
 

 

Zápis ze 17. jednání kolegia děkana konaného dne 1. dubna 2020 

formou videokonference 

 (akademický rok 2019/2020) 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (od 12:30 do 13:02), F. Chmelík (do 13 hodin), 

P. Kolman, J. Kratochvíl, V. Kuboň, D. Lanková, C. Matyska, M. Rokyta, 

J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach, jako hosté Z. Drozd (předseda AS 

MFF UK), P. Korcsok (zástupce SKAS). 

Omluven: A. Líska. 

 

Jednání bylo zahájeno v 12:01 hodin a přednostně se zabývalo studijními body, s ohledem na 

odchod prod. F. Chmelíka k zubnímu lékaři. Zápis zachycuje jednání nikoli chronologicky, 

ale v řazení podle obvyklých rubrik.  

 

 

1) Situace na MFF UK: podle sdělení Ing. D. Lankové se v souvislosti s pandemií 

neodehrávají na fakultě žádná dramata.   

 

2) Dne 31. 3. 2020 zasedal krizový tým UK, zápis z jeho jednání dostalo celé KD. 

 

3) Zákony, předpisy 

a)   Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů: děkan 

přeposlal celému kolegiu informaci JM včetně dopisu náměstka MŠMT P. Dolečka a 

hlavně samotného návrhu citované zákonné normy, jak ji schválila vláda ČR a jak 

bude postoupena PSP. Prod. F. Chmelík, na základě úkolu uloženého mu děkanem, 

poslal dne 31. 3. 2020 kolegiu upravený návrh opatření děkana, které naváže na 

citovanou novelu vysokoškolského zákona. Návrh fakultního výnosu bude ještě 

konzultovat s právníkem Mgr. P. Chráskou a s RUK.  

 

b)   Děkan kolegiu poslal informaci doc. C. Broma o výsledku jednání univerzitního AS 

ve věci předpisu Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově (je projednáván ve 

zrychleném režimu) a současně dotaz ohledně pozměňovacího návrhu studentů. 

V souladu se závěrem diskuse KD bude děkan tlumočit podporu pozměňovacímu 

návrhu, aby zmíněný předpis obsahoval ustanovení v tom smyslu, že děkan fakulty 

může pro jednotlivé studijní programy nebo jejich specializace určit jiný počet 

kreditů nutných pro zápis do dalšího úseku studia než je normální nebo minimální 

počet kreditů podle čl. 5 odst. 11 SZŘ.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) KD vzalo na vědomí informaci o možnosti uskutečnit zasedání vědecké rady 

fakulty distančním způsobem a hlasovat přitom tajným způsobem v případech, 

kde je takové hlasování předepsané. Další kroky v této věci připravují děkan 

s prod. J. Trlifajem.  
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b) Aktualizace webapps pro GAUK: KD vzalo na vědomí informaci, že byl učiněn 

krůček k digitalizaci, totiž že prof. P. Volf akceptoval námět prod. J. Trlifaje na 

pořízení „tlačítka“ umožňujícího řešitelům projektu vytisknout si smlouvu. Dosud 

tuto možnost měla jen pracovnice OVZS Ing. A. Michálková. Papírové verze je 

třeba na RUK poslat do 11. 9. 2020.  

 

c) Fulbright distinguished chair: dotaz RNDr. H. Ripkové, předsedkyně Komise J. 

W. Fulbrighta v Praze, na pobyt prof. Jo Ellis-Monaghan na MFF UK (americká 

strana úhradu nákladů krátí): podle sdělení prod. J. Sgalla pokračuje prof. Ellis-

Monaghan ve výuce svého kursu on-line, díky čemuž s vysokou 

pravděpodobností proběhnou tyto kursy v plném rozsahu, tj. do 30. 6. 2020. KD 

proto souhlasilo s návrhem Fulbrightovy komise, aby byla fakultě vrácena jen 

alikvotní část nákladů za měsíc červenec, o který byl pobyt prof. Ellis-Monaghan 

(stejně jako všech zahraničních stipendistů Fulbrightovy komise) zkrácen 

rozhodnutím vlády USA. 

