. F. Chmelíka jsou obhajoby, naplánované na dobu, ve které 

později začal platit nouzový stav, zrušeny (často na přání samotných komisí); 

ostatní obhajoby byly odloženy.  

Stalo se po KD: RUK se kloní k názoru, že distanční formou by státní zkoušky ani 

obhajoby probíhat neměly. Podle zákona mají být obhajoby veřejné. Nebrání se 

ale diskusi v rámci RKR dne 24. 3. 2020. Děkanův argument pro distanční 

provedení spočívá v tom, že včas vyhlášená obhajoby na platformě ZOOM by 

dávala možnost účasti komukoliv, kdo by se připojil. I touto otázkou se bude 

zabývat RKR 24. 3. 2020. 

 

c) Harmonogram pro odevzdání diplomových prací stanoví termín 7. 5. 2020. Prod. 

V. Kuboň k tomu uvedl, že termín lze změnit. Doporučuje počkat 14 dní na vývoj 

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-bakalarskych-programu/2020-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-bakalarskych-programu/2020-2021
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situace a pak rozhodnout. Fakulta nebude trvat na odevzdání vázaného výtisku 

(knihařství nejsou v provozu).  

d) Změna vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na MFF UK: prod. V. 

Kuboň seznámil kolegium s názorem Mgr. P. Chrásky, KD návrh na úpravu 

formulace akceptovalo. Prod. V. Kuboň v tomto smyslu návrh předpisu upraví a 

pošle T. Pávkové k odeslání pro fakultní senát.  

 

 

3) Různé 

 

a) Prod. J. Sgall  

i) Kolegium informatické sekce souhlasí, aby velká posluchárna v pavilonu 

IMPAKT nesla jméno prof. Jiřího Matouška. 

ii) Informatická sekce neprojevila zájem o otevření počítačových labů. 

iii) On-line pohovory s uchazeči o pracovní místa na fakultě (konkursy 

s termínem pro přihlášky do 28. 2. 2020) se daří konat velmi zdárně.   

 

b) Prod. M. Vlach 

i) MFF UK a FIT VUT patří do prestižní sítě evropských pracovišť pro 

umělou inteligenci, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mff-uk-a-fit-vut-patri-

do-prestizni-site-evropskych-pracovist-pro-umelou-inteligenci 

ii) Spin-off Charles Games: doc. C. Brom si přeje odstoupit z dozorčí rady. 

Prod. M. Vlach požádal prod. J. Sgalla o návrh na vhodného nástupce, 

současně očekává vhodné tipy od doc. M. Nečaského; nominaci pak schválí 

KD.  

iii) Ideový návrh na propagaci vědy MFF UK pošle prod. M. Vlach kolegiu 

děkana příští týden. 

iv) Webová stránka Studuj Matfyz je v porovnání s loňským rokem hojněji 

navštěvována, hlavně v posledních 14 dnech. Stránka „koronavirus“: 

https://www.mff.cuni.cz/koronavirus 

je také velmi sledovaná. Prod. J. Sgall doporučil upravit/odstranit některé 

dnes již překonané odkazy. Napíše to rovnou Bc. J. Suchomelovi, v kopii 

děkanovi a prod. M. Vlachovi.  

 

c) Prod. M. Rokyta se pozastavil - a jeho rozpaky sdíleli i další členové KD -  nad 

iniciativou Vzdělávání 21. Návrh „na vytvoření odborné platformy (think tanku) 

Univerzity Karlovy pro podporu systémových změn v oblasti vzdělávání a 

školství“ předložila pror. R. Wildová a je součástí materiálů pro nejbližší RKR, 

s návrhem usnesení „RKR bere na vědomí“. KD pověřilo děkana, aby 

předkladatelku návrhu požádal o bližší informace, například o způsobu, jakým byl 

vytvořen návrh personálního složení think tanku.  

 

Jednání skončilo v 15:22 hodin. Příští se bude konat 25. 3. 2020 od 9:00 hodin.  

Zapsala: T. Pávková 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mff-uk-a-fit-vut-patri-do-prestizni-site-evropskych-pracovist-pro-umelou-inteligenci
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mff-uk-a-fit-vut-patri-do-prestizni-site-evropskych-pracovist-pro-umelou-inteligenci
https://www.mff.cuni.cz/koronavirus