 

d) Opatření Grantové agentury ČR k úpravám uznatelných nákladů, viz: 

https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-

projektech-v-roce-2020/ 

  https://gacr.cz/en/eligible-costs-in-ongoing-projects-in-2020/ 

 

e) Rozšíření spolupráce s Brownovou univerzitou (Providence, USA), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/rozsireni-spoluprace-s-

brownovou-univerzitou 

 

f) Na OVZS nastoupí od 15. 4. 2020 nová pracovnice Bc. Dominika Brožková, 

převezme agendu Mgr. K. Gálikové a agendu VR MFF UK.   

 

g) Opatření rektora č. 12/2020, statut Komisí pro podporu vědy na Univerzitě 

Karlově, je účinné od 15. dubna 2020. Prod. J. Trlifaj neshledal žádnou 

podstatnou změnu oproti předchozímu stavu, kromě možnosti distančního jednání 

(„Činnost komise je realizována především ve formě zasedání. V případě, že není 

možné nebo účelné svolat zasedání, může se komise po souhlasu předsedy nebo 

místopředsedy usnášet per rollam. V odůvodněných případech je možná i účast na 

zasedání prostřednictvím vzdáleného přístupu (videokonference).“). 

Výnos je na univerzitním webu, viz: 

https://cuni.cz/UK-10439.html 

 

Prod. M. Rokyta 

h) Návrh ředitele MÚUK na udělení fakultní pamětní medaile prof. Wolfhardovi 

Hansenovi z univerzity v Bielefeldu, při příležitosti jeho osmdesátin: členové KD 

reagovali na návrh kladně, elektronická korespondence vyústila v závěr většiny 

členů KD udělit v daném případě medaili zlatou. Prod. M. Vlach připomněl svůj 

námět, aby vedení fakulty určilo kritéria pro udělování fakultních pamětních 

medailí.   

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/
https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/
https://gacr.cz/en/eligible-costs-in-ongoing-projects-in-2020/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/rozsireni-spoluprace-s-brownovou-univerzitou
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/rozsireni-spoluprace-s-brownovou-univerzitou
https://cuni.cz/UK-10439.html
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Prod. J. Sgall 

i) Nedostatečná úroveň práce OVZS opět vyvolává nespokojenost: např. podklady, 

které měly sloužit pro určení výše kofinancování  a režijních nákladů, obsahují 

prakticky tytéž chyby jako vloni a předloni. Postupem těchto let je vyhotovují 

různé pracovnice oddělení, což vzbuzuje znepokojivou domněnku, že jde 

o tradovanou systémovou chybu, nikoliv o individuální pochybení. Prod. M. 

Rokyta uvedl, že kofinancovací tabulku týkající se grantů matematické sekce letos 

zkontrolovala a po dohodě s OVZS opravila pracovnice sekce Ing. I. Vaňatová. 

Obecně uvedl, že oddělení zřejmě schází kvalitní metodika a řízení, výsledky jeho 

práce jsou málo spolehlivé, často dodané se zpožděním. Podle prod. J. Trlifaje 

poslala vedoucí OVZS tabulky s částkami kofinancování sekčním proděkanům ke 

kontrole; prod. J. Sgall konstatoval, že takto ale dokument označen nebyl, a prod. 

V. Baumruk sdělil, že neobdržel vůbec žádnou tabulku. Ing. D. Lanková zmínila, 

že údaje pro určení výše kofinancování v dělení na osoby je obtížný úkol 

(množství zdrojů financování). Prod. J. Trlifaj informoval, že požádal vedoucí 

OVZS, aby mu sepsala rozdělení agendy v rámci oddělení.  

 

Prod. M. Vlach 

j) Prodloužená lhůta pro návrhy na cenu děkana za knižní publikace vydané v roce 

2019 vypršela 30. 4. 2020.   

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-3-2017 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Přijímací zkoušky na MFF UK (studium v ČJ) – konat, nebo je zrušit? E-mailová 

korespondence vedení fakulty proběhla 30. 3. 2020, diskuse pokračovala ještě na 

jednání. Pokud by nepřicházelo v úvahu jiné než distanční provedení přijímací 

zkoušky, přiklání se děkan a větší část KD k jejímu zrušení. Podstatné pro 

rozhodnutí je mínění garantů studijních programů a zejména právní názor, zda 

takové rozhodnutí může vedení fakulty přijmout, a tím změnit vyhlášené 

podmínky pro přijímací řízení. Stanovisko RUK zjistí studijní proděkani.  

Uchazečům o bakalářské studium byl odeslán dopis, že doklady opravňující 

žádost o prominutí přijímací zkoušky mohou dodat v prodloužené lhůtě do 15. 4. 

2020.  

 

b) K informaci prod. J. Trlifaje, že doktorská zkouška studentky, kterou školí prof. P. 

Jungwirth, je naplánovaná již na 6. 4. 2020, uvedl prod. F. Chmelík, že je se 

školitelem v kontaktu a že dohlédne, aby byly dodrženy předpisy (účinnost 

nového univerzitního předpisu je svázána s projednávanou novelou 

vysokoškolského zákona). Děkan nabádal k opatrnosti, neboť nelze dopustit, aby 

vznikl důvod k pozdějším pochybnostem o korektnosti či právoplatnosti 

zkoušky/obhajoby.  

 

c) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty 

a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů: návrhy 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
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mohou být podány na RUK do 31. května 2020. Interní termín STUD: 15. 5. 

2020.   

 

Prod. V. Kuboň 

d) Metodické pokyny pro distanční zkoušení - prod. V. Kuboň obdržel návrh pokynů 

k připomínkám v průběhu jednání kolegia děkana a letmým pročtením zjistil, že 

metodika nadále obsahuje ustanovení o tom, že student může distanční formu své 

zkoušky odmítnout; nepokládá to za dobré, protože odmítnutí zkoušky hojnějším 

počtem studentů by způsobilo odklad zkoušek do podzimního období. Názoru, že 

distanční forma zkoušky by měla být za stávajících okolností povinná, oponoval 

prod. F. Chmelík upozorněním na studenty se zvláštními potřebami. Doc. P. 

Kolman doporučoval uplatnit vůči studentům přiměřenou benevolenci, protože 

distanční výuce se podrobují, jakkoli je vynucena závažnou příčinou. Po diskusi 

kolegium přesto doporučilo, aby prod. V. Kuboň na RUK tlumočil stanovisko, 

podle něhož studenti mohou odmítnout distanční zkoušku jen v odůvodněných 

případech. T: do pátku 3. 4. 2020. 

 

Prod. M. Vlach  

e) K dotazu prod. M. Vlacha na jarní kolo SFG sdělil prod. F. Chmelík, že soutěž 

projektů se otevře 15. 4. 2020, uzávěrka žádostí připadá na 15. 5. 2020, poté 

budou vyhodnoceny, vše tedy poběží podle obvyklého schématu.   

 

Děkan 

f) Dne 26. 3. 2020 vstoupilo v účinnost Opatření rektora č. 11/2020, harmonogram 

akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený 

vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru 

a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR. Jeho znění je 

na univerzitním webu zde: 

https://cuni.cz/UK-10433.html 

Vedení MFF UK na tento nový výnos upozornilo fakultní veřejnost, s tím, že 

děkan fakulty včas stanoví nové termíny, které jsou v jeho kompetenci, teprve se 

znalostí dalšího vývoje situace. Momentálně (26. 3. 2020) považovalo vedení 

MFF UK jakékoliv další upřesňování za předčasné a toto jeho mínění trvá ještě 1. 

4. 2020.  

 

g) Fond Karla Urbánka: děkan dal k diskusi, zda nezrušit běžící soutěž o finanční 

podporu na stáže v akademickém roce 2020/2021. Kolegium se přiklánělo 

k posunutí lhůty pro přihlášky na konec října 2020.   

 

h) Proděkani V. Kuboň a M. Rokyta referovali o dnešní schůzce, na které se sešli 

s reprezentanty FTVS, FF, FSV a PřF, aby prohovořili spolupráci při vzájemné 

výuce a způsob finančního vyrovnání za tuto výuku. Výsledek nekonfliktní 

dohody zachytí v zápisu prod. M. Martínková, tajemník PřF UK doplní do tabulky 

výpočet sloužící k vyrovnání nákladů mezi jmenovanými fakultami. Schválený 

zápis bude sloužit jako základ pro uzavření dvoustranných dohod o výuce a o 

vyrovnání za ni. Prod. M. Vlach zmínil administrativní potíže, na které narazil při 

vyřizování firemní spolupráce na PřF UK; prod. M. Rokyta doporučil řešit tyto 

záležitosti separátním dokumentem; jen pokud šlo o ustanovení v oblasti firemní 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://cuni.cz/UK-10433.html
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spolupráce obecného rázu, mohlo by se vepsat do dvoustranné dohody o výuce. 

(Z: prod. M. Vlach.) Prod. J. Sgall vyjádřil přání být účastníkem jednání o výuce 

bioinformatiky, pokud by tato byla předmětem písemné dohody.  

 

i) Na přání prod. J. Sgalla nechal prod. V. Kuboň poslat kolegiu přehled o letošním 

počtu přihlášek do bakalářského studia v českém jazyce: o přijetí do Bc. studia se 

uchází celkem 1536 uchazečů, z toho 468 cizinců majících trvalý pobyt mimo ČR 

a ještě z toho je 295 adeptů ze Slovenska. Tabulka od vedoucí STUD zachycovala 

podrobné dělení podle studijních programů. Prod. M. Rokyta promítl kolegiu 

tabulku porovnávající letošní počty uchazečů s loňskými.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty 

a) Návrh letošního rozpočtu obdržela od RUK vedoucí hospodářského oddělení Ing. 

D. Lanková dne 31. 3. 2020 a poskytla ho k náhledu prod. M. Rokytovi. Návrh 

vzbuzuje optimismus. Koncem dubna 2020 bude rozpočet schvalovat AS UK. 

Děkan fakulty zatím oficiální cestou návrh neobdržel.  Prod. M. Rokyta ukázal 

kolegiu náhled porovnávající situaci fakult UK oproti loňsku. Po diskusi, v níž 

Ing. D. Lanková prosazovala pozitivní vnímání situace (UK má rozpočet už 

schválený, zatím není důvod pro restrikce, nouzový stav má za následek finanční 

úspory např. na cestovném, počítá se s vytvořením centrální rezervy v rozpočtu 

fakulty), kolegium svěřilo přípravu nového rozpočtu fakulty do rukou prod. M. 

Rokytovi; podklady mu poskytne Ing. D. Lanková a sekční proděkani, přičemž 

bylo dohodnuto, že kofinancování grantů půjde na vrub projektů Progres. 

Rozpočet centra už je připravený na základě jednání úřadující tajemnice fakulty 

s vedoucími oddělení děkanátu; prod. M. Rokyta byl těmto jednáním přítomen. 

Časový plán předpokládá mít návrh rozpočtu připravený pro AS MFF UK ke 

schválení na jeho zasedání 24. 4. 2020, aby rozpočtové provizorium fakulty 

mohlo skončit k 1. 5. 2020. A počítat s případnými korekcemi návrhu, pokud by 

k nim vybízely pokyny vedení UK na RKR 14. 4. 2020. Prod. V. Baumruk 

apeloval na to, aby údaje od OVZS, které jsou pro účely rozpočtu důležité, byly 

konečně správné! Jeho zkušenost s daty týkajícími se projektů UNCE a Primus je 

velmi špatná.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Stavební rozpočet fakulty je hotový, ale neobsahuje žádnou investiční akci 

s rozpočtem nad 5 mil. Kč ani akci havarijního charakteru, a proto zůstává zatím 

nečerpán (vyhovuje tím pokynu/doporučení vedení UK). 

 

b) Pavilon IMPAKT – odstraňování závad a nedodělků se lhůtou k 31. 3. 2020: dnes 

probíhá kontrola na místě.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
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c) KD vzalo na vědomí informaci dr. L. Urbana, správce trojské počítačové domény, 

o havárii chlazení v Troji v pátek 27. 3. 2020. Prod. L. Skrbek sdělil, že 

následovala celá škála akcí, díky kterým se podařilo situaci konsolidovat. Na 2. 4. 

2020 je svolané jednání, jehož se zúčastní dr. L. Urban, Mgr. P. Kaňkovský, dr. L. 

Forst, prod. L. Skrbek a P. Michálek a které by mělo vést k takovým opatřením, 

aby se havárie neopakovala.  

 

d) Proděkani M. Vlach a L. Skrbek dali ke zvážení případné úlevy na nájemném těm 

subjektům, kterým fakulta pronajímá své prostory. Konkrétně by šlo o restauraci 

Profesní dům, bufet v Troji a Vakuum Praha. Ing. D. Lanková připomněla, že 

fakulta nemůže rozhodovat o majetku UK, pouze ho spravuje, a proto může 

nanejvýš odložit splatnost nájemného. Případné snížení nájemného nebo jeho 

úplné odpuštění spadá do kompetence vedení univerzity. KD bylo nakloněno 

prolongovat termín splatnosti nájemného nájemkyni pí Starostové. Vyřídí Ing. D. 

Lanková.  

Stalo se po KD: Pí Starostové byla odložena splatnost nájemného za prostory 

v budovách na Malé Straně a v Troji, a sice do konce září 2020.  

 

Doc. C. Matyska 

e) Požadavek MŠMT týkající se kontroly mezd v projektech OP VVV: kolegium 

děkana MFF UK bylo seznámeno s požadavkem řídicího orgánu (MŠMT), aby 

vzorky ke kontrole mezd projektů OP VVV byly zasílány na MŠMT e-mailem. 

Vzhledem k tomu, že by při tomto (a ani při jiném způsobu elektronického 

zasílání) nebyla zabezpečena ochrana osobních údajů, kolegium děkana MFF UK 

jakékoliv elektronické zasílání vzorků ke kontrole mezd odmítlo. Vedení fakulty 

navrhuje, aby řídicí orgán prováděl kontroly mezd na místě, současný nouzový 

stav tomu nijak nebrání. Doc. C. Matyska zašle toto stanovisko Mgr. J. Baťkové.  

 

f) Projekty OP VVV – způsobilost/uznatelnost osobních nákladů: doc. C. Matyska 

kolegiu poslal výňatek z materiálu od MŠMT, v němž je mj. uvedeno, že „pro 

kontrolu na místě je však nutné v souladu se zákoníkem práce doložit také 

evidenci pracovní doby a dohody o výkonu práce z jiného místa." Doc. C. 

Matyska požádal o stanovisko Ing. D. Lankovou, případně o právní názor.  

 

Doc. P. Hnětynka  

g) Doc. P. Hnětynka poslal kolegiu na vědomí svou odpověď na e-mail p. Andreje 

Farkaše, studenta MFF UK a současně předsedy komise pro informační 

technologie AS UK, ohledně vybavení fakultních učeben pro distanční výuku 

a využívání těchto audiovizuálních prostředků.  

 

Prod. M. Vlach 

h) KD vzalo na vědomí informaci o věcech souvisejících s činností nakladatelství 

MatfyzPress: probíhají jednání s firmou SIMOPT o pořízení SW pro nový e-shop 

(měl by v budoucnu umožnit i prodej elektronických skript), prod. M. Vlach 

požádal v této záležitosti o spolupráci doc. P. Hnětynku. Ten pomoc přislíbil.  

i) MatfyzPress, resp. vedoucí OMPK jedná na doporučení dr. M. Vyšinky (MŠMT) 

o nákupu práv na vydání českého překladu ruské publikace Nukleární fyzika pro 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
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středoškoláky nakladatelství Prosveshchenie, včetně práva na vydání její digitální 

verze. Věc je ale s ohledem na situaci poměrně komplikovaná. 

 

Ing. A. Líska korespondenčně 
j) Kvestor UK dne 30. 3. 2020 oznámil, že od 1. dubna do 1. září 2020 bude uzavřen 

bazén ve Sportovním centru Univerzity Karlovy v Hostivaři. Kromě KD dostal 

tuto informaci na vědomí vedoucí Katedry tělesné výchovy MFF UK.  

 

k) Restaurace Profesní dům na MS: dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s nájemkyní pí 

A. Starostovou, jehož předmětem je prodloužení nájemní smlouvy do roku 2022, 

schválil AS UK písemným hlasováním, může tedy být uzavřen.  

 

l) Červnové setkání zaměstnanců fakulty v Troji, původně plánované na 22. 6. 2020: 

za současné naprosto mimořádné situace není známo, zda bude akci vůbec možné 

uskutečnit. Ohledně materiálního zabezpečení akce jednal tajemník s pí 

Starostovou, která vstřícně souhlasila s tím, že vyčká na rozhodnutí vedení fakulty 

zhruba do 12. června 2020. Je předem srozuměna také s úspornou variantou, 

případně s úplným zrušením akce.  

 

Ing. D. Lanková zastupující tajemníka fakulty 

m) Nájemní smlouvy s firmou CETIN, a. s.: vyjednávání vztahující se k pronájmu 

prostoru v Troji vyústilo v prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok počínaje 

datem 1. 4. 2020, za nově dohodnutých finančních podmínek. Prod. J. Sgall 

požádal, aby ho Ing. D. Lanková informovala o vývoji situace poté, kdy fakulta 

vypoví společnosti CETIN, a. s., smlouvu týkající se pronájmu prostoru v budově 

na MS. 

 

n) Prod. L. Skrbek je často v telefonickém kontaktu s tajemníkem fakulty, jehož 

zdravotní rekonvalescence nadále trvá; tlumočil jeho pozdravy celému kolegiu 

děkana.   

 

Prod. M. Vlach 

o) Partnerský program 

i) DHL - strategický partner: smlouva byla uzavřena, kontaktní osobou je za 

fakultu doc. M. Kopa (KPMS),  

ii) Generali Česká pojišťovna: po podpisu na straně MFF UK byla smlouva 

odeslána k podpisu smluvnímu partnerovi. 

 

p) Projekt RAKEV2/UIS2: kolegium vzalo na vědomí informaci o administrativních 

požadavcích CPPT, které podle mínění prod. M. Vlacha nemůže MFF UK při 

nejlepší vůli akceptovat. O záležitosti se bude dále jednat. 

 

q) Změna směrnice děkana 2/2019, o transferu znalostí a technologií a partnerském 

programu na MFF UK, jejíž současné znění je zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-2-2019 

Úpravu zohledňující propagaci vědy navrhne prod. M. Vlach na příštím KD. 

Nástin prod. M. Vlacha, jak propagovat výsledky vědy dosažené na MFF UK, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-2-2019
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zatím autorovi komentovali proděkani J. Trlifaj a L. Skrbek. Prod. M. Vlach uvítá 

další náměty.  

 

r) Spin-off Charles Games: prod. J. Sgall přednesl návrh z informatické sekce, aby 

se členem dozorčí rady po odcházejícím doc. C. Bromovi stal prof. RNDr. Tomáš 

Skopal, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství. Kolegium děkana tento 

návrh schválilo (ve veřejném hlasování bylo 9 přítomných členů KD pro). Prod. 

M. Vlach tento výsledek sdělí vedoucí OFSKP, kopii sdělení obdrží prod. J. Sgall.  

 

s) Licenční smlouva mezi CUIP a prof. J. Hajičem, jejímž předmětem je - velmi 

stručně vyjádřeno - oprávnění k výkonu autorských práv a práv k databázi se 

slovníkem češtiny: o věci informoval prod. M. Vlach. Protože záležitost má svůj 

vývoj a KD nemělo všechny relevantní informace, probere ji děkan zvlášť s Ing. 

D. Lankovou a s proděkany J. Sgallem a M. Vlachem; o výsledku pak zpraví celé 

kolegium děkana.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst (konkursy): děkan vypsal, na návrh 

příslušných proděkanů, následující konkursy: 

i) na obsazení funkcí vedoucích pracovišť (termín pro přihlášky: 15. 4.), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-15-4-2020 

ii) na obsazení akademických pozic (termín pro přihlášky: 15. 4.), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2020 

iii) na obsazení místa lektora/lektorky anglického jazyka na Katedře jazykové 

přípravy (termín pro přihlášky: 15. 4.), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/lektor-anglickeho-jazyka-termin-prihlasek-15-4-2020 

iv) na obsazení místa lektora/lektorky na Katedře tělesné výchovy (termín pro 

přihlášky: 15. 4.), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/lektor-na-katedre-telesne-vychovy-termin-prihlasek-15-4-2020 

v) na obsazení vědeckých pozic typu „postdok“ ve fyzikální sekci fakulty 

(termín pro přihlášky: 30. 4.), viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-

podani-prihlasek-30-dubna-2020 

Před uplynutím lhůty pro podání přihlášek musí děkan fakulty jmenovat 

konkursní komise. Návrhy na jejich složení včas pošlou sekční proděkani 

vedoucímu zaměstnaneckého oddělení (ZO). Své delegáty do komisí určí AS 

MFF UK dne 8. 4. 2020, jména sdělí sekčním proděkanům. Počínaje konkursy, 

které byly vypsány v roce 2020, zajišťuje agendu s nimi spojenou ZO. Řád 

výběrového řízení UK účinný od 1. ledna 2020 je na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-8898.html 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedouci-pracovist-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/lektor-anglickeho-jazyka-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/lektor-anglickeho-jazyka-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/lektor-na-katedre-telesne-vychovy-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/lektor-na-katedre-telesne-vychovy-termin-prihlasek-15-4-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-30-dubna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-30-dubna-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vedecka-mista-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-30-dubna-2020
https://cuni.cz/UK-8898.html
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) MFF UK poskytne kapacitu výzkumné infrastruktury pro boj proti SARS-COV-2 

A COVID-19, tisková zpráva viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-poskytuje-kapacitu-

vyzkumne-infrastruktury-pro-boj-proti-sars-cov-2-a-covid-19 

 

b) Některé školy či instituce poslaly ministrovi školství otevřený dopis kvůli 

neudělení dotací na pořádání soutěží a dalších akcí pro talentovanou mládež.   

 

c) Doučování (středo)školáků vysokoškoláky: prod. M. Vlach informoval 

o iniciativě posluchačů ČVUT takové doučování zprostředkovávat a napomoci 

tím (středo)školákům pochopit učivo a zvládnout hojně ukládané úkoly, když 

často schází výklad učitele; u předmětů jako jsou matematika a fyzika jsou pak 

výsledky zvlášť patrné. Má vzniknout zvláštní portál s krátkými videochaty. Prod. 

M. Vlach potvrdil spoluúčast MFF UK, na starosti ji má dr. T. Bártlová, osloveny 

budou didaktické katedry. Prod. M. Rokyta k tomu poznamenal, že zavaleni 

učivem a domácími úkoly v míře, která vedla až k diskusi v matematické sekci, 

jsou také studenti fakulty.  

 

d) Na OFSKP byla doručena výzva eu-maths-in.cz k vytvoření success stories (do 

30. 4. 2020): prof. J. Málek doporučil aktivitu jako vítanou, je vhodná pro 

partnerský program (PP). Prod. M. Rokyta výzvu rozeslal v rámci matematické 

sekce, v informatické sekci bude šířena prostřednictvím doc. M. Nečaského, 

v sekci fyzikální cestou doc. K. Mathise. 

 

e) Ti z pracovníků OPMK, kteří fungují v pracovním módu, dostali za úkol 

kompletně projít centrální webové stránky fakulty, do 14 dnů. Jde o několik tisíc 

stránek, revize má odhalit případné nedostatky v odkazech na systém Amoeba, na 

SIS apod. Po dohodě s vedoucí KVOF doc. H. Valentovou se na této úloze podílí, 

co se týká webových stánek fyzikální sekce, sekretářka KVOF Bc. D. Drahná.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Prod. J. Trlifaj sdělil, že s ohledem na současnou situaci vynechá letos Knihovna 

MFF UK pravidelnou revizi výpůjček.   

 

b) Děkan poděkoval kolegům z informatické sekce za to, že promptně vyhověli přání 

pror. J. Konvalinky a kontaktovali plk. Otakara Foltýna z generálního štábu AČR; 

jde o odbornou součinnost při naprogramování webové aplikace Červeného kříže 

spojené s pomocí seniorům. Věci se ujali doc. M. Nečaský a prof. T. Skopal, 

sestavili tým deseti studentů a nyní jednají o konkrétní náplni úkolu.  

 

c) Prod. M. Vlach informoval, že zadal Ing. L. Tomčíkové vytvořit Wiki stránky 

v pěti jazycích, a sice v jazycích zemí, z nichž pochází nejvíce zahraničních 

studentů fakulty.   

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-poskytuje-kapacitu-vyzkumne-infrastruktury-pro-boj-proti-sars-cov-2-a-covid-19
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/uk-poskytuje-kapacitu-vyzkumne-infrastruktury-pro-boj-proti-sars-cov-2-a-covid-19
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Stalo se po KD: S ohledem na odchod pracovnice OPMK zůstal tento úkol 

nedokončen, pokračovat bude po přijetí nové pracovnice, která bude mít 

propagaci studia v AJ na starost. 

 

d) Akademický senát MFF UK 

i) Volba kandidáta na funkci děkana fakulty: doc. Z. Drozd sdělil, že k datu 1. 

4. 2020 fakultní senát eviduje jediného kandidáta. Uzávěrka pro návrhy 

vyprší 7. 4. 2020. Předseda Legislativní komise AS UK sice nemá na on-

line volbu děkana kladný názor, ale předsednictvo senátu jinou cestu 

momentálně nevidí, a proto se volba uskuteční 22. 4. 2020 tímto způsobem. 

Do té doby získá senát zkušenost díky on-line volbám do SKAS, které se 

v současné době připravují a s jejichž technickým zabezpečením pomáhá 

Mgr. T. Drbohlav; seznam studentů – oprávněných voličů dodá STUD.  

ii) Doc. Z. Drozd potvrdil přijetí následujících bodů do programu jednání 

senátu:  

- návrh podmínek přijímacího řízení II (2020/2021), v ČJ a AJ,  

- návrh směrnice děkana upravující poplatky za studium v rámci CŽV,  

- návrh změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK. 

iii) Body předložené ze strany vedení fakulty senát projedná distančně ve středu 

8. dubna 2020 (jednání započne v 18:00 hodin), členové vedení fakulty 

budou přizváni k účasti. Na dotaz prod. V. Kuboně ohledně procedury ve 

vztahu k některým návrhům ze studijní agendy nevyloučili přítomní 

reprezentanti senátu vzít v úvahu současnou mimořádnou situaci a proces 

zkrátit. Doc. Z. Drozd toto senátu navrhne.  

Stalo se po KD: AS MFF UK projednal návrh Směrnice děkana č. 6/2020 

s kladným výsledkem, směrnice byla tedy vydána, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-

smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2020 

 

e) KD vzalo na vědomí informaci děkana o pondělní simulaci virtuálního zasedání 

vědecké rady na platformě ZOOM. Pro tajné hlasování se ZOOM nejeví jako 

vhodný prostředek. Budou zkoumány jiné možnosti. Nyní projednávaná změna 

vysokoškolského zákona patrně dovolí veřejným způsobem hlasovat i 

o záležitostech, u nichž bylo dosud předepsáno hlasování tajné.   

 

Zasedání skončilo v 15:58 hodin.  

 

Další jednání KD připadá podle plánu na 15. 4. 2020. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=126400&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001865058
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2020

